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ســال 1395 را در حالی آغاز می کنیم که همکاران من از هم 
اکنون در تب و تاب برگزاری ســیزدهمین جشــنوارة کتاب های 
آموزشــی و تربیتی رشد هســتند که امســال به دلیل افزایش 
کتاب های مورد بررســی کار سخت تری پیش رو خواهند داشت. 
در سال گذشــته، دوازدهمین دورة این جشنواره، با هدف جلب 
توجه مســئوالن و اهتمام ناشــران و پدیدآورندگان محترم، به 
کتاب های قرآنی اختصاص یافت و از این رو کتاب های مناســب 
سال های 93 و 94 امســال با هم در سیزدهمین جشنواره مورد 
داوری قرار خواهند گرفت. امســال همچنین در کنار جشــنواره 

اصلی، داوری کتاب های قرآنی نیز پی گرفته خواهد شد. 
اما ســالی که گذشــت ســال توجه جدی دفتر به مخاطبان و 
مصرف کنندگان منابع آموزشــی یعنی ضلع سوم »سامان دهی« 
بــود. اذعان باید کرد که پیش از ایــن، توجه دفتر بیش  تر بر دو 
ضلع دیگر مثلث سامان دهی یعنی »بخش مديريت و نظارت« 

و »بخش توليد متمرکز« بود.
بخشــی از کوشــش های ما در پانزده سال گذشــته، در ضلع 
برنامه ریــزی و مدیریــت، صرف تدارک امکانــات مانند طراحی 
نرم افزارهای مناســب، شناســایی، جذب، بازآموزی و جایگزینی 
ارزیابــان کتاب در بیش از 100 موضــوع گوناگون، ایجاد زمینة 
تصویب مصوبه مهم 828 )که شرح مفصل آن در صفحة 8 همین  
نشــریه آمده است.( در شــورای عالی آموزش و پرورش و... شده 

است. 
در ضلع دوم هم، یعنی ناشران و پدیدآورندگان، اقدامات متنابهی 
صورت گرفته اســت که از آن جمله می توان به این موارد اشاره 
کرد: اطالع رسانی به ناشران و ارتباط با آن ها، تشکیل کارگاه های 
آموزشی ـ تبیینی، تدوین ســندهای راهنمای تولید کتاب های 
آموزشی، طراحی فرایند پاسخ گویی مناسب و بهینه سازی آن که 
در آخرین مرحله به طراحی سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی 
و تربیتی منجر شــده است )در همین  شــماره از مجله مقاله ای 

درباره این سامانه منتشر شده است.( 
البته آماده سازی و انتشار منظم کتاب نامه های رشد که تا کنون 
به 75 عنوان بالغ شده است، و ارسال آن ها به مدارس کشور، در 
طول پانزده سال گذشته، همواره دوام و استمرار داشته است. اما 

سفرهای اســتانی و دیدار با مدیران مدارس و اعضای گروه های 
آموزشی استان ها رویکرد تازه ای است که از سال 93 مورد توجه 
قرار گرفت و در ســال 94 به صورت جدی ادامه یافت. گذشته از 
این،  مدارس دولتی شــهر تهران در سال گذشته برای نخستین 
بار، تحت پوشش صددرصدی کتاب نامه های رشد قرار گرفتند و 
کارشناســان این سازمان از مناطق متعددی در تهران بازدید و با 
مسئوالن مناطق گفت وگو کردند. امیدواریم این حرکت با ساخت 
برنامه ای که قرار اســت از شــبکه دوم صدا و سیما به نمایش در 

آید، در سال جاری شتاب بیشتری بگیرد.
اتفاق مهم و مبارک دیگری که در ســال گذشته صورت گرفت 
و بــه نوعی متوجه مخاطب و مصرف کننده بود، خرید کتاب های 
مناسب برای کتاب خانه های کالســی مدارس استان های مرزی 
کشــور بود. در این دوره از خرید کتاب کــه بالغ بر یک میلیارد 
و هشــتصد میلیون تومان بود، فقط کتاب هایی توسط استان ها 
انتخاب و خریداری شــد که برای دوره ابتدایی مناسب شناخته 

شده بودند. 
این حرکت فرخنده، با رویکرد مسئوالنه همکاران ما در مؤسسه 
فرهنگی منادی تربیت، که عزم خود را جزم کرده اســت تا سهم 
کتاب های مناسب را در برگزاری نمایشگاه های آموزشگاهی کتاب 
به صددرصد برســاند، نویدبخش آینده ای بهتر و دلگرم کننده تر 

است. 
موضوع دیگری که احتمااًل در ســال جــاری به نتیجه قطعی 
خواهد رسید، مسئله استفاده از نشان ویژه منابع آموزشی مناسب 
و مجاز است. به کارگیری این نشان بر روی منابع آموزشی، کمک 
بزرگی در مسیر گسترش فرهنگ استفاده از منابع آموزشی مجاز 
خواهد بود و در اســتفادة مخاطب از منابع آموزشــی ســهولت 

بیشتری ایجاد خواهد کرد. 
امیدواریم، وقتی در ســال آینده سرمقاله جوانه ویژه بهار 96 را 
می نویسیم، بتوانیم به آســانی از یک سال پربار دیگر و خصوصًا 
موفقیت هایی که دربارة آشنایی مصرف کنندگان با منابع آموزشی 

کسب کرده ایم، سخن بگوییم. 
سردبير

مثلثی به مساحت تعلیم وتربیت

تمرکز بيشتر به ضلع سوم سامان دهی
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چرا معلمان باید از
مواد آموزشی استاندارد استفاده کنند ؟

محمود معافی 

اشاره
اســتاندارد واژه اي انگلیســي به معناي قــرارداد و یا مقررات 
و قوانینی اســت که وضع  مي شــود و به کارگیری آن ها موجب 
بهبود کیفیت تولید یــک کاالی صنعتی، خدماتی و یا فرهنگی 
می گردد1. در این مقاله ضمن برشــمردن منابع آموزشــی مورد 
استفاده در کالس درس، با استناد به چند پژوهش صورت گرفته، 
به معیارهای مواد آموزشــی استاندارد و ضرورت استفاده از آن ها 
اشــاره شده است. فرهنگســتان زبان و ادب  فارسي در برابر واژة 

استاندارد  واژة پايه مان را پیشنهاد کرده است. 

 مشخصه کاالی استاندارد
 برای آنکه کاالیي از اســتاندارد الزم برخوردارشود، باید چهار 
مشــخصه در تولید آن رعایت شــود. اول تعریــف حد و اندازه و 
معیارهــای مورد نظر در تولید آن اســت. دوم اینكه تعریف هاي 
مورد نظر در مراحل ســاخت و تولید آن اعمال شــود.  سومین 
مشــخصه، ارزیابی و انطباق کاالی ســاخته شــده  با مالک ها و 
ضوابط مورد نظر اســت و باالخره، چهارمین مشخصه،  پذیرش 

مسئولیت اجتماعی در برابر کاالی تولید شده2.

کليدواژه ها: مواد آموزشی، استاندارد، استانداردسازی و کالس 
درس

سطوح استاندارد در ساخت کاالهای فرهنگی 
در ساخت کاالهای فرهنگی نیز رعایت استانداردهاي در سطوح 
مختلف الزم است. این سطوح در چهار سطح »شرکتي«، »ملی«، 
»منطقه ای« و »بین المللی«  در نظر گرفته مي شــود. به مالک ها 
و ضوابطــی که یک ناشــر یا تولیدکنندة مواد آموزشــی در نظر 
می گیرد، استانداردسازی در سطح شرکت می گویند. معمواًل هر 
تولیدکنندة آثار فرهنگی برای پاسخ گویی به نیاز مخاطبان خود 
و یا وارد شدن در بازار و حتي خارج کردن رقیبان از دور فروش، 
ضوابــط خاص خود را تدوین می کند. ایــن مالک ها و ضوابط از 
ناشــری به ناشر دیگر و یا شــرکتی با شرکت دیگر فرق می کند. 
اما در هر حال این رقابت ها به بهبود کیفیت کاال منجر می شود.

گاه استانداردســازی در ســطح ملی صورت می گیرد. این نوع 
از اســتاندارد ممکن اســت توســط مجموعه اي از شرکت ها یا 
انجمن هــای علمی و یا دولت تدوین شــود. برای مثال از حدود 
پانزده سال قبل، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، از طریق 
»طرح سامان دهی« ناشران را به تولید كتاب هاي کمک درسی و 
آموزشِی استاندارد تشــویق کرده و در این راستا، مجموعه اي از 
مالک های عمومی و اختصاصی را تدوین و ابالغ نموده اســت3، 
در حال حاضر نیز با تدوین جزوه استانداردهای عمومی در تولید 
مواد آموزشی، ســعی دارد دایره استانداردسازی را از کتاب های 

مکتوب به آثار غیر مکتوب نیز تعمیم دهد4.
استانداردســازی آثار مکتوب برای کشورهایی که از تنوع قومی 
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و مذهبی برخوردارند از حساسیت بیشتری برخوردار است. برای 
مثال در کشــوری مانند آمریکا  که از وسعت و تنوع فرهنگی و 
نژادی برخوردار اســت، ناشران تالش می کنند معیارهای خود را 
فارغ ازحساسیت های نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی، زبانی و یا 

طبقة اجتماعی تدوین کنند.  
گاه استانداردسازی در ســطح منطقه ای صورت می گیرد و آن 
در مورد ناشــران و یا تولیدکنندگانی اســت که کاالهای خود را 
به جای یک کشــور در کشــورهایی که با آن ها تجانس فرهنگی 
و زبانــی دارند به فروش می رســانند؛ برای مثال باید از ناشــران 
اماراتــی، لبنانی و قطری نام برد کــه تولیدات فرهنگی آن ها در 
همة کشورهاي عربی به فروش می رسد؛ بنابراین تالش می کنند 
آثار فرهنگی خود را براســاس استانداردهای فرهنگی منطقه ای 

تولید کنند5.
 چهارمین سطح استانداردسازی، در سطح بین المللی یا جهاني 
است. این نوع استانداردسازی بیشــتر خاص كشورهاي آمریکا، 
انگلســتان، استرالیا و ســنگاپور اســت، چون تولیدات علمی و 
فرهنگی این کشــورها، از جمله کتاب های درســی و آموزشی، 
فیلم ها و نقشه های آموزشی، مواد آموزشی سه بعدی کتاب های 
آموزشی و یا نرم افزارهای آموزشــی در بیشتر کشورهاي جهان 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این استانداردســازی ممکن است 
توسط ناشران خاص و یا مراکز فرهنگی بین المللی و جشنواره های 
جهانی صورت گیرد. برای  مثال مراکزی مانند مرکز مّلی معلمان 
زبان انگلیســی در ایالت ایلینویز آمریکا، مرکز نورمن میلر، مرکز 
همکاری های معلمان و نویســندگان کتاب های آموزشی در شهر 
نیویورک، جشنوارة آســیایی کتاب های آموزشی کودکان، مرکز 
بین المللی خواندن، جشــنوارة جهانی بلما، شورای کتاب کودک 
استرالیا و جشــنوارة کتاب کودک هانس کریستین آندرسن در 
کشــور دانمارک از این گونه مراكز بین المللي هستند. این مراکز 
كه هم در ســطح منطقه ای و هم در ســطح بین المللی فعالیت 
دارند، آثار تولید شده در سایر کشورها را )اصل و همراه با ترجمه 
انگلیســی( براســاس همان مالک ها مورد ارزیابی و داوری قرار 

می دهند6.

انواع مواد آموزشی
مواد آموزشی به کلیه مواد مكتوب و غیرمكتوبي گفته می شود 
که برای استفاده معلم و دانش آموز، به عنوان منابع یادگیری، تهیه 
شــده تا به دانش آموز کمک کند یک سلسله از حقایق، مهارت ها 
و عقایــد را یاد بگیرد و یا فرایندهای فکری و شــناختی خود را 
توسعه دهد. استفاده از این مواد بعضًا یادگیری فعال را تشویق و 

ارزش یابی از یادگیری را آسان می کند.
 دپارتمان ایالتــی آموزش وپرورش تگزاس، مواد آموزشــی را 

این گونه تعریف کرده است:
به رســانه و یا ترکیبی از رســانه ها که اطالعاتــی )دانش ها  و 
مهارت ها( را به دانش آموزان منتقل می کنند مواد آموزشی گفته 
می شود. این رسانه ها شامل مواد آموزشی مکتوب )کتاب درسی، 

کتاب آزمایشگاهی، کتاب کار و....(، مواد آموزشی دو بعدی مانند 
)نقشــه، عکس، تصویر و...( مواد آموزشــی سه بعدی مانند)کرة 
جغرافیا، نمونه های واقعی و تغییریافته و...( مواد آموزشی دیداری 
شنیداری و یا رسانه های آموزشی فناورانه، مانند تصاویر متحرک، 
فیلم اســتریپ، اسالید، کلیپ های کوتاه آموزشی، نوارهای ضبط 
صدا، رادیو و تلویزیون،کامپیوتر، لوح های فشرده، خدمات برخط، 
مواد آموزشــی باز ـ منبع یا مواد آموزشــی که بــرای دانلود از 
اینترنت آماده اســت بدون آنکه هزینه ای به خاطر  آن ها پرداخت 

)7()a-1(31002 Education Code .شود است
نگارنده معتقد است کلیة اشیاي  واقعی)طبیعی( و یا مصنوعی، 
اعم از)کتاب درســی، کتاب کار، فیلم، کرة جغرافیای، تلویزیون، 

نرم افزارهای آموزشی، رایانه، ویدیو، طرح های 
گرافیکی، مدل ها، ماکت ها ، نقشه ها، عکس ها 
و تصاویر، مواد یادگیری معلم ســاخته و یا 
دست ساز توسط دانش آموز، مواد شیمیایی، 
اشیاي مکانیکی و الکترونیکی، تلویزیون های 
تعاملی،تبلــت، اینترنــت و... .،که در داخل 
کالس و یا داخل مدرســه مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد؛ همچنین محیط های علمی 
ـ فرهنگــی، تاریخــی، مذهبــی، طبیعی، 
جغرافیایی، اقتصــادی، اجتماعی و فناورانه 
که معمواًل در خارج از مدرسه قرار دارند و با 
هدف غنی سازی برنامه درسی مورد بازدید 
دانش آمــوز و معلــم قرار می گیرنــد، مواد 
آموزشی هستند. شرط استفاده از این مواد 
مرتبط بودن آن با چارچوب برنامه درسی و 
مؤثر بودن آن ها در فرایند یادگیری اســت. 
اكنون، با توجه به دیدگاه فوق، مواد آموزشی 

را به هشت گروه زیر تقسیم مي كنیم:
يا مواد   مواد آموزشــی ســنتی 

آموزشــی مکتوب: ایــن مواد شــامل کتاب درســی،کتاب 
کار،کتاب راهنمای معلم و در مــواردی کتاب مرجع برای معلم 
اســت. کتاب های کمــک درســی،کتاب های تمرین،کتاب های 
آزمایشــگاهی وکتاب های ارزش یابی و آزمــون نیز نوعی کتاب 
کار اســت. کتاب هایی که با هدف افزایش اطالعات مخاطبان در 
سنین مختلف نوشته می شود و به دنبال افزایش سواد شهروندان 
و یا ترویج موضوع خاصی هســتند، از شمول این نوع از کتاب ها 
خارج اند، زیرا در فرایند آموزش مورد اســتفاده قرار نمی گیرند، 
مگر آنکه توصیه به استفاده از آن ها در جریان آموزش شده باشد؛ 
یعني دانش آموزان ناچار به مطالعه آن ها باشــند تا بتوانند پاسخ 
ســؤالی را پیدا کنند. اهداف تولید مواد آموزشــی یادگیری یک  
رشــته از مفاهیم و مهارت هاســت. از آنجا که طراحی این نوع از 
کتاب ها براســاس مالک ها و معیارهــای دقیق صورت می گیرد، 
این نوع از مواد بســیار قابل اطمینان هســتند. با پیشرفت علوم 
تربیتی، دانش برنامه ریزی درســی، روان شناسی یادگیری و نیز 

محيط های علمیـ  
فرهنگی، تاريخی، 
مذهبی، طبيعی، 
جغرافيايی، اقتصادی، 
اجتماعی و فناورانه 
که معمواًل در خارج از 
مدرسه قرار دارند و با 
هدف غنی سازی برنامه 
درسی مورد بازديد 
دانش آموز و معلم قرار 
می گيرند مواد آموزشی 
هستند. شرط استفاده از 
اين مواد مرتبط بودن آن 
با چارچوب برنامه درسی 
و مؤثر بودن آن ها در 
فرايند يادگيری است
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علم ارتباطات وتکنولوژی این مالک ها و ضوابط روز به روز بیشتر 
می شود. 

)سازمان دهنده های  گرافيکی  و طرح های   شــکل ها 
گرافيکی(: این نوع از مواد آموزشــی شــامل انواع نمایش های 
گرافیکــی حــاوي اطالعات و داده هاســت و بیشــتر جزو مواد 
آموزشی دوبعدی طبقه بندی می شــوند. نمودارها، جداول، انواع 
چارت ها، اشــکال و رســم ها، طرح نما های مفهومی، نقاشی های 
آموزشی و لوحه های آموزشی ، پوستر، تراکت)یک برگ(تصاویر، 
عکس هــا، فولدر)دولــت(، پمفلت)ســه لت(، لیفلت)چهار لت(، 
استیکر)برچســب(، نمونه هایی از ســازمان دهنده های گرافیکی 
هســتند. این گراف ها و اشــکال به دانش آموز امکان می دهد تا 
به طور عینی ارتباط بین مفاهیــم و ایده ها را درک کند. مؤلفان 
کتاب هــای درسی،گرافیســت ها و یا خود 
دانش آموزان ممکن اســت از این نوع مواد 

استفاده کنند.
 مواد آموزشی معلم ساخته )منابع 
معلم ســاخته (: این مواد عبــارت از هر 
نوع مادة آموزشــی اســت که توسط معلم 
ساخته می شــود و در کالس مورد استفاده 
قرارمی گیــرد. ایــن مواد ممکن اســت دو 
بعدی یا ســه بعدی باشند. برگه های کاری، 
آزمون های معلم ساخته و تست ها که در ارزش یابی دانش آموزان 
مورد اســتفاده قرارمی گیرد و مشخص می کند کیفیت یادگیری 
دانش آموزان در چه سطحی قرار دارد، از این نوع مواد هستند8.

 مواد آموزشــی  سه بعدی: مواد آموزش سه بعدي اشیاي 
واقعی)ســنگ ها، ماهی ها، گل ها، نمونه گیاهان، دانه های گیاهان 
و...( اشــیاء واقعی تغییریافته )فســیل ها، تاکســیدرمی(، مواد 
ســه بعدی ساده )میز شــن، مدل ها، برش ها، ابزار آالت و اشیاء 
مکانیکی ساده(، مواد سه بعدی  مکانیکی پیچیده )موتور ماشین 
و...(. وســایل آزمایشگاهی ساده و وسایل آزمایشگاهی پیچیده... 
و مواد آموزشــی الکترونیکی ســاده مانند رادیو و ضبط صوت را 

شامل می شود.
 مواد آموزشی نورتاب ساکن مانند اسالید و فیلم استریپ و...

 مواد آموزشی نورتاب  متحرک مانند )فیلم های متحرک، 
تجهیزات ویدیویی، تلویزیون و...( است9.

 مواد آموزشی چند رسانه ای و فرا رسانه ای نسل جديد. 
این مواد عبارت اســت از برنامه های نرم افزار، دیسک های نوری، 
ویدیو، دیسک های ویدیویی، دیسک های فشرده،کلیپ های کوتاه 
آموزشی، آزمایشــگاه های مجازی ، دایو راما، تبلت،تلویزیون های 
تعاملــی، تلفن همــراه، کتابخانه های مجازی، کتاب رســانه های 
دیجیتال، برنامه های آموزشی کامپیوتری دور و یا نزدیک، ویدیو 
کنفرانس، خدمات بر خط اینترنت، مواد آموزشــی بازـ  منبع که 
همواره برای دانلود و بدون پرداخت هزینه آماده اســت. این مواد 
آموزشــی نســل جدید  دنیای آینده یاددهی و یادگیری را رقم 
خواهد زد و نظام آموزش وپرورش باید خود را برای بهره گیری از 

این خدمات آماده کند 10.
 محيط های يادگيری خارج از مدرسه و منابع انسانی 
متخصص در حوزه های مختلف، به عنــوان منابع یادگیری و 
منابع تولیدکننده، استفاده کننده و منتقل کنندة انواع اطالعات. 

مواد آموزشی استاندارد چيست؟
تعیین استاندارد برای هریک از این مواد و منابع الزم است. اما 
باید به عمر هر یک از این رسانه ها با توجه به پیشرفت فناوری نیز 
توجه داشــت. ممکن است برخی از استاندارها با توجه به سرعت 
پیشــرفت علم و تکنولوژی جنبه موقت داشته باشند، اما به هر 
حــال  مالک ها و معیارهایی که براســاس آن بتوان به یک ماده 

آموزشی عنوان استاندارد اطالق کرد، تابع ضوابط زیر است: 
 ماده آموزشی با چارچوب راهنمای برنامه درسی  منطبق باشد؛

 استفاده از آن در کالس موجب عالقه مند شدن دانش آموزان 
به یادگیری شود؛

 شورای معلمان مدرسه، منطقه آموزشی و یا استان مؤثر بودن 
استفاده از آن را در یادگیری بهتر و عمیق تر دانش آموزان تایید کند؛

 برنامه ریزان درســی در مرکز، منطبق بــودن آن را با ضوابط 
مصــوب و مؤثر بودن آن هــا را در یادگیری عمیق تر و بیشــتر 

دانش آموزان مورد تأیید قرار دهند؛
 پژوهش ها مؤثر بودن این مواد را در یادگیری تأیید کند.

ضرورت ها در اســتفاده از مواد آموزشی استاندارد 
توسط معلمان

این مواد به دلیل آنکه مالک های علمی )همخوانی با چارچوب 
راهنمای برنامه درســی، مالک ها و ضوابط عمومی و اختصاصی(
را مورد توجه قرار داده اند، به لحاظ تربیتی و آموزشــی از اعتبار 
بیشتری در مقایســه با مواد آموزشی غیر استاندارد برخوردارند. 
پژوهش های خارج ازکشور تأثیر  استفاده از مواد آموزشی استاندارد 
را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد تأیید  قرارداده است.
برای مثال می توان به پژوهش های  آکینسوال2000، اسیبو2005، 
اونا سایانا وآدگیجان2007 و پژوهش اوناسان یا واوموسیو 2011، 

اشاره کرد11.
منابع 

1.سلطانی پوری)1379( دانش نامةکتابداری، ناشر، فرهنگ معاصر
2.موازی کاری وزارت بهداشت وموسسه استاندارد ،همشهری آن الین

3.رحوع شــود به مجموع جزوات معیارهای عمومی و اختصاصی بررســی کتاب های کمک 
آموزشی 1390ـ 1380، دفتر تکنولوژی و امورکمک آموزشی

4. معافی محمود ورون، سید امیر)1394( استانداردهای عمومی در تولید مواد آموزشی دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

5. دار الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، لبنان 
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7. رسانه های آموزشی،)1390(دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی
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پژوهش های خارج 
ازکشور تاثير  استفاده از 
مواد آموزشی استاندارد 
را در پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان مورد تأييد  

قرارداده است
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بـازي بـرد، بـرد، بـرد
گزارشي از دومین كارگاه آموزشيـ  تبییني برنامة درسي ریاضي

نصراهلل دادار

اشاره
دومین كارگاه آموزشي ـ تبییني برنامه درسي ریاضي با حضور 
تعدادي از مؤلفان و ناشــران كتاب هاي غیردرســي ریاضي، در 
بهمن ماه سال 94 در دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي آموزشي برگزار شد.

محمــد ناصــري، مدير كل 
دفتر انتشــارات و تكنولوژي 
این  برگزاري  ابتداي  در  آموزشي 
كارگاه، ضمــن عــرض خیر مقدم 
بــه شــركت كنندگان، به ســابقة 
آموزشي  كتاب هاي  ســامان دهي 
غیردرسي اشاره كرد و گفت: بیش 
از 15 سال است كه دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي حركت 
سامان دهي كتاب هاي غیردرسي را شروع كرده و خوشبختانه تا 

امروز روند رو به رشدي داشته است.
وي افزود: ما در این مسیر به این نتیجه رسیدیم كه باید تعامل 

بیشتري با ناشران و مؤلفان كتاب هاي غیردرسي داشته باشیم. 
ناصري در ادامه گفت: »یكــي از حوزه هاي مهم یادگیري در 
برنامة درســي، حوزة ریاضي اســت. اهمیت درس ریاضي هم به 
جهت موضوع، هم به جهت ساعات درسي و هم به جهت عنایت 
خاصي كه معلمان و دانش آموزان به این درس دارند، بر كســي 
پوشــیده نیست. بنابراین اگر بخواهیم قضاوت منصفانه اي داشته 
باشیم، ریاضي حوزه اي است كه مي شود در آن كتاب كمك درسي 
مناســب نوشــت، به ویژه كه دانش آموزان هم، در ریاضي، بیشتر 
احتیاج دارند از منابع كمك درســي استفاده كنند. اتفاقًا عنایتي 
هم كه معلمــان و حتي خانواده ها، به این حوزه درســي دارند، 
موجب شده است بازار این نوع كتاب ها رونق بیشتري پیدا كند، 

پــس چه بهتر كه متولیان این بازار بیاینــد و به خألهاي برنامة 
درسي در این حوزه كمك كنند.«

ناصری، با اشــاره به این مطلب كه میانگیــن آمار كتاب هاي 
كمك درســي مناسب ریاضي در كشــور 20 درصد است، گفت: 
»میانگین آمار كتاب هاي ریاضي مناســب نســبت به میانگین 
كل كتاب هاي كمك درسي مناســب كه حدود 40 درصد است، 
پایین اســت و ما براي باال بردن این نسبت سعي كردیم ارتباط 
بین مؤلفان و ناشران كتاب هاي كمك درسي ریاضي را با مؤلفان 
كتاب هاي درســي در دفتر تألیف بیشــتر كنیم. ما معتقدیم هر 
اندازه ارتباط و تعامل ناشــران بخــش خصوصي با برنامه ریزان و 
مؤلفان كتاب هاي درســي آموزش وپرورش بیشتر شود، كیفیت 
كتاب هاي كمك درسي هم بهتر مي شود و این كمك بسیار خوبي 

براي معلمان، دانش آموزان و خانواده ها خواهد بود.«
وي افزود: »درخواســت ما از ناشران بخش خصوصي این است 
كــه مراقبت كنند تولیداتشــان مغایر با اهداف آموزشــي دفتر 
تألیف و كتاب هاي درسي نباشــد. متأسفانه گاهي مي بینیم كه 
كتاب هاي كمك درسي ریاضي جنبة حل المسائل پیدا مي كنند و 
این مغایر با اهداف آموزش وپرورش است. زیرا قرار بر این نیست 
كه دانش آموزان بدون كنجكاوي و تفكر و تالش برای پیدا كردن 
راه حل مسئله، به جواب برســند. اساسًا مسئله را گذاشته اند كه 

دانش آموز خودش آن را حل كند.«

فريبا كيا، معاون سامان دهي 
انتشارات  دفتر  برنامه ريزي  و 
و تكنولوژي آموزشي، سخنران 
بعدي این نشســت بود كه با اشاره 
به سابقة فعالیت این معاونت گفت: 
»حدود 15 تا 16 ســال است كه 
مــا در این دفتر كار ســامان دهي 
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كتاب هاي آموزشي كمك درسي را آغاز كرده ایم و این كار در واقع 
واكنشــي بود كه آموزش وپرورش به وضعیت نابسامان و آشفتة 
كتاب هاي كمك آموزشــي یا كمك درسي نشان داد. آشفتگي به 
این معني كه، آن زمان، بســیاري از كتاب هایي كه در این زمینه 
تولید مي شــد، خدشه به اهداف آموزش وپرورش وارد مي كرد. در 
آغاز راه، مدیران وقت دفتر تألیف كتاب هاي درســي با همكاري 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، بایدها و نبایدهایي براي تألیف 
كتاب هاي كمك آموزشــي مطرح كردند. اما پس از گذشت یك 
ســال، هر دو به این نتیجه رسیدند كه چون در ارشاد كارشناس 
متخصــص موضوع وجود ندارد، ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشی باید به عنوان متوّلي امر، این كار را سامان دهي كند.
در آن زمــان طرحــي به عنــوان طــرح 
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي تهیه و در 
شوراي سازمان تصویب شد؛ هدف طرح در 
واقع بهره گیري از مشــاركت فكري ناشران 
بخش غیــر دولتي، تعیین اســتانداردهاي 
تولیدات آموزشــي، هدایت ناشران به سمت 
تولیدات مناســب و مرتبط با برنامه درسي 
و بهره گیري از افــراد توانمند مجرب براي 
تولید منابع آموزشــي مناســب براي دانش آمــوزان بود و چون 
آموزش وپرورش در ممیــزي كتاب ها، كه علي االصول كار وزارت 
ارشــاد است، دخالتي نداشــت، حضور و وظیفه اش را براي ورود 
كتاب هــا به مدرســه تعریف كرد تــا اگر كتاب هایــي عالوه بر 
كتاب هاي درســي مي خواهد وارد مدارس شود، حداقل در خانة 
خودمــان دروازه باني را به عهده بگیریــم و فقط به منابعي اجازه 
ورود به مدارس بدهیم كه هم ســو، هم راستا و مكمل كتاب هاي 
درســي باشند و در تسهیل و تعمیق یادگیري دانش آموزان مؤثر 
واقع شوند. بر این اساس، كار سامان بخشي با كارهاي تشویقي و 
ترغیبي شروع شد و از ناشران خواسته شد كتاب هایشان را براي 
این دفتر ارسال كنند تا توسط كارشناسان حرفه اي مورد بررسي 

قرار گیرند.«
کیا افزود: »به منظور جلب مشاركت بیشتر ناشران در سامان  دهی 
كتاب هاي كمك آموزشــي، جشــنواره كتاب هاي آموزشي را در 
برنامه خودمان قرار دادیم تا كتاب هایي كه براساس استانداردها، 
بهترین و مناسب ترین هســتند، به عنوان كتاب هاي الگو معرفي 
شــوند و جوایز ارزنده اي هم به آن هــا تعلق مي گرفت. كم كم به 
اینجا رســیدیم که براي معرفي كتاب هاي مناســبي كه توسط 
كارشناسان خبره انتخاب شده اند، فهرست آن ها را در »كتابنامة 
رشد« كه معرف حضور همه ناشران است درج و در اختیار مدارس 
قرار دهیم و چون تعداد مدارس )حدود 124 هزار مدرسه(، زیاد 
بود و نمي توانســتیم كتابنامه را براي یكایك آن ها ارسال كنیم، 

نسخة pdf آن را روي سایت »سامان كتاب« قرار دادیم«.
كیا خاطرنشان ساخت: »عالوه بر سایت سامان كتاب و كتابنامة 
رشد، یك نشــریة الكترونیكي هم به نام »رشد جوانه« داریم كه 
هدف آن تعامل با ناشــران و پدیدآورندگان محصوالت آموزشي 

است.«
معاون سامان دهي دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي در ادامه 
به تصویب آیین نامه اجرایي ســامان دهي اشاره كرد و گفت: »در 
ســال 1389، بعد از گذشت چند ســال از اجراي سامان بخشي 
كتاب هاي آموزشــي و كمك درسي، چون دیده شد كه این طرح 
یك طرح ضروري اســت و باید ضمانت اجرایي بیشــتر و بهتري 
داشته باشد، تصمیم گرفته شد كه یك مرجع باالتر قانون گذاري 
آن را مصوب كند. بنابراین در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1389، 
آیین نامه اجرایي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي تحت عنوان 
مصوبه 828، تصویب شد و با امضاي رئیس جمهور از طریق وزیر 
آموزش وپرورش، به سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي جهت 

اجرا ابالغ شد.
این مصوبه هفت ماده دارد كه براســاس مادة شش آن، تبلیغ، 
ترویج و توزیــع هرگونه منبع آموزشــي و تربیتي در واحدهاي 
آموزشي سراسر كشور فقط از میان منابع استاندارد مجاز خواهد 
بود. همچنین طبق بند چهار این آیین نامه، ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي متولي استانداردسازي منابع آموزشي و تربیتي است.«

خانم كیــا اضافه كرد: »براســاس تجارب اجرایي چند ســال 
گذشته، ما معتقدیم تعامل با ناشــران بخش غیر دولتي یكي از 
راه هاي مهم تولید كتاب هاي آموزشــي مناسب است و تشكیل 
این كارگاه در جهت رشــد تعامل با ناشران غیر دولتي و مؤلفان 

كتاب هاي كمك درسي است.«
وي در پایــان با توجه به تغییر محتواي كتاب هاي درســي در 
سال هاي اخیر، بر ضرورت تعامل بیشتر ناشران بخش غیر دولتي 

با دفتر تألیف تأكید كرد.

كارگاه آموزشي رياضي يك بازي ُبرد، ُبرد، ُبرد است
كارشــناس  اميري  حميدرضا 
مســئول دفتــر تألیــف در حوزة 
ریاضي و ســردبیر ماه نامة رشــد 
برهان ریاضي متوسطه دوم گفت: 
»صادقانه عرض مي كنم تشــكیل 
ایــن كارگاه و تعامل بین دو دفتر 
)دفتــر تألیف و دفتر انتشــارات و 

تكنولوژي آموزشــي( و ناشــران غیر دولتي یك بازي برد  ـ برد 
- برد اســت. ســه برد به كار بردم، زیرا هم دفاتر و هم ناشــران 
در ایــن تعامل حضور دارند. ما با ایــن تعامل مي توانیم خأل ها و 
محدودیت هایــي را كه داریم، پر و جبران كنیم. من با ناشــران 
مختلــف كار كرده ام و مي دانم كه ناشــران و مؤلفان غیر دولتي 
خوبي در كشــور در حوزه ریاضي كار مي كنند و این ها مي توانند 

خألهاي ما را پر كنند. 
من مي خواهم از بســتة آموزشي شــروع كنم. بستة آموزشي 
شــامل كتاب درسي، كتاب كار دانش آموز، كتاب راهنماي معلم، 
كتاب ارزش یابي و... اســت. ما االن در حال تغییر نظام آموزشي 
هستیم و هر سال براي ســال بعد كتاب درسي تألیف مي كنیم. 

كيا: تعامل با ناشران 
بخش دولتي يكي از 

راه هاي مهم توليد 
كتاب هاي آموزشي 

مناسب است
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بنابرایــن خیلي كه بتوانیم كار كنیم، مي توانیم كتاب درســي و 
كتــاب راهنماي معلم را تهیه كنیم، پس براي ســایر اجزاي این 
بستة آموزشــي مانند كتاب كار دانش آموز باید فكر و كار شود و 
به تبع این ها، كتاب هاي آموزشي دیگر كه اسمشان را كتاب هاي 

كمك درسي مي گذارند تولید شود.«
وي افــزود: »براي كتاب ارزش یابي هم ســعي كردیم آن را در 
همــان كتاب راهنمــاي معلم وارد كنیــم و در ابتداي هر فصل 
ســؤاالت نمونه ارزش یابي گذاشــته ایم، اما هنوز با اهداف اصلي 
مــا خیلي فاصله دارد. من البتــه االن در پرانتز یك مقدار دربارة 
ارزش یابي صحبت مي كنم. زیرا آن چه كه االن در مملكت ما دارد 
اجرا مي شــود آموزش در خدمت ارزش یابي است، در صورتي كه 
ما معتقدیم، برعكس، ارزش یابي باید در خدمت آموزش باشــد. 
یعني طوري ارزش یابي كنیم كه خألهاي كار ما روشــن شود و 
ببینیم دانش آموز كجا را نفهمیده اســت و مِن معلم كجا كم كار 
كرده ام و یا كتاب درسي كجایش ایراد دارد. هدف ما از ارزش یابي 
این نیســت كه ببینیم دانش آموزان چي بلد هســتند و چي بلد 
نیســتند. حقیقت این اســت كه ما با این نگاه، فاصله زیادي از 

اهداف ارزش یابي داریم.«
اميري در ادامه به نقشــة راه راهنماي برنامة درســي ریاضي، 
كه اخیراً تهیه شــده است، اشاره كرد و گفت: »ما براساس اسناد 
باالدستي، یك راهنماي برنامة  درســي در حوزة یادگیري تهیه 
كرده ایم كه اگرچه هنوز قابل استناد نیست، اما ترجیح دادیم در 
اختیار شــما مؤلفان و ناشــران قرار گیرد. برنامة درسي شامل 9 
عنصر اســت كه یكي از این عناصر، یاددهي ـ یادگیري است كه 

اساس حرف هاي ماست.
مــا االن در حــوزة یاددهي ـ یادگیــري، بیشــتر، از نظریة 
ساخت وســازگرایي یــا ســاختن گرایي اســتفاده مي كنیم كه 
خالصه اش این مي شــود كه ما هر مفهومــي را كه مي خواهیم 
آموزش دهیم، باید كســي كــه مي خواهد آمــوزش ببیند در 
ســاختن آن مفهوم شریك شود. چون اگر در ساختنش شریك 
باشــد، بهتر برایش دروني مي شود تا اینكه بخواهد آن را حفظ 
كند. براســاس این رویكــرد، هر برنامة آموزشــي ریاضي باید 
فرصتي در اختیار دانش آموزان قــرار دهد تا او بتواند از طریق 
انجام فعالیت هاي مناسب، به بازآفریني و دقیق تر، تولید مفهوم 

ریاضي بپردازد.«
سردبير مجلة رشــد برهان رياضي متوسطه دوم سپس 
به تألیف كتاب ریاضي پایة دهم اشــاره كــرد و گفت: »در حال 
حاضر سه كتاب ریاضي براي پایة دهم در حال تألیف است. یك 
كتاب ریاضي براي رشته هاي علوم تجربي و ریاضي با زمان چهار 
ساعت در هفته، یك كتاب هندسه براي رشته ریاضي با زمان دو 
ساعت و یك كتاب ریاضي براي رشته هاي علوم انساني و معارف 
با زمان دو ساعت مي باشد. سرفصل هاي همة این كتاب ها را تهیه 
كرده ایــم كه در اختیارتان قرار گرفته اســت. بنابراین توقع ما از 
ناشــران گران قدر این است كه این سند برنامة درسي، بخصوص 
بخش یاد دهي ـ یادگیري اش را مطالعه و در تولید محصوالتشان 

از آن استفاده كنند.«
وي افــزود: »هدف ما از كار در كالس، تعمیق و تثبیت مفاهیم 
است. پس اگر كتاب کمک درسی یا كمك آموزشي، بخواهد فقط 
به آن مســئله یا فعالیتي كه ما در كتاب درسي براي آموزش یك 
مفهوم مطرح كرده ایم جواب دهد همة اهداف ما پنبه مي شود. زیرا 
مؤلف ما آمده فكر كرده كه چه فعالیتي را طرح كند كه دانش آموز 
را درگیر ساختن مفهوم كند؛ حاال كتاب کمک درسی آمده و مانع 

این كار شده است. بنابراین درخواست ما از 
شما ناشــران و مؤلفان عزیز آن است كه در 
تولید آثار خود ضمن هم سو شدن با اهداف 
برنامة درسي یك مقدار تنوع و خالقیت ایجاد 
كنید. مــا در برخي از زمینه ها با محدودیت 
و خأل روبه رو هســتیم. در كتاب درسي، هر 
درس ما حدود پنج تا شــش صفحه است و 

سقف آن از قبل مشخص شده است. ولي شما محدودیتي ندارید 
و می توانیــد با ایجاد تنوع، خألهــا و محدودیت هاي ما را جبران 

كنید.« 
آقاي اميری در پایان گفت: »70 درصد محتواي كتاب ریاضي 
پیش دانشــگاهی موجود قرار است به دانشــگاه انتقال یابد. براي 
مثال بحث انتگرال و كاربرد مشــتقات را بچه هــا باید بروند در 
دانشگاه بخوانند. به همین دلیل ساعات ریاضي ما در پایه یازدهم 

از 9 ساعت به 7 ساعت كاسته شده است.«

داليل مردود شدن آثار
ســردبیر  چمن آرا،  ســپيده 
ماه نامــة رشــد برهــان ریاضــي 
ارزیــاب  و  داور  و  اول  متوســطه 
کتاب هــای كمك درســي در این 
كارگاه آموزشــي نیز گزارشــي از 
پژوهش خود را دربارة  دالیل مردود 
کمک درســی  كتاب هاي  شــدن 

در جشــنواره ســال جاري )1394( ارائه كــرد. وي گفت: »من 
یك بررســي دربارة دالیل مردود شــدن آثاري كه در جشنواره 
كتاب هاي کمک آموزشی سال 94 در حوزه ریاضي ارائه شده بود 
انجام داده ام تا بتوانیم در حوزه نشــر كتاب هاي كمك درســي و 
کمک آموزشی ریاضي محصوالت بهتري تولید كنیم تا بیشتر به 
درد مخاطبان بخورد. من در این بررســي، آنچه استخراج كرده ام 
حاصل جمع بندي توضیحاتي اســت كــه داوران در فرم ارزیابي 
آثار، دالیــل رد یا پذیرش اثر را نوشــته اند. در حقیقت كار من 
یك تحلیل محتواي خیلي ساده است به این دلیل كه هر داوري 
دالیل مردود شــدن اثر مورد ارزیابي خودش را نوشته بود و من 

تالش كردم كه آن ها را دسته بندي و جمع بندي كنم.«
وي افــزود: »بخش اول این گزارش دربارة آثار مربوط به دورة 
ابتدایي در حوزة  ریاضي اســت. عدم انســجام، غلط هاي علمي 
و اشكاالت آموزشــي، عدم تطابق عنوان با محتوا، بیان انتقالي 

اميري: 70 درصد 
محتواي كتاب رياضي 
پيش دانشگاهي به 
دانشگاه انتقال مي يابد
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و نكته اي، عدم وجود ســؤاالت كاربردي، فقــدان فعالیت هاي 
مناســب یادگیري، وجود ســؤاالت تكراري و كلیشه اي، وجود 
پاسخ ســؤاالت و تعارض با روحیة پرسشــگري، عدم جذابیت 
مطالب، عدم تناسب محتوا با سن مخاطب، حجم زیاد، اشكاالت 
بیاني و ویرایشــي، عدم جذابیت تصویري، عــدم ذكر منابع و 
بومي نبودن از جمله مواردي بود كه برخي آثار مربوط به دورة  
ابتدایي در حوزة ریاضي در جشنوارة امسال به دلیل آن ها مردود 

شده بودند.
در بین این دالیل، غلط هاي علمي و اشکاالت آموزشي بیشترین 
ســهم را در نپذیرفتن آثار دورة ابتدایي در حوزة ریاضي داشت. 
بعد از غلط هاي علمي و اشکاالت آموزشي، عدم جذابّیت مطالب، 
عدم جذابیت تصویري و عدم وجود سؤاالت 
كاربردي به ترتیب بیشــترین ســهم را در 
مردود ســاختن ایــن آثار داشــتند و عدم 
انســجام كمترین دلیل مردود شــدن آثار 

بود.«
رياضي  برهان  ماه نامة رشد  سردبير 
متوسطه اول در ادامــه به عوامل و دالیل 
مردود شــدن آثار دوره متوســطه اول در 
حوزة ریاضــي پرداخت و گفــت: »در آثار 
دورة متوســطه اول، بیان انتقالي و نكته اي 
مهم ترین و بیشــترین سهم را در مردود شدن آثار داشت. پس از 
آن به ترتیب، غلط هاي علمي و اشکاالت آموزشي، وجود سؤاالت 
تكراري و كلیشه اي، عدم جذابیت و ضعف هنري، عدم ذكر منابع، 
لحن عامیانه، اشكاالت ویرایشي، تأكید بر سؤاالت چهارگزینه اي، 
عدم توجه به فعالیت هاي مناســب یادگیري و اهداف فرایندي، 
نداشــتن ویژگي كتاب معلم، فاقد انســجام بودن و عدم تطابق 
عنوان با محتــوا از جمله دالیل مردود شــدن آثار ریاضي دوره 
متوســطه اول در این دورة جشــنواره بود.« وي افزود: »داوران 
کتاب های كمك درسي و كمك آموزشــي معتقدند در دورة اول 
متوسطه زود است دانش آموزان را با سؤاالت چهارگزینه اي آشنا 

كنیم.«
چمن آرا تأكید كرد: ناشران غیردولتی باید به موضوع جذابیت 
هنري در نشــر آثار خود بیشــتر توجه كنند. زیرا الزم است كه 
مــا كم كم از آن فضاي خشــك كتاب درســي قدیمي یا كتاب 
كمك آموزشــي قدیمي بیرون بیاییم. به خصوص كه االن بچه ها 
با تكنولوژي ســروكار دارند و آن قدر نرم افزارهاي جذاب و جالب 
در گوشــي ها و تبلت ها مي بینند كه یك كتاب سبز یا مشكي كه 
هیچ چیز ندارد، واقعًا جذابیتي برایشــان ایجاد نمي كند و سخت 

مي شود با آن ارتباط برقرار كنند.«
وي در ادامه به تحلیل دالیل رد آثار دورة  متوسطه دوم در حوزه 
ریاضي اشــاره كرد و گفت: »آثار مربوط به دوره دوم متوســطه 
مقدار زیادي با سایر آثار متفاوت است. چون در نهایت به كنكور 
مي رســد. كتاب هاي این دوره اغلب كتاب هاي جمع بندي شده، 
جامع و مربوط به آزمون هاي جامع هســتند كه ســعي مي كنند 

همه چیز را طوري بــراي دانش آموز و معلم جمع بندي كنند كه 
گویي هر دو امتحان مهمي در پیش دارند. این البته یك ویژگي 
خوب است ولي نباید سایر موضوع ها فداي موضوع ها یا ویژگي هاي 
بهتر شــوند. مثاًل ضعف هنري را داورها در مورد چندین اثر بیان 
كرد ه اند و این نشــان مي دهد كه ناشران یا مؤلفان آن قدر درگیر 
محتوا شــده اند كه به سایر مســائل كتاب مانند جذابیت هنري 

توجه نداشته اند.«
چمن آرا در ادامه ضمن بیان دالیل رد آثار دورة متوسطه دوم 
در حوزة ریاضي گفت: »ارائه پاسخ كامل سؤاالت كتاب هاي درسي 
)عدم تقویت روحیه جست وجوگري و حل مسئله( بیشترین دلیل 

رد آثار این دوره در حوزة ریاضي بود.«
وي افــزود: »بیان انتقالي و نكته اي، نیاز داشــتن به ویرایش 
علمــي، تأكیــد بــر ارزش یابي تســتي و عدم ایجــاد فرصت 
ارزش یابي، حجم زیاد، عــدم توجه به درك و فهم و كاربردها، 
مشخص نبودن مخاطب، مطالب خارج از برنامة درسی، فقدان 
ویژ گي هاي كتاب معلم )حل المســائل بودن( و ضعف هنري به 
ترتیــب فراواني از دالیل رد آثار دورة متوســطة دوم در حوزة 

ریاضي در سال جاري بوده اند.«

تعريف و اهداف كتاب هاي آموزشي غيردرسي رياضي 
آخرین  بخشعلي زاده  شهرناز 
بود.  آموزشي  كارگاه  این  سخنران 
درسي،  برنامه ریزي  متخصص  وي 
كارشناس تیمز و پرلز در پژوهشگاه 
مطالعات آموزش وپرورش و داور و 
آموزشــي دفتر  ارزیاب كتاب هاي 
انتشــارات و تكنولوژي آموزشــي 

اســت. وي گفت: »ما كتاب هاي آموزشــي غیردرســي را به دو 
بخش كمك آموزشي و كمك درسي تقســیم كردیم. كتاب هاي 

كمك درسي در قالب كتاب كار و تمرین است.
همچنین كتاب هاي کمک آموزشــی را در سه دسته: كتاب هاي 
حمایتي، كتاب هــاي تكمیلي دانش آمــوز و كتاب هاي فناوري 
تقســیم كردیم. كتاب هاي حمایتي را در قالب حمایتي والدین و 
حمایتي معلم در نظر گرفتیم كه این ها به عنوان پشتیبان هستند، 
كتاب هــاي تكمیلي دانش آمــوز، هم شــامل كتاب هاي مرجع، 
كتاب هاي جنبي و ســرگرمي، فلش كارت و پوستر بود. این ها به 
ایــن دلیل در این دســته قرار گرفتند كه آن هــا هم به هر حال 
هدف آموزشــي دارند. ما در اینجــا به CDها كار نداریم بلكه هر 
چه مكتوب و چاپي اســت مدنظر ماست. بخش بعدي كتاب هاي 
كمك آموزشي نیز كتاب هایي هستند كه با فناوري ارتباط دارند.«
بخشــعلي زاده با بیان این نكته كه بیشترین تعداد كتاب ها، 
مربوط به كتاب هاي كار و تمرین در حیطه ریاضي است، به تعریف 
كتاب هاي كار و تمرین پرداخت و اظهار داشــت: »كتاب هاي كار 
و تمرین، کتاب هایی هســتند كه حاوي فعالیت هاي آموزشــي، 
تمرین، مسئله و نمونه سؤال در راستاي برنامة درسي باشند. آنچه 

چمن آرا: غلط هاي علمي 
و اشكاالت آموزشي 

بيشترين عامل مردود 
شدن برخي آثار رياضي 

در جشنواره امسال 
كتاب هاي آموزشي و 

تربيتي رشد بود
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این كتاب ها را از سایر كتاب ها متمایز مي كند، هدف اصلي آن ها، 
یعني ایجاد فرصتي براي تمرین و تعمیق و توسعة آموخته هاست 
نــه تدریس جدید یا آموزش مجدد. پس برنامه درســي براي ما 

خیلي اهمیت دارد.«
وي سپس اهداف کتاب های كار و تمرین را به شرح زیر برشمرد:

é »تثبیــت و تعمیق مطالب كتاب و برنامة درســي در ذهن 
دانش آموزان،

é ایجاد زمینة تقویت مهارت ها و نگرش ها؛
é ایجاد فرصت تازه براي آموزش با سبك و نگاه جدید، تمرین 

آموخته ها و غني سازي آموزش براي مخاطبان گوناگون؛
é استحكام و استمرار بخشیدن به فرایند یادگیري دانش آموزان 
و ایجــاد تنوع در ارائــة تمرین ها، به طوري كــه دانش آموزان از 
آموزش كلیشــه اي و یادگیري صوري فاصلــه بگیرند و در آن ها 

یادگیري دروني و عمیق صورت گیرد.«

كتاب هاي دانش افزايي رياضي
كارشناس تيمز و پرلز پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 
در ادامه تعریف خود را از كتاب  هاي دانش افزایي ریاضي ارائه كرد 
و گفت: »كتاب هاي دانش افزایي ریاضي، كتاب هایي هســتند كه 
به ارائه اطالعــات در چارچوب برنامة درســي و گاه فراتر از آن 
مي پردازند و مي توانند مرجعي براي اســتفادة دانش آموزان قرار 
گیرند. این كتاب ها خودآموزند و براي تكمیل یا توســعة برنامة 
درســي مصوب تولید مي شوند و نیز ممكن اســت از قالب هاي 
فعالیتي، مانند شــعر، داستان، ســرگرمي، بازي یا حتي انتقال 

یك سویه استفاده كنند.«
وي افزود: »اهداف كتاب هاي دانش افزایي ریاضي شــامل موارد 

زیر است:
é ارائة مجموعه اي مدّون از دانش در حوزة ریاضي و متناســب 

با مخاطبان؛
é دادن پاسخ مناسب به کنجکاوی مخاطبان درباره ریاضیات؛

é كاربردي بودن، ارتباط با سایر علوم و تكمیل محتواي برنامة 
درسي؛

é فراهم كــردن زمینه هاي جدید در چارچوب برنامة درســي 
ریاضیات و ارائة مطالب و محتواي جدید؛

é پاســخ گو بودن به برخي نیازهاي اطالعاتي برانگیخته شــده 
هنگام مرور برنامة درسي؛

é ارائة محتواي تكمیلي براي برنامة درسي و پر کردن خألهاي 
احتمالي و همچنین بسط مطالب مطرح شده.«

كتاب هاي جنبي و سرگرمي
بخشعلي زاده ســپس به تعریف كتاب هاي جنبي و سرگرمي 
اشــاره كرد و گفت: »كتاب هاي جنبي و ســرگرمي كتاب هایي 
هســتند كه به یاري آن ها، دانش آموزان بــا جنبه هاي متفاوت 
ریاضیات كه در برنامة درســي فرصت هــاي كمتري براي مطرح 
كردنشــان وجود داشــته است آشــنا مي شوند و شــگفتي ها و 

زیبایي هاي ریاضیات را مشــاهده و تجربه مي كنند. از طریق این 
كتاب ها دانش آموزان به مطالعة تاریخ، كشــف، بسط و گسترش 
مباحــث متنوع ریاضــي مي پردازند. این كتاب هــا عموماً  جنبة 
پرورش مهارت ها و نگرش ها را دارند و ممكن است از فناوري در 

جهت بازي و سرگرمي استفاده كرده باشند.«
وي افزود: »اهداف ایــن كتاب ها عالقه مند كردن دانش آموزان 
به ریاضیات و آشــنا كردن آن ها با جنبه هاي دیگر ریاضي، نشان 
دادن زیبایي ها و شگفتي هاي ریاضیات، ترغیب به تفكر، با طرح 
ســؤال ها و معماهاي جالب و جذاب، آشــنا كــردن مخاطبان با 
دانشمندان علوم ریاضي و گسترش فرهنگ ریاضیات و ترویج آن 

بین دانش آموزان و معلمان است.«

كتاب هاي دانش افزايي و رشد حرفه اي معلم
داور و ارزیــاب كتاب هاي ریاضي دفتر انتشــارات و تكنولوژي 
آموزشــي در ادامه به توضیــح كتاب هاي دانش افزایي و رشــد 
حرفه اي معلمــان پرداخت و گفت: »كتاب هــاي دانش افزایي و 

رشــد حرفه اي معلمان، كتاب هایي هستند 
كه به رشــد مهارت هاي حرفــه اي معلمان 
در آموزش ریاضي و زمینه های یادگیري و 
تدریس در چارچوب اهداف و برنامة درسي، 
توجه خاصي دارند. خواهشي كه از شما دارم 
این اســت كه در این بخش فعالیت كنید. 
جامعة آموزشــي ما شــدیداً در این بخش 
فقیر است. بیایید معلمان را دریابید. ما اگر 
بتوانیــم آموزش معلم هــا را جهت بدهیم، 

خیلي مي توانیم كمك كنیم.«
وي ســپس به ویژگي هاي كتاب والدین 
اشــاره كــرد و گفــت: »كتــاب والدین، 

كتاب هایي هســتند كه پــدر و مادرها را با اهــداف و روش هاي 
آموزش به منظور همراهي با فعالیت هاي آموزش مدرسه اي آشنا 
مي كنند. هدف این نوع كتاب ها سپردن بخشي از فرایند آموزش 
یا تمام آن به عهدة والدین نیست، بلكه به قصد شناساندن بایدها 
و نبایدهاي آموزشــي و ایجاد فرصت تعامل با كودكان در محیط 

خارج از مدرسه است.«

کتاب های كاربرد فناوري در رياضي
بخشعلي زاده در پایان به ویژگي  كتاب هاي كاربرد فناوري در 
ریاضي پرداخت و گفــت: »كتاب هاي كاربرد فناوري در ریاضي، 
كتاب هایي هستند كه با گسترش سواد علمي و فناورانه، کاربرد و 
نحوة به کارگیری فناوري در آموزش را بیان مي كنند. این كتاب ها 
از طریق آشنا نمودن مخاطبین با محیط ها و ابزار فناوري، فرصت 
به کارگیــری آن ها را به منظور رشــد و توســعة یادگیري فراهم 

مي كنند.«
وي افــزود: »مخاطبان این كتاب ها، دانش آمــوزان، معلمان و 

متصدیان كارگاه هاي رایانه در مدارس هستند.«

بخشعلي زاده: تثبيت 
و تعميق آموخته هاي 
دانش آموزان در ارتباط 
با مطالب كتاب و برنامة 
درسي و ايجاد زمينة 
تقويت مهارت ها و 
نگرش ها مهم ترين 
اهداف كتاب كار و 
تمرين مي باشد
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نتایج نظرسنجي  نشست
 ناشران و مؤلفان کتاب های ریاضي

فائزه منشي

جی
سن

ظر
ن

اشاره
دومین کارگاه تبیینی آموزشی برنامه درسی ریاضی با رویکرد 
کتاب های کمک درســی ریاضی صبح روز 25 بهمن ماه در محل 

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشــی که مدیران تألیف یا مؤلفان کتاب های 
ریاضی و ناشــران فعال در این حوزه حضور داشتند، کارشناسان 
حوزه ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی بــه تبیین رویکرد 
نوین برنامه درســی ریاضی خصوصًا نقــش و جایگاه کتاب های 
کمک درسی در برنامه و معیارهای ارزیابی کتاب های کمک درسی 
ریاضی و بررســی اشــکاالت رایج در این کتاب ها پرداختند و در 

پایان به پرسش  های مؤلفان و ناشران پاسخ گفتند.
شــایان ذکر است که نخستین کارگاه آموزشی ریاضی، با هدف 
تبیین رویکرد برنامه درسی ریاضی اسفند سال 1392 برگزار شد 
که در آن نمایندگانی از 35 مؤسســه انتشاراتی شرکت داشتند. 
در دومین کارگاه، 20 ناشــر از بین ناشــران کتاب های ریاضی، 

نام نویسی نمودند و 17 ناشر در كارگاه حضور یافتند.

ارزيابی از نحوة برگزاری کارگاه تبيينی - آموزشــی 
برنامة درسی رياضی

نتایج ارزیابی مدیران تألیف، مؤلفان و ناشران از نحوة برگزاری 
کارگاه تبیینی - آموزشــی برنامه درســی ریاضی كه در نمودار 
شماره )1( نشان داده شده بیانگر آن است كه بیشترین امتیاز این 
بخش از ارزیابي را »نحوة برخورد عوامل اجرایی«کسب کرده است 
كه کمترین فاصله را با رضایتمندی کامل دارد. بعد از آن »زمان 
برگزاری کارگاه« و »نحوه اطالع رســاني جهت حضور به موقع در 
كارگاه« امتیــاز باالی 4 که حد ورود پاســخ ارزیابی »خوب« به 
محدوده »عالي« اســت را کسب کرده اند. »تناسب عنوان كارگاه 
با محتوای برنامه های ارائه شــده« نیز تفسیر دقیق  »خوب« یا 
»مناسب« را به خود اختصاص داده است. با کمی فاصله در مرحله 
بعد به ترتیب »کیفیت برنامه های كارگاه« و »پاســخ مناسب به 
ســؤاالت مطرح شده« در محدودة ورود پاسخ ارزیابی از »خوب« 
به »متوسط« قرار گرفته اند. كمترین میزان رضایت هم مربوط به 

»مكان برگزاري كارگاه« بوده است.

نمودار شماره 1. میانگین ارزیابی مدیران تألیف، مؤلفان و ناشران از نحوة برگزاری کارگاه ریاضی

مأخذ اطالعات اولیه: داده های استخراجی از پرسش نامه های شرکت کنندگان در كارگاه تبیینی - آموزشی برنامه درسی ریاضی

ميانگين پاسخ ها

میانگین 
پاسخ ها

5

4

3

2

1

0

ت 
یفی

ك

رگاه
ي كا
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خ م
پاس

ت ...
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س

گاه 
 كار

عنوان
ب 

ناس
ت ا ...

ب

عوامل
ورد 

برخ
حوة 

ن

رگاه
ي كا

گزار
ن بر

مكا

رساني 
الع 

ة اط
نحو

ت ...
جه

رگاه
ي كا

گزار
ن بر

زما
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جدول شماره 1. ارزيابي مديران تأليف، مؤلفان و ناشران از اولين موضوع ارائه شده در كارگاه رياضي

 موضوع اول: رويكردهاي برنامه درسي 
در كتاب هاي كمك درسي رياضي: آقاي 

حميدرضا اميري

توصيف آماريفراواني )مطلق( پاسخ ها

ي
عال

ب
خو

ط
وس

مت

ف
عي

ض

ف
عي

 ض
ي

خيل

مع
ج

خ
اس

ي پ
ب

ما
ا ن

د ي
م

ن
گي

يان
م

تفسير ميانگين

ارتباط و اهمیت موضوع مطرح شده نسبت به 
ارزیابي شركت كنندگان از »ارتباط و اهمیت ...«، 4عالي64410152اهداف نشست

نشان دهنده رضایت مندي »خوب« ایشان از مبحث 
ارائه شده است. آن ها »نحوه ارائه مطالب و...« را 
در محدوده ورود پاسخ از »خوب« به »متوسط« 
و »زمان اختصاص یافته به ...« را »كمي بیش از 

متوسط« ارزیابي كرده اند.

3/79متوسط44510143نحوه ارائه مطالب و اثربخشي آن

3/23متوسط14611134زمان اختصاص یافته به سخنران

جدول شماره 2. ارزيابي مديران تأليف، مؤلفان و ناشران از دومين موضوع ارائه شده در كارگاه رياضي

موضوع دوم: نحوه ارزيابي كتاب هاي 
كمك درسي: دكتر سپيده چمن آرا

توصيف آماريفراواني )مطلق( پاسخ ها

ي
عال

ب
خو

ط
وس

مت

ف
عي

ض

ف
عي

 ض
ي

خيل
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ج

خ
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ي پ
ب
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د ي
م

ن
گي

يان
م

تفسير ميانگين

ارتباط و اهمیت موضوع مطرح شده نسبت به 
رضایت مندي شركت كنندگان از »ارتباط و 4/38عالي87010161اهداف نشست

اهمیت...«، محدوده ورود پاسخ از »خوب« 
به »عالي« را نشان مي دهد. آن ها »نحوه ارائه 

مطالب و..« را  »كمي بیشتر از خوب« و »زمان 
اختصاص یافته به ...« را در محدوده ورود پاسخ از 

»خوب« به »متوسط« ارزیابي كرده اند.

4/13خوب58110152نحوه ارائه مطالب و اثربخشي آن

3/6خوب19320152زمان اختصاص یافته به سخنران

جدول شماره 3. ارزيابي مديران تأليف، مؤلفان و ناشران از سومين موضوع ارائه شده در كارگاه رياضي

موضوع سوم: بايدها و نبايدهاي تأليف 
كتاب هاي كمك درسي رياضي: دكتر شهرناز 

بخشعلي زاده

توصيف آماريفراواني )مطلق( پاسخ ها

لي
عا

ب
خو

ط
وس

مت

ف
عي

ض

ف
عي

 ض
لي

خي

مع
ج

سخ
ي پا

ب

ما
يا ن

د 
م

ين
انگ

مي

تفسير ميانگين

ارتباط و اهميت موضوع مطرح شده نسبت به 
رضايت مندي شركت كنندگان از »ارتباط و 4/38عالي86200161اهداف نشست

اهميت...«، محدوده ورود پاسخ از »خوب« به 
»عالي« را نشان مي دهد. آن ها » نحوه ارائه مطالب 
و...« را »كمي بيشتر از خوب« و »زمان اختصاص 

يافته به ...« را در محدوده ورود پاسخ از »خوب« به 
»متوسط« ارزيابي كرده اند.

4/27عالي76110152نحوه ارائه مطالب و اثربخشي آن

3/33خوب17421152زمان اختصاص يافته به سخنران

ارزیابی از مباحث ارائه شده در كارگاه تبیینی - آموزشی برنامه درسی ریاضی نیز به  تفكیك در جداول شماره )3 - 1( ارائه شده است:

ارزیابي مدیران تألیف، مؤلفان و ناشران از بخش پاسخ به پرسش ها 
و جمع بنــدي مباحث كارگاه ریاضي نیز بیانگر رضایت مندي »در 
حد خوب« شركت كنندگان از »ارتباط و اهمیت موضوعات مطرح 
شــده نسبت به اهداف نشست« است. آن ها »نحوه ارائه مطالب و 

اثربخشي آن« را در محدوده ورود پاسخ از »خوب« به »متوسط« 
و »زطمان اختصاص یافته به پرســش و پاسخ« را »كمي بیش از 

متوسط« ارزیابي كرده اند.
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شت
ددا

یا

اشاره
در این یادداشت نسبتًا کوتاه، نویسنده با ترسیم فضای یادگیری 
جدید و برشمردن الزامات و ابعاد آن، گسترش رسانه ها و خصوصًا 
رســانه های نوپدید را در راستای عدالت آموزشی می داند و آن را 
برای توســعة یادگیری مفید می خواند. او معتقد است هنوز هم 
»کتاب« محور کسب معارف بشری است و عصر آن پایان نیافته 

است.

1. بر خالف آنچه معمواًل تصور مي شــود، با گسترش رسانه هاي 
ارتباطي نوپدید یادگیري از طریق خواندن توسعة روزافزون یافته 
اســت، چرا كه عرضة  دســت و دل بازانة دانش در فضاي شبكة 
جهاني ارتباطات و اطالعات، دریچة جدیدي را در پیش چشــم 
هر جویاي علم و هنر گشوده است. با كمي خوش بیني، مي توان 
به وجود آمدن چنین فضایي را گامي در راســتاي توسعة عدالت 
آموزشــي تلقي نمود و به اســتقبال آن رفت؛ چرا كه دسترسي 

یادگیري در فضای جدید
محمود اماني طهراني
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عموم انســان ها به منابعي كه روزگاري نه چنــدان دور، تنها در 
دسترس گروه بسیار محدودي از انسان ها بوده است، امري بدیع 

و به غایت جذاب به نظر مي رسد.

2. ناگفته پیداســت كه یادگیري در این فضاي جدید، مستلزم 
آشنایي با فنون خاص خود از جمله مهارت هاي جست وجوگري، 
منبع شناســي و مرور نظام مند است. اما فصل مشترك یادگیري 
در فضاي نوین و فضاهاي گذشته، همانا نیاز به »مهارت خواندن« 
است. مهارتي كه نقش حیاتي خود را از گذشته تاکنون با همان 

مشخصات حفظ كرده است.

3. »خوانــدن همراه بــا درك و فهم« كلید یادگیري اســت. 
یادگیري رســمي و یادگیري غیررســمي در همین نقطه به هم 
پیوند مي خورند و به یاري هم مي آیند. كلید پیشــرفت تحصیلي 
دانش آموزان در عموم دروس، حتي در ریاضیات، آشنایي با فنون 
و تكنیك هایي است كه فهم متون را براي آن ها تسهیل و تسریع 
نماید. بســیاري از این فنون در حین مطالعة متون و کتاب های 
غیردرســِي آگاهي بخِش جذاب و حتي ســرگرم كننده كســب 
مي شــوند. مهارت هایي همچون ســرعت خواندن، جست وجوي 
واژگان كلیــدي، افزایش تمركز، حذف ذهنــي عوامل فیزیكي 
و فكــري مزاحم و مداخله گر، كشــف، دنبال كــردن و به خاطر 
ســپردن زنجیره ها و شــبکه های مفهومي در متــن، و .... این ها 
همگي مهارت هایي هستند كه در هر نوع مطالعه، اعم از درسي و 

غیردرسي، به كار مي آیند.

4. در جهــان امروز، رویكرد زمینه محــور یا تماتیك در عرصة 
یادگیري با شعار »مرتبط ساختن آموخته ها با زندگی« موضوعي 
جدي شده و بیش از پیش مورد تأكید قرار گرفته است. در چنین 
رویكردي هر موضوع یادگیري، در بستري از آموخته هاي گسترده 
پیشــیني، اعم از رسمي و غیررســمي، به وقوع مي پیوندد و پا به 
عرصة وجود مي گذارد. در چنین بســتري، هر قدر دانســته هاي 
پیشــین یادگیرندگان غني تر و وسعت و عمق آموخته هاي آن ها 
بیشتر باشــد، یادگیرندگان می توانند پل هاي ارتباطي بیشتري 
بین موضوع یادگیري و عرصه هاي گوناگون زندگي واقعي برقرار 
نمایند. در چنین فضایي كتاب خوان ها، فیلم بین ها، گردش روها، 
مستنددوســت ها، اخباردان ها، گفت وگوكننــدگان و كنجكاوها 
از كوله بــار پر و پیمان تري برخوردارنــد و بهتر مي توانند از پس 

تكالیف نوین یادگیري برآیند.

5. بدیــن ترتیب در فضــاي جدید یادگیري، مثلثي ترســیم 
مي شــود كه یك ضلع آن را »رسانه هاي پرشمار« و منابع متعدد 
یادگیري تشكیل مي دهد. این ضلع تنها كتاب هاي درسي را دربر 
نمي گیرد، بلكه تمامي رســانه هاي دیگر مؤثــر در یادگیري اعم 
از كتاب هــاي علمي و اجتماعي و ادبي و نیز رســانه هاي نوپدید 
را شــامل مي شود. ضلع دوم، داشــتن یك نقشه، یادگیري یا به 
عبارت علمي تر، داشــتن »طراحي آموزشــي« است كه در واقع 
نقشة راه سفر یادگیري از ابتدا تا انتها است؛ نقشه اي كه در آن به 
یادگیرنده به عنوان فردي فعال و مفهوم ساز و محور یادگیري نگاه 
شود. ضلع ســوم، »ارائه آموخته ها به دیگران« است كه در واقع 
نمود اهداف اســت و معمــواًل از آن به عنوان انتظارات عملکردی 
یاد مي شــود. در این ضلع، هــر دانش آموز تالش مي كند حاصل 
یادگیري خود را به جذاب ترین، خالقانه ترین و متنوع ترین شكل 

به دیگران از جمله دوستان خود ارائه نماید. 
این ســه ضلع چرخه اي را مي سازند كه در 
آن ارتقاي ســطح یادگیري مؤثر و به وجود 
آوردن جّوي پرجنب وجوش در كالس هاي 
درس امــري ممكن مي نماید و كالس را به 

بیرون كالس پیوند مي زند.

6. نهایتــًا، هدف اصلي، رشــد همه جانبة 
دانش آموزان و همة شهروندان و تبدیل آن ها 

به یادگیرندگان مادام العمر اســت. یادگیري مادام العمر، شرط بقا 
و به روز ماندن در جهان معاصر اســت. انواع سوادهایي كه امروزه 
اســامي آن ها را به فراواني مي شــنویم، از جمله ســواد علمي ـ 
فناورانــه در حول همین محور، یعني یادگیــري مادام العمر پا به 
عرصه وجود مي گذارند. ســوادهایي كه به نوعي وجه تمایز جوامع 
انساني پیشرفته و مولد از جوامع توسعه نیافته و غیرمولد به شمار 
مي آیند. این هدف، جز با ترویج فرهنگ خواندن به دست نمي آید. 
از این روست كه كتاب و كتاب  خواني همچنان كلید رشد و حیات 

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع به شمار مي آید.
می بینید كه از هر طرف مي رویم باز به كتاب مي رســیم. هنوز 
هم كتاب، محور کســب معارف بشری اســت. عمر كتاب و نشر 
و کتاب خوانــی نه تنها به پایان نرســیده كه هــر روز بر بالندگي 
شــكوفایي آن افزوده مي شود. بي جهت نیست كه اول معلم بشر 
بدان ســوگند یاد كرد، جایگاهش را واال داشــت و فرمود: »قسم 
به طور)سینا(، قسم به کتاب مسطور )قرآن(، در صحیفة گشوده  

شده )فرقان(...« )قرآن كریم، سورة طور، آیات 1 تا 3(

برخالف آنچه تصور 
می شود، با گسترش 
رسانه های ارتباطی 
نوپديد، يادگيری از 
طريق خواندن توسعه 
يافته است
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ش
وه

پژ

کتاب های داستانی، بیشتر تأیید می شوند
گزارشی از وضعیت كتاب هاي داستاني بررسی شده و مناسب 

در سال 92 و 93 
نرگس افروز

اشاره
همه اختراعاتي كه بشــر امروزي از آن بهره مي گیرد، روزي در 
خیال خود به آن ها مي اندیشــیده است. از این رو قوة تخیل، كه 
هر اختراع و اكتشافي به آن وابسته است، باید جدي گرفته شود. 
هر چه قوة تخیل قوي تر باشــد و ذهن فرد بهتر بتواند به كمك 
این قوه عالم معنا و ماده را به هم پیوند دهد، یقینًا آنچه را هم كه 

خلق مي كند ماندگارتر خواهد بود.
داستان ها و اشعار بازمانده از گذشته كه همچنان به درخشش 
خود ادامه مي دهند و پیوسته خواندني تر یا شنیدني تر مي شوند، 

محصول تخیل هاي پرورش یافته اند.
كودكان كه ســازندگان آیندة هر جامعه هستند، باید از همان 
سنین آغازین كودكي به سمت داستان و شعر سوق داده شوند و 
فرصتــي بیابند تا در كنار آموختن علوم و ریاضیات دنیاي تخیل 
و احســاس و عاطفه را نیز تجربه كنند. باید به آن ها امكان داد تا 
بخوانند و بنویسند و بتوانند كشفیات و اختراعات بهتر و تازه تري 

را براي نسل هاي بعد به ارمغان بیاورند.
از این رو جا دارد كه وزارت آموزش وپرورش در كنار كتاب هاي 
آموزشــي، بیش از پیش به بررسي و معرفي كتاب هاي داستاني 

و ادبــي نیز بیندیشــید. البته تا چند ســال قبل، بررســي این 
بخــش از كتاب ها بر عهده اداره كل فرهنگــي و هنري معاونت 
پرورشــي آموزش وپرورش بود؛ اما هم زمان بــا اوج گیري اجراي 
طرح سامان بخشــي در سازمان پژوهش این فعالیت كم رنگ شد 
و در شهریور ســال 1389 پس از ابالغ مصوبة آیین نامة اجرایی  
سامان دهی منابع آموزشــي و تربیتي كه طبق آن شوراي عالي 
آموزش وپرورش بررسي همة منابع آموزشي را به سازمان پژوهش 
محول کرده بود، قطع گردید. در پي آن ، دبیرخانة ســامان دهي 
منابع آموزشي و تربیتي درصدد برآمد مقدمات الزم را براي ایفاي 
وظایف جدید آماده كند و ســرانجام از ســال 1392 به دریافت 

كتاب هاي داستاني و بررسي آن ها آغاز كرد.
در این گزارش كوتاه وضعیت كتاب هاي داســتاني در دو سال 

گذشته بررسي شده است.

مقايسه كلي ادبيات داستاني
 طي سال های 1392 و 1393

منظور از كتاب هاي داســتاني؛ قصه، رمان و افسانه، شعر متن 
ادبي، خاطره  و نیز نقد ادبي و آموزش ادبي است.
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مطابق آمارهاي منتشــر شــده، در نخســتین ســال پذیرش 
كتاب هاي داســتاني 456 عنوان كتاب به دبیرخانه سامان دهي 
ارســال شــده بود كه از این تعداد، 125 عنوان غیر مرتبط بود. 
یعنــي به دلیل عواملي مانند زمان انتشــار، موضــوع یا تكراري 
بودن )مثاًل كتاب هاي داستان و شعر خردساالن كه قباًل در دوره 

پیش دبستاني بررسي شده بود( یا قابل ارزیابي نبودند.
در هر حال، پــس از جدا كردن كتاب هــاي غیرمرتبط، 331 
عنوان كتاب داستاني بررسي شــد، كه از این تعداد 219 عنوان 
)66 درصد( مناسب تشخیص داده شد و در پایان همان دوره نام 

آن ها در كتاب نامه هاي رشد قرار گرفت.
در ســال بعد یعني 1393، تعداد كتاب هاي دریافتي از ناشران 
به 1424 عنــوان افزایش یافت؛ در حالي كــه تعداد كتاب هاي 
غیرمرتبط بیش از 61 عنوان نبود. از كتاب هاي رســیده، 1363 
عنوان مورد بررسي قرار گرفت كه در نهایت 957 عنوان آن )70 

درصد( مناسب شناخته شدند. 
بــه این ترتیب میزان كتاب هاي ورودي طي دو ســال بیش از 
200 درصد رشــد نشان مي دهد. البته این حجم از رشد بیش تر 
ناشــي از اطالع رساني هاي بعدي به ناشران این كتاب ها بود. چرا 
كه ناشــران پیش از آن تصور مي كردند كتاب هاي داســتاني در 

دبیرخانه مورد بررسي قرار نمي گیرد.

مطابق جدول 1، میانگین كتاب هاي مناسب در سال 92 معادل 
66 درصد كتاب هاي بررسي شده بود كه در سال 93 این رقم به 
70 درصد رســیده است كه حاكي از رشد 4 درصدي كتاب هاي 

مناسب است.
اگر میانگین كتاب هاي مناسب را طي دو سال نیز حساب كنیم، 
به رقم 69 درصد مي رســیم. مقایسه این آمارها با آمار میانگین 
اعالم شده از سوي دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي براي سال 
93 )60 درصد( گویاي آن اســت كه كتاب هاي داستاني از تأثیر 

قابل توجهي در رشد درصد كتاب هاي مناسب برخوردارند.

سهم دوره های تحصيلی از کتاب های داستانی
نگاهي به جدول شــماره 2 نشــان مي دهد كه در سال 1392 
67درصد كتاب هاي مناسب معرفي شده متعلق به دورة ابتدایي 
بوده اســت؛ در حالي كه در همین سال سهم دورة متوسطة اول 
از كتاب هاي مناســب فقط 9 درصد و ســهم دورة متوسطه دوم 

)نظري و فني و حرفه اي( بالغ بر 24 درصد بوده است.

خوش بختانه مطابق جدول شماره 3 سهم هر دو دورة متوسطة 
اول و دوم در سال 1393 افزایش یافته است. بر این اساس تعداد 
كتاب هاي مناسب دوره متوسطه اول و دوم به ترتیب به 20 و 30 
درصد افزایش یافته است؛ در حالي كه دوره ابتدایي با اختصاص 
50 درصد از كتاب هاي مناسب به خود همچنان موقعیت نخست 

را حفظ كرده است.

كيفيت بررسي كتاب ها به تفكيك دوره ها
در جدول شماره 4، كتاب هاي ارزیابي شده و میزان كتاب هاي 
مناســب هر دوره به تفكیك آورده شده است. مطابق این جدول 
81 درصد كتاب هاي دوره ابتدایي در سال 92 مناسب تشخیص 
داده شده اند؛ در حالي كه این رقم در سال 1393 با چهار درصد 

كاهش به 77 درصد رسیده است.
این در حالي اســت كــه در هر دو دوره متوســطه، كتاب هاي 
بیشــتري نسبت به ســال قبل، مناســب شناخته شــده و به 

كتاب نامه  هاي رشد راه یافته است.
براساس جدول، در ســال 92 فقط 61 درصد كتاب هاي دورة 
متوســطه اول عنوان مناسب را به دســت آورده اند؛ در سال بعد 
این رقم با افزایشــي چشــمگیر، به 79 درصد رســیده است كه 

نشان دهنده 18 درصد افزایش است.
همچنیــن در حالــي كه در ســال 92، از كتاب هــاي ارزیابي 
شــده دوره متوســطه دوم فقط 50 درصد از بخت ورود به جمع 
كتاب هاي مناسب برخوردار بودند، در سال 93 از همین گروه 65 

جدول1. كتاب هاي بررسي شده و مناسب در سال 92 و 93
درصدمناسبكتاب هاي بررسي شدهسال

139233121966

1393136395770

1694117669جمع/ ميانگين

جدول 2. سهم دوره های تحصیلی از کتاب های داستانی سال 1392 

دوره
تعداد 

كتاب هاي 
ارزيابي شده

تعداد 
كتاب هاي 

مناسب
درصد 
مناسب

22818567ابتدایي)كودك(

39249متوسطه اول )نوجوان(

1336650متوسطه دوم )نظري ـ مهارتي(

400275100جمع

جدول 3. سهم دوره های تحصیلی از کتاب های داستانی سال 1392

دوره
تعداد 

كتاب هاي 
ارزيابي شده

تعداد 
كتاب هاي 

مناسب
درصد 
مناسب

75658150ابتدایي )كودك(

30323920متوسطه اول )نوجوان(

53734830متوسطه دوم )نظريـ  مهارتي(

15961168100جمع
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درصد جواز ورود دریافت كردند؛ به عبارت دیگر كتاب هاي دوره 
متوسطه از نظر كیفي 15 درصد بهتر شده اند. )جدول 4(

داليل عمدة رد كتاب ها
در پایــان ایــن نوشــته، خالــي از لطف 
نیســت به صورت گذرا، عمده ترین اشكاالت 
و ایراداتــي را كــه منجر به عــدم پذیرش 
كتاب هاي داستاني مي شود، از نظر بگذرانیم.

نداشتن نثر داستاني، بهره گيري نامناسب 
از عناصــر داســتاني، فقدان كشــش و 
جذابيــت، شكسته نويســي نابه جا، القاي 
ترويج عشق هاي مبتذل،  يأس در خواننده، 
سياه نمايي هاي غيرواقعي، اشــتباه هاي غيرقابل چشم پوشي در 

داســتان هاي تاريخي، برخورداري از تصاويــر بي روح و بازاري 
و ضعف مفــرط در كتاب ســازي برخي از عوامــل مؤثر در رد 
كتاب هاي داســتاني تأليفي هســتند. در بخش ترجمه معمواًل 
كتاب ها فاقد چنین ضعف هایي هســتند. همچنین نارســایي در 
ترجمه، ترویج فرهنگ و ســبك زندگي غربي، ترســیم فضاهاي 
خشــونت بار، پوچ گرایي و ناهنجاري هاي رفتاري، ترویج سحر و 
جادو و بي احترامي به اعضاي خانواده خصوصًا پدر و مادرها و نیز 
بي احترامي  به مربیان و معلمان مانع از راه یابي نام آن ها در زمره 

كتاب هاي مناسب مي شود.
دربارة كتاب هاي شعر نیز ایرادات وزني و قافیه هاي نادرست )در 
قالب ســنتي( و سستي بیان و ضعف تألیف )در قالب هاي كهن و 
نو( از مهم ترین اشــكاالتي هستند كه كتاب ها را از كسب عنوان 

مناسب ترویج بازمي دارند.

در هر دو دوره متوسطه، 
كتاب هاي بيشتري 

نسبت به سال قبل، 
مناسب شناخته شده و 

به كتاب نامه  هاي رشد 
راه يافته است

جدول 4. كیفیت بررسي كتاب ها به تفكیك دوره های تحصیلی در سال 92 و 93

دوره هاي تحصيلي
سال 1393سال 1392

درصد مناسبمناسبارزیايب شدهدرصد مناسبمناسبارزیايب شده

2281858175658177ابتدایي )كودك(

39246130323979متوسطه اول )نوجوان(

133665053734865متوسطه دوم )نظري ـ مهاريت(
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شت
ددا

یا

سامانة  کنترل کیفیت
گامی برای پاسخ گویی بهتر

بهروز رضايي

اشاره
از ابتدای دوره جدید بررسی کتاب، یعنی اول تابستان 1394، 
دبیرخانه ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی بــرای ثبت و 
ارزیابی کتاب  ها سامانة جدیدی راه اندازی کرد که به نظر می رسد 
توانســته باشــد به روند ارزیابی کتاب، اطالع رسانی به ناشران و 
پدیدآورندگان و معرفی کتاب های مناسب سرعت بخشد. در این 

یادداشت به معرفی این سامانه پرداخته شده است.

امتيازات بهره برداری از سامانه کنترل کيفيت
سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی با هدف تسریع 
در پاسخ گویی و اطالع رسانی به ناشــران و پدیدآورندگان منابع 
آموزشی و تربیتی طراحی شد؛ اما برای کاربران نیز فواید زیادی 
دارد. کاربران به یاری امکانات این ســامانه، که بر روی وب قابل 
دسترسی اســت، می توانند کتاب های مورد نیاز خود را آسان تر 

بیابند.

یکی از امتیازات مهم وبگاه کنترل کیفیت آن اســت که کتاب 
به محض تأیید توسط کارشناسان به عموم معرفی می شود و در 
دسترس همه کاربران قرار می گیرد. بنابراین نیازی نیست تا پایان 

دوره صبر کرد و منتظر انتشار کتاب نامه ماند.
کاربر با مراجعه به وبگاه ســامانه، می تواند از طریق جست وجو 
کتاب مناســب خــود را از تازه ترین منابع معرفی شــده بیابد؛ 
همچنین می تواند با کلیک کردن بر روی موضوع درســی، دوره 
تحصیلی، کلیدواژه ها یا عنوان ناشــر که دارای پیوند هســتند، 
کتاب های مشــابه را شناسایی کند و مشــخصات ناشر کتاب را 

ببیند.

امکانات سامانه جديد
در ســامانه کنترل کیفیت کار با ثبت نام ناشر آغاز می شود که 
یک بار و برای همیشــه انجام می گیرد. ناشــر به هنگام ثبت نام 
نیازمند ورود اطالعاتی مانند مشــخصات مدیر نشر، درج ایمیلی 

(www.samanketab. roshdmag.ir)
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برای دریافت اطالعات، بارگذاری تصویری از پروانه نشر و تعیین 
یک نام کاربری برای ورود به سامانه است. 

پس از تکمیل فرایند ثبت نام، ایمیلی برای ناشر ارسال می شود 
که در آن پیوندی برای ورود مســتقیم به سامانه قرار داده شده 
اســت. ناشــر به محض ورود باید مبادرت به تعیین »رمز ورود« 
کند و پس از آن، خواهد توانســت با استفاده از نام کاربری و رمز 
ورود، در هر زمان که مایل بود، به ســامانه وارد شود. او همچنین 
قــادر خواهد بــود از این پس کتاب های ارســالی خود را ثبت و 

وضعیتشان را به طور پیوسته رصد کند.
البته ناشــر عالوه بر اینکه می تواند از طریق ســامانه وضعیت 
کتاب هــای خود را پیگیری کنــد، از طریق ایمیل نیز در جریان 
رســیدن کتاب های خود به دبیرخانه و نتایج بررســی آن ها قرار 

می گیرد. 
ناشــر از طریق همین سامانه می تواند دالیل رد احتمالی کتاب 
خــود را تقاضا و دریافت کنــد و از همین 
طریق نسبت به نتیجه، اعتراض نماید. این 
امکانات موجب می شود ناشر به سادگی و در 
هر زمان که مایل بود، از وضعیت کتاب های 

خود اطالع یابد.

بررسی کتاب: شــيوه قديم، شيوه 
جديد

در شــیوه قدیم، لزومی نداشــت ناشر در 
جریان کتاب های ارســال شده به دبیرخانه 
ادارات  بنابراین پدیدآورندگان کتاب،  باشد. 
آموزش وپرورش، یا حتی مدیران و معلمان 
مدارس می توانســتند کتاب ها را برای بررسی به دبیرخانه ارسال 
کنند. کتاب به نام ناشــر ثبت می شــد، و چون فقط فهرســت 
کتاب های مناســب در اختیــار دیگران قــرار می گرفت، به نظر 
نمی رسید مشکلی متوجه ناشــر باشد. در پایان دوره نیز نامه ای 
برای ناشر ارســال می شد که فهرست کتاب های مناسب او را در 
خود داشــت و از این رو ناشر نیز از کتاب های مناسب خود مطلع 

می شد. 
در شــیوة جدید، فارغ از آنکه نتیجه بررســی، مثبت یا منفی 
باشد، اطالع رســانی صورت می گیرد، دبیرخانه اصرار دارد، ثبت 
نام حتی االمکان توسط ناشــر انجام گیرد و فقط مدیرمسئول یا 
فرد معتمد و مورد اطمینان او به اطالعات دسترسی داشته باشد.
دربارة ناشــران مؤلف نیز الزم است خود ناشــران مبادرت به 
ثبت نام کننــد و برای این منظور الزم اســت تصویر کارت ملی 
و تصویر مجوز کتاب خود را بارگذاری نمایند و همانند ناشــران 
حقوقــی ایمیل فعال و مطمئنی را برای دریافت نتیجه بررســی 

کتاب خود تعیین کنند.
در این شیوه، کتاب گاه ممکن است توسط نویسنده به دبیرخانه 
ســپرده یا توسط کارشناسان ثبت شود، اما نتیجه در هر حال به 
ایمیل ناشر ارسال می شــود و فقط او می تواند وارد سامانه شود 

و وضعیت کتاب را پیگیری کند، نه نویســنده یا اداره و مدرســه 
درخواست کننده.

ثبت کتاب در سامانه
برای ثبت کتاب، هر ناشر می تواند با نام کاربری و رمز ورود خود 
وارد ســامانه شود و با درج اطالعات شناسنامه ای کتاب خود، آن 
را به ثبت برســاند. پس از ثبت هر کتاب، ناشر یک کد رهگیری 
دریافت می کند که الزم اســت آن را پشــت یک نسخه از کتاب 
خود درج و به نشانی دبیرخانه بفرستد. این کد رهگیری 120 روز 
اعتبار دارد و چنانچه ظرف این مدت کتاب به دبیرخانه ارســال 

نشود، اطالعات کتاب به شکل خودکار حذف می گردد.
به محض رســیدن کتاب به دبیرخانه، یادداشــت اعالم وصول 
برای ناشر فرستاده می شود و کتاب وارد چرخه ارزیابی می گردد. 
ســپس از طریق سامانه در اختیار ارزیابان قرار می گیرد و سامانه 
پس از جمع بندی امتیازهای ارزیابان، نتیجه را مشخص می کند. 
در صورتی که کتاب نامناسب باشد همان موقع ایمیلی برای ناشر 
ارسال می شود و موضوع به اطالع او می رسد. همان طور که اشاره 
شــد، ناشر از طریق همین سامانه می تواند دالیل مردودی کتاب 
خود را تقاضا و دریافت کند. در صورتی که کتاب مناســب باشد، 
موضوع با قدری فاصله به اطالع ناشــر می رســد. در این فاصله، 
کتــاب در اختیار چکیده نویس اســت تا هنــگام معرفی کتاب، 

چکیده ای از آن نیز همراه کتاب منتشر شود.
چنانکه گفته شد، ناشــر در همه این مراحل و در هر ساعت از 
شبانه روز که مایل باشد، می تواند با مراجعه به سامانه از وضعیت 
کتاب های خود اطالع حاصل کند.انتظار می رود به زودی امکانات 

جدیدی به سامانه افزوده شود که آن را مفیدتر نماید.

علت تفاوت در ثبت منابع مکتوب و غيرمکتوب 
ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشــی و تربیتی به دو بخش 
کلی تقسیم می شود: منابع مکتوب و منابع غیرمکتوب که بخش 
دوم خود شامل نرم افزار، فیلم و تجهیزات آموزشی می شود. طبعًا 
بخــش منابع مکتوب،  از نظر تعداد و حجم کار، قابل مقایســه با 
بخش منابع غیرمکتوب نیست. همین امر، بررسی منابع مکتوب 

را از منابع غیرمکتوب متمایز ساخته است.
در بخــش منابع غیرمکتــوب، معمواًل مــواد و منابع، پیش از 
تولید انبوه مورد بررســی کارشناســان قرار می گیرند و اشکاالت 
یا کاســتی های کار به اطالع سازنده می رسد. بنابراین سازنده در 
صورت تمایل می تواند اشــکاالت و کاســتی ها را برطرف و پس 
از جلب موافقت دبیرخانه سامان دهی مبادرت به تولید محصول 
کند؛ بر این اســاس، محصول مناسب، از همان ابتدای تولید مهر 
مناسب می خورد؛ اما بررسی منابع مکتوب، پس از انتشار صورت 
می گیرد و ناشــر در صورتی که بخواهد اشــکاالت و کاستی های 
محصوالت خود را برطرف کند، باید در ویرایش جدید اثر مبادرت 

به این کار کند. 
ناشــران متعددی اظهار تمایل کرده اند، رویه منابع غیرمکتوب 

ناشر عالوه بر اينکه 
می تواند از طريق سامانه 
وضعيت کتاب های خود 

را پيگيری کند، از طريق 
ايميل نيز در جريان 

رسيدن کتاب های خود 
به دبيرخانه و نتايج 

بررسی آن ها قرار 
می گيرد
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در بخش منابع مکتوب نیز به کار گرفته شــود و ناشــران بتوانند 
به عنوان نگاه مشورتی، از نظر کارشناسان دبیرخانه بهره بگیرند و 
برخی از ناشران حتی اظهار تمایل کرده اند که هزینه کارشناسی 
محصــول را نیزـ  همانند منابع غیرمکتــوبـ  بپردازند؛ اما تا به 
امروز دبیرخانه ســامان دهی با این تلقی که طبق قانون، بررسی 
پیش از چاپ و صدور مجوز انتشــار بر عهــده وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است و این کار ممکن است دخالت در کار نهادهای 
قانونی دیگر به شــمار رود، از آن ابا کرده است و در برابر اعتراض 

ناشران، به آن ها پیشنهاد داده است:
1. پیش از انتشار محصول، راهنمای تولید کتاب های آموزشی 

رشــته مربوط را که از ســوی این دبیرخانه منتشــر شده است، 
بخوانند.

2. پیش از انتشار محصول، از مشورت کارشناسان آشنا با برنامه 
درسی بهره بگیرند.

3. کتاب های خود را، در نخســتین چاپ، با شــمارگان اندک 
منتشر کنند و در صورت کسب عنوان مناسب، در چاپ های بعدی 
دست به افزایش شــمارگان بزنند. البته در این صورت می توانند 
نشــان استاندارد منابع آموزشی و تربیتی یا عباراتی مانند »مورد 
تأیید دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« را نیز روی 

محصوالت خود درج و به فروش آن کمک کنند.
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جوایز معلماِن نویسنده در جهان
مجتبي مقصودي

اشاره
تجربة گران قدر برگزاري جشــنوارة سامان دهي منابع آموزشي 
و تربیتــي طي دوازده دوره، نشــان داد كه ایــن برنامه به رغم 
انتقاداتي كه به آن وارد مي شــود به اعتراف دست اندركاران بازار 
نشر كتاب هاي آموزشي و كمك آموزشي، تأثیر خوبي بر رویكرد 
تألیف این كتاب ها گذاشــته است. شــاید به جرئت بتوان گفت 
این جشــنواره نسبت به برنامه هاي مشابهي كه برگزار مي شود از 
ویژگي هاي منحصر به فرد و ممتازي برخوردار است. برآن شدیم 
تا در این شــماره به معرفي برخي از برنامه هاي مربوط به جوایز 
معلمان نویسنده در جهان بپردازیم تا ضمن مقایسه این برنامه ها 
با جشنواره ســامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، زمینة توسعه 

همكاري های بین المللي را در این مورد فراهم آوریم.

مقدمه
همه ســاله جشنواره ها، همایش ها، مســابقات و نمایشگاه هاي 
مختلفي براي به نمایش گذاشــتن دســتاورد هاي نویســندگان 
و مؤلفان در كشــورهاي مختلف دنیا برگزار مي شــود كه یكي از 
اهداف آن ها تشویق افرادي است كه دست به قلم برده و تجربیات، 
خاطرات، دانش ها، یافته ها، رؤیا ها، تخیالت خود را در قالب هاي 
مختلــف به نگارش درآورده و موفق به چاپ اثر خود مي شــوند. 
براي رســیدن به این هدف معمواًل جوایز نقدي یا لوح هاي تقدیر 
در نظر گرفته مي شود كه به بهترین آثار از نظر داوران اختصاص 
مي یابد. برخي از این جوایز اختصاصًا براي معلمان نویســنده یا 
كتاب هایي اســت كه براي آموزش وپرورش نگاشــته شده است. 

هدف از مقاله حاضر معرفي تعدادي از معروف ترین جوایزي است 
كه در جهان به این مهم مي پردازند و مخاطب هدف آن ها بیشتر 

معلمان و كساني است كه با آموزش وپرورش سروكار دارند.

کليدواژه ها: جایزه معلمان نویســنده، جوایز بین المللي كتاب 
آموزشي، جوایز بین المللي كتاب كودكان

 مركز ملي معلمان انگليسي 
 National Council of English( این مركــز بــا عنــوان
Teachers( واقع در ایالت ایلینویز آمریكا، جوایزي را براي معلمان 
و دانش آموزان نویســنده در نظر می گیرد و به جز دانش آموزان، در 
چهــار زمینه در قالب چهار پروژه مجزا، به معلمان نویســنده اهدا 

مي كند كه عبارت اند از:
é  برجسته ترین اثر یا كتاب در زمینه نوشتن یا انشا؛

é  برجسته ترین اثر شامل كتاب یا مقاله در زمینه ارتباطات فني 
و علمي و در حوزه هاي تاریخي، فلسفي، تعلیم وتربیت، پژوهش هاي 

كمي و كیفي و غیره؛
é برجسته ترین كتاب تخیلي براي كودكان؛

é برجسته ترین كتاب غیرتخیلي براي كودكان.
ایــن مركز به  جز جایزة معلمان و دانش آموزان نویســنده، جوایز 
دیگــري هم اهدا مي كند، مثل جایزة بهترین كتاب، جایزة بهترین 
خدمات آموزشــي، جایــزة بهترین معلم، بهترین شــعر، بهترین 
دانش آموز، بهترین مقالة مجالت، كه هر یك ویژگي هاي خاص خود 

را دارد. اطالعات بیشتر را مي توان از وبگاه این مركز دریافت كرد.1
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 مركز نورمن مايلر
ایــن مركز كه با مركز ملي معلمان انگلیســي )در باال( ارتباط 
 )Norman Mailer Center( دارد با نام مركز نورمن مایلــر
جوایزي را براي دانش آموزان و معلمان نویســنده تدارك دیده و 

اهدا مي كند.
این جوایز عبارت اند از:

جایزة معلمان نویســندة دبیرســتاني، به مبلغ 5000 
دالر؛

جایزة معلمان نویســندة دورة چهار ســالة 
كالج، به مبلغ 5000 دالر؛

جایزة معلمان نویسندة دورة  دو سالة كالج، 
به مبلغ 2500 دالر؛

دبیرستاني،  نویسندة  معلمان  دوم  جایزة 
به مبلغ 2500 دالر؛

جایزه بهترین شعر، به مبلغ 2500 دالر.
هیئت داوران این جوایز، براساس معیارهایي، 

از جمله معیارهاي زیر، اثر را داوري مي كنند.
- هنرمندي در تدوین اثر، 

- اصل بودن اثر )حاصل قلم نویسنده(، 
 ،)insight( كیفیت بینش یا بصیرت اثر -

- كیفیت پیام، 
- شیوة ارائه پیام، 

چیدمان هنري عناصر و اشیاء در اثر، 
- زیبایي شناسي، 

- احساسات و 
- تأثیر عقالني اثر بر مخاطب

اطالعات بیشتر را مي توان از وبگاه این برنامه دریافت كرد.

نويســندگان  و  معلمان  همكاري هاي  مركز   
آموزشي

و  معلمــان  همكاري هــاي  مركــز 
است  انجمني  آموزشــي،  نویسندگان 

بهبود  بــراي  كه  نيويورك  شــهر  در 
كیفــي و خالقیت در تولیــد محتواهاي 
آموزشي تشــكیل شده است. این مركز 
كارگاه هایي آموزشــي براي این منظور 
برگزار مي كند و برخي برنامه هاي جنبي 
هم دارد. مركز یــك انجمن غیرانتفاعي 
اســت كه با كمك هاي مردمي و دولتي 
اداره مي شــود. در ایــن مركز به چاپ 
كتاب و یك مجله نیز مبادرت مي شود و 

در هر فصل جوایزي به نوشته هاي مرتبط 
با نگارش هاي آموزشي اهدا مي گردد.

به عالوه در هرســال نیز جایزه اي به نام جایزة بكتل 
)Bechtel Prize( به بهتریــن مقاله درباره نگارش 

آموزشي یا آموزش اهدا مي شــود. اطالعات بیشتر را مي توان از 
وبگاه این مركز دریافت كرد.3 

 جشنواره آسيايي محتواهای ويژه کودکان
مركز ملي نشــر كتاب در ســنگاپور طي ده ســال گذشته 
همایش هایي را در حوزه نویســندگان و نقاشان كتاب كودك 
برگزار كرده است. هدف از این همایش ها توسعه كیفي 
نگارش و نقاشي داستان ها و كتاب هاي كودكان، 
رشــد چاپ كتاب هایي با ریشــه  آسیایي و 
ایجاد امكان ارتبــاط جهان با محتواهایي 
با ریشــه آسیایي بوده اســت. این مركز 
جوایز و مســابقاتي را هم در این رابطه 
داشته است. در سال 2013 این جایزه 
 Hedwig( با نام خانم هدویك آنــوار
Anuar(- كه از ســال 1960 تا 1988 
مدیر كتابخانه ملي ســنگاپور بوده است.- 
به یك كتاب برجســته و الهام بخش در زمینه 
ادبیات كودكان كه در ســنگاپور چاپ شده بود رسید. 
هدف از اهداي این جایــزه افزایش كمي و كیفي كتاب هایي 
اســت كه براي كودكان نوشته مي شود و ده هزار دالر سنگاپور 
)7500 دالر آمریكا( ارزش دارد. اطالعات بیشتر را مي توان از 

وبگاه این جشنواره دریافت كرد.4

 مركز بين المللي سواد خواندن
در مركز بین المللي ســواد خواندن از ســال 1959 به عنوان 
یك مؤسسه غیرانتفاعي كه هدفش تشریك مساعي در زمینة 
ســوادآموزي در سراسر جهان است تأســیس شد و  بیش از 
56000 عضو دارد و مؤسسات مختلفي آن را حمایت مي  كنند. 
اهــداف كلي این مركــز بهبود كیفیــت آموزش 
خواندن، نشــر پژوهش هــا و اطالعات درباره 
خوانــدن و ترغیب عــادت خواندن در طول 
زندگي است. ضمنًا كتاب ها و مجالتي را هم 
منتشر كرده و همه ساله كنفرانس هایي را 

برگزار مي كند.
مركز بین المللي ســواد خواندن جوایز 
متعــددي را در رابطــه با خوانــدن اهدا 
مي كنــد. نامــزد دریافت جایزه هــا از بین 
معلمان، پژوهشگران و نویسندگاني انتخاب 
مي شــوند كه در رابطه با خواندن فعالیتي 

انجام داده باشند.
براي ســال 2015، سي و پنج 
جایزه در  زمینه هاي مختلف  
در نظــر گرفتــه شــده بود. 

به عنوان مثال:
هريس  جي  آلبرت  جايزة 
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به نویســندگاني تعلق مي گیــرد كه در 
سال گذشته تحصیلي، كتابي را در زمینه 
مانع شدن از برگشت بي سوادي، تصحیح 
خواندن و ارزش یابي از مشكالت خواندن 
نوشته باشــند. این كتاب مي تواند حاصل 
تجربیات نویسنده یا دیگران باشد. در سال 
2014 یكي از برنــدگان این جایزه خانم 
لئا السرنزا از كشور كانادا بود كه 34 سال 

سابقه معلمي داشت.
جايزة فناوري و خواندن، این جایزه 
به معلماني كه در سال هاي پیش دبستان تا 
پایان متوسطه كار مي كنند تعلق مي گیرد، 

البتــه در صورتي كه یك فعالیت خالقانه در زمینه اســتفاده از 
فناوري در آموزش وپرورش و خواندن انجام داده باشند.

جايزة كتاب هاي كودك و نوجوان، این جایزه به نویسندگان 
كتاب كودك و نوجوان در زمینه هاي واقعي و تخیلي در سه سطح 
ابتدایي، متوســطه اول و متوســطه دوم تعلق مي گیرد.  كتاب ها 
مي توانند از همه كشــورهاي دنیا ارسال شوند به شرط آن كه به 

زبان انگلیسي بوده و اولین چاپشان باشد.
جايزة لي بنت هاپكينز، این جایزه به شاعراني كه در زمینه 
شــعر كودكان و نوجوانان تا پایه دوازدهم تحصیلي كتاب منتشر 
كرد ه اند اهدا مي شــود. البته هدف این جایزه تشــویق شاعران 
جوان تر اســت، بنابر این جایزه به شاعراني تعلق مي گیرد كه تا 
كنون بیشتر از دو كتاب بیشــتر چاپ نكرده اند. كتاب  هاي شعر 
حتي اگر به زبان غیرانگلیسي هم باشند به شرط آن كه با ترجمه 
انگلیسي آن همراه باشد مي توانند در این جایزه نامزد شوند. این 
جایزه هر سه سال یك بار داده مي شود. در سال 2013 یك معلم 
زبان انگلیســي در دوره متوسطه اول كه اصالت مكزیكي داشت 
توانســت این جایزه را از آن خود كند. اطالعات بیشتر را مي توان 

از وبگاه این مركز دریافت كرد.5

 جايزة بلما
جایزة بلما این جایزه همه ســاله به بهترین كتاب هاي آموزشي 
اروپا تعلق مي گیرد. مواد آموزشي توسط هیئت داوران بین المللي 
قضاوت مي شــوند و جوایزي در چهار ســطح بــه برندگان اهدا 

مي شود.
این برنامه از سال 2009 با مشاركت نمایشگاه  كتاب فرانكفورت، 
انجمن ناشــران آموزشي اروپا و مركز بین المللي پژوهش بر روي 
كتاب ها و مواد آموزشــي انجام مي شود. معیارهاي قضاوت براي 

انتخاب بهترین كتاب آموزشي عبارت اند از:
- مرتبط بودن، 

- شفافیت، 
- خوانایي،

- جذابیت، 
- انعطاف پذیري، 

- توجه به تولید گري، 
- مشاركت و اجتماعي شدن دانش آموزان.

به نظر مي رســد این جایزه شــباهت 
زیــادي به برنامــه سامان بخشــي مواد 
آموزشي دارد كه در دفتر انتشارات كمك 
انجام مي شود.  آموزشي سازمان پژوهش 
اطالعات بیشــتر را مي توان از وبگاه این 

برنامه دریافت كرد.6

 در استراليا
در اســترالیا جوایــزي بــه كتاب هاي 
كــودكان و نوجوانان اهدا مي شــود كه 

مهم ترین آن ها عبارت اند از:
 Children,s Book( جایزة انجمن كتاب كودكان استرالیا é

)Council of Australia
 Book of the( جایزة كتاب ســال براي خوانندگان جوان é

)Year for Younger Readers
 Picture Book of the( جایزة ساالنه تصویرسازي كتاب é

)Year
 Eve Pownall( جایزة او پونــال براي كتاب هاي اطالعات é

)Award for Information Books
é جایزة گراند جوري برای  مشهورترین نویسنده كتاب نوجوانان 
 Grand Jury Prize as Austria's most Popular(

)Writer for Teenagers
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تجربه هاي معلمي در »آموزش خواندن«
ترجمه: طيبه الدوسي

اشاره
دانش آموزان سراسر دنیا، با همة تفاوت های آموزشی و فرهنگی 
موجود، شــبیه به هم هستند. در این مقاله تجربه های تعدادی از 
معلمان آمریکایی دربارة آموزش خواندن آورده شــده است. این 
تجربه ها ممکن اســت بتواند تأمل معلمان عالقه مند را در ایران 

نیز برانگیزد.

هيچ وقت دير نيست
چند سالي است كه مهارت خواندن در برنامة درسي مورد توجه 
قرار گرفته اســت. اكنون از من نیــز، به عنوان معلم علوم، انتظار 
مي رود راهبردهاي خواندن را به دانش آموزانم  به عنوان بخشي از 
آموزش علوم تدریس كنــم. به یاد نمي آورم هنگامي كه محصل 
بودم، چندین مهارت  و راهبردي را كه هم اكنون آموزش مي دهم 
به كار برده باشــم؛ ولــي اكنون نتیجة تجربــه اي كه از تدریس 
مهارت هاي خواندن متون غیرداســتاني به دانش آموزان به دست 
آورده ام، خــودم نیز از آن مهارت ها اســتفاده مي كنم. من خیلي 
زود متوجه شــده ام كه در به یادسپاري و درك مطلب پیشرفت 
كرده ام و این نتیجه نشــان مي دهد كه مهارت هاي مزبور اهمیت 
دارند و دانش آموزان باید هرچه زودتر بر آن ها تســلط پیدا كنند. 

همچنین، براي من هم خیلي دیر نیست تا آن ها را بیاموزم.
 ري لئونارد، معلم علوم مدرسه راهنمایي گالسكو، 
الكساندریا، ویرجینیا

الگوي تفكر
داشــتم درســي را با صداي بلند براي دانش آموزان پایة پنجم 
مي خواندم كه به پرانتزی رسیدم. طبق روال، صدایم را به عنوان 
نشــانه اي صوتي پایین آوردم تا شــاگردان را متوجه آن مفهوم 
كنم. در آن لحظه از خودم پرســیدم آیا آن ها متوجه مي شــوند 
كه چرا ایــن کار را مي كنــم. بنابراین، مكث كــردم و توضیح 
دادم كــه چگونه قطع صدا، مفهومي را كه ســعي دارم از طریق 
تغییر آهنگ انتقال دهم، نشــان مي دهد. در این هنگام، یكي از 
دانش آموزان گفت،»آه، واقعًا؟!« و من متوجه شــدم كه به یك 
نیاز یادگیري پاسخ گفته ام. الگوي من براي خوب خواندن كافي 
نبــود. دانش آموزان نیز نیاز داشــتند الگویي از تفكر را كه وراي 

خواندن بود به آن ها یاد دهم.
 اسكات هيدن، مدیر برنامة درسي و آموزش، مدرسة 
بین المللي محلي، بانكوك، تایلند
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هيجان نبايد كاهش پيدا كند
واقعیت تلخ این است كه شور و هیجان خوانندة مبتدي چهار یا 
پنج ساله، بعداً در دورة دبیرستان غالبًا به ترس، سردرگمي و عدم 
اعتمادبه نفس تبدیل می شود. یقین دارم كه ما معلمان مي توانیم 
در بهبود توانایي خواندن به همة دانش آموزان كمك كنیم، اما در 
اصل معتقــدم كه بهبود خواندن در دورة  كودكي به همان اندازه 
كه به ذهنیت دانش آموز و اعتمادبه نفس او مربوط است، به روش 
تدریس معلم نیز بستگي دارد. در هر برنامة سطح باال در خواندن، 

الزم است به هر دو نیاز توجه شود.
 جي كاپوزي، مدیر مدرسة آریگان، آریگان، ایلینویز

عالقة دانش آموز در اولويت است
معلم شــده بــودم و به عنوان دوســت دار خوانــدن از دوران 
كودكي، حاال مایل بودم كه در این عالقه با دانش آموزانم شــریك 
شــوم. فكر مي كردم كه آن ها هم با همان كتاب هایي كه من در 
كودكي دوســت داشــتم به مطالعه عالقه مند خواهند شد. ولي 
بالفاصله با خواننــدگان بي عالقه اي مواجه 
شدم كه تصورشان از خواندن همچون یك 
كار روزمــره بود. فهمیدم كــه باید آن ها را 
از طریق انتخــاب کتاب هایی كه با فرهنگ 
و عالقه هایشــان منطبق اســت، با خواندن 
درگیر كنــم. بــا دادن كتاب هایي به آن ها 
دربارة ورزش و فرهنگ عامه، توانستم آتش 
اشتیاق به خواندن را در دلشان شعله ور كنم، 
كه با این كار توجه آن ها به كالس خواندن 
معطوف شد. این امر همچنین كمك كرد تا 
دریابم، كه، حتي در كالس درس، دانش آموزان به داشتن هدفي 
براي مطالعه نیاز دارند و ضروری اســت معلمان در جست وجوي 

راه هایي براي درگیر كردن آن ها با موضوع باشند.
 كتي هيكس، متخصص مطالعات اجتماعي پایه هاي 12-1، 
مدرسه دولتي آرلینگتن، ویرجینیا

خوانندگان نوجوان به پشتيباني مداوم احتياج دارند
متوجه شــده ام كه ما معلمان آموزش خواندن را درســت وقتي 
متوقف مي كنیم كه كودكان بیشترین نیاز را به آن دارند. ما منابعمان 
را به ســمت پایه هاي ابتدایي سوق مي دهیم و فرض مي كنیم اگر 
دانش آموزي در پایة ســوم خوب بخواند، در سال هاي بعدي هم در 
خواندن موفق خواهد بود؛ در حالي كه واقعیت چیز دیگري اســت. 
بســیاري از دانش آموزاني كه در دورة ابتدایــي در خواندن موفق 
هستند، در دورة راهنمایي و متوسطه موفق نیستند، زیرا ما خواندن 
متون پیشــرفته تر و پیچیده تر كتاب هاي غیرداســتاني را به آن ها 
آموزش نداده ایم. سیاستمداران دوست دارند با دانش آموزان مبتدي 
كه در حال یادگیري خواندن هستند، عكس بگیرند، ولي به ندرت 
دیده شده است با نوجواني كه در پایة سوم ابتدایي و در معرض خطر 

ترك تحصیل است عكس داشته باشند.
 راموناي الوي، متخصص خواندن دورة دبیرستان، بخش 
غیردولتي مدرسه لوئیس ویل، تگزاس

بايد تعريف خواندن را گسترش دهيم
من به آن دســته از مهارت هاي خواندن عالقه مندم كه نیازهاي 
دانش آموزان امروزي را، در پاســخ گویي مناســب بــه دنیاي فردا، 
برآورده كند. خواندن متون نوشــتاري راكد و بي تحرك با خواندن 
متون دیجیتالي و چند بعدي كه سرشــار از »فرا ارتباط« اســت 
تفاوت زیــادي دارد. ما غالبًا براي رشــد حرفه اي معلمان به آن ها 
چگونگي مهارت هاي خواندن و نوشــتن به روش سنتي را آموزش 
مي دهیم در حالي كه این موضوعي نیســت كه دانش آموزان به آن 
نیاز داشته باشند. اگرچه مهارت هاي خواندن به شكل سنتي آن با 
ارزش هســتند، ولي باید مفهومي از خواندن را گسترش دهیم كه 

دانش آموزان را براي آینده آماده كند.
 كري هارود، متخصص تكنولوژي آموزش مدرسة فورست 
هیلز، سینسیناتي، اوهایو

واج شناسي كافي نيست
به وضوح اســتادي را به خاطر مــي آورم كه جلوي كالس تربیت 
معلم ایســتاده بود و مي گفت: »اگر علم واج شناســي را بلد باشید 
مي توانید بــه دانش آموزان چگونه خوانــدن را آموزش دهید، زیرا 
واج شناسي همة آن چیزي اســت كه آن ها نیاز دارند«. از آن پس 
بود كه من، به عنوان دانشــجویي جــوان و بي تجربه ، با تمام وجود 
به یادگیري قواعد واج شناسي همت گماشتم. حال مي توانم بگویم 
اگر چه واج شناســي یكي از مؤلفه هاي تعییــن كننده در خواندن 
است، ولي مهارت خواندن از پیچیدگي بیشتري برخوردار است. اگر 
آنچه را كه االن دربارة  قدرت پرسشــگري، برقراري ارتباط با متن و 
روان سازي براي درك بهتر مطلب مي دانم در آن زمان مي دانستم، 
حال تدریسم كاماًل متفاوت بود. خواندن ادبیات تخصصي، تشریك 
مســاعي با همكاران و بحث دربارة علم تعلیم وتربیت و یادگیري از 
طریق فناوري ها )ویدیو، وب ســایت، شبكه هاي خطي، وبالگ ها و 
غیره(، همه به من كمك مي كنند در جریان تحقیقات موجود درباره 
خواندن قرار گیرم و بتوانم این تحقیقات را به شكلي مؤثر در كالس 

درس به اجرا درآورم.
 آمي كي. لوكهارت، معلم پایة چهارم، مدرسة پرایس 
البراتوار، دانشگاه الواي شمال

ترس دانش آموزان مي تواند موجب عقب ماندن آن ها 
شود

دانش آموزانــي كه براي خواندن تالش مي كنند اشــتیاقي وافر 
براي بهتر خواندن دارند، ولي این اشــتیاق آن ها غالبًا با احساس 
تــرس شــدید و همچنین حقارت همراه اســت. شــناخت این 
احساســات به منظور اینكه دانش آموزان، خوانندگاني قوي تر و با 

 اگرچه مهارت هاي 
خواندن به شكل سنتي 

آن با ارزش هستند، ولي 
بايد مفهومي از خواندن 

را گسترش دهيم كه 
دانش آموزان را براي 

آينده آماده كند
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اعتماد به نفس بیشــتر بارآیند بســیار ضروري است. هنگامی که 
دانش آمــوز با مطلب جالبي برخورد مي كند، حس خوشــایندي 
براي پیشرفت در وي ایجاد مي شود و به تدریج بر ترس از شكست 

غلبه پیدا خواهد كرد.
 جفري مك كوي، معلم مدرسه منطقه متاكتون، نوریس 
تاون، پنسیلوانیا

بچه ها بايد احساس امنيت كنند
ســال ها پیش دانش آموزي كه به مدت چهار سال در كالس 
درس چندپایة من حضور داشــت، به پسرخواندگي من درآمد. 
او دچار اختالل یادگیري بود و علي رغم اینكه تمام رویكردهاي 
متفاوتــي را كه براي دانش آموزان دیگر مؤثر بودند، در مورد او 
آزمایش كردم خواندن را یاد نمي گرفت. وقتي قرار شــد با من 
زندگي كند، پســري عصباني و سرخورده و دانش آموزي نا امید 
بود. ســرانجام در پایة  هفتم، وقتی که نیازهــاي اولیة او براي 
ثبات و امنیت تحقق یافت، توانســت به آرامش و ثبات برسد و 
خوانــدن را یاد بگیرد. از این مورد دریافتم كه براي یادگرفتن، 
بچه ها باید احســاس امنیت كنند و مــورد توجه و محبت قرار 

گیرند.
 دبي فيش، مدیر یادگیري حرفه اي، مركز خدمات آموزشي 
ایندیاناي مركزي، ایندیانا پولیس، ایندیانا

بچه ها به بازي با زبان نياز دارند
وقتي در اوایل دهة 1980 شــروع به تدریس كردم به اهمیت 
واج شناسي واقف نبودم. من كاماًل با واج آوایي، فعالیت هاي زباني، 
و اینكه تا چه حد اظهار عالقه به كتاب اهمیت دارد، آشــنا بودم، 
ولي نمي دانستم چه زماني توانایي تشخیص صداها در یادگیري 
خواندن نقش ایفا مي كند. وقتی که تحصیالت تكمیلي خود را در 
درمان از طریق آموزش شــروع  كردم،  اهمیت شعرهاي كودكانه 
و نقش زبــان به طورکلی به عنوان بخش اصلــي مهارت اولیه در 

خواندن ناگهان بر من روشن شد.
 پلي ماير، مدیر درمانگاه، مؤسسة یادگیري و مدرسة  روزانه 
راسكوب، اوكلند، كالیفرنیا
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سواد رسانه اي و آموزش وپرورش 
محمود حدادي
کارشناس ارشد مدیریت رسانه

اشاره
نخستین اقدام رسمي براي مبارزه با بي سوادي در ایران از سال 
1315 آغــاز شــد. در گذر زمان و طي این 80 ســال )1315 تا 
1395(، مفهوم ســواد و سوادآموزي دســتخوش تغییر و تحول 
فراوان شده اســت. در دهه هاي 1970 و 1980 میالدي رویكرد 
ایدئولوژیكي به سواد مطرح شد كه امروزه در حوزه تعلیم و تربیت 
با اقبال روبه روســت. در این دیدگاه ســواد محدود و منحصر به 
خواندن و نوشــتن نیست، بلكه رمزگشــایي از اطالعات در تمام 
اشكال آن، توجه به تأثیر فناوري ها و نیز شیوه هاي نوین پردازش 

اطالعات، مدنظر است.

کليدواژه ها: سواد رسانه ای، تفکر و پژوهش

سواد و بی سوادی
آلوین تافلر كه به عنوان یكي از پیشگامان جهاني تغییر و تحول 
شــناخته مي شــود و كتاب هاي ســه گانة او یعني شوك آینده 
)1970(، موج ســوم )1980( و تغییر قــدرت )1990( معروف 
و مشــهورند، دربارة بي ســوادي مي گوید: »در قرن بیست ویكم، 
بي ســواد آن نیست كه خواندن یا نوشــتن نمي داند، بلكه كسي 
اســت كه نمي تواند یاد بگیرد و آموخته هــاي كهنه خود را دور 
بریــزد و بازآموزي كند«. پرواضح اســت كــه یادگیري در این 

تعریف به اقتضائات جوامع امروزي ارجاع دارد و البته حیطه هاي 
شــناختي )دانش و مهارت هاي ذهني(، عاطفي )احساســات و 
نگرش ها( و روانيـ  حركتي )مهارت هاي عملي( را هم مورد توجه 

قرار مي دهد.
یونســكو در بیانیة رسمي خود به مناسبت »دهة سواد سازمان 
ملل متحد« )2012 - 2003( برداشت جدیدي از سواد را عنوان 
كرد. در این بیانیه، سواد چندگانه مورد توجه قرار گرفته و گفته 
شده است: »باســواد به فردي گفته مي شود كه از سواد عاطفي، 
ارتباطي، پرورشــي، رایانه اي، رسانه اي و مالي دركنار هم و با هم 
بهره مند است«. تأكید بر تكثر و چندگانگي سواد كه به ویژه در دو 
دهه اخیر مدافعان زیادي داشته است، حكایت از این حقیقت دارد 
كه امروزه دیگر نمي توان ســواد را جدا از ساختارهاي اجتماعي، 

فرهنگي و نهادي در نظر گرفت.

چيستي سواد رسانه اي 
براساس تعریف یونسكو، سواد رسانه اي یكي  از الزامات و اجزاي 
محوري سوادآموزي در عصر حاضر به شمار مي رود. درباره اینكه 
سواد رسانه اي چیست، اندیشمندان و صاحب نظران بسیاري داد 

سخن داده و تعاریف متعددي عرضه كرده اند.
جیمز پاتر )2005( اعتقاد دارد: »سواد رسانه اي را مي توان توان 
مخاطب در تجزیه و تحلیل و تفسیر پیام ها و محتواي رسانه هاي 
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مختلف همراه با بهره مندي از مهارت  تفكر انتقادي دانست«. در 
واقع از نظر پاتر مي توان گفت ســواد رســانه اي شناختي ژرف و 

عمیق از آنچه كه در فضاهاي رسانه اي مي گذرد به ما مي دهد.
او همچنین معتقد است: »سواد رسانه اي چشم اندازي است كه 
براســاس آن مخاطب مي تواند خود را در معرض رسانه  قرار دهد 
و پس از توجه، معناي پیام هاي دریافتي را تفســیر كند«. پاتر در 
این تعریف برتفاوت مهم بین دو مفهوم »در معرض قرار گرفتن« 

و »توجه كردن« تمركز دارد.
به عنوان مثال دانش آموزي كه عالقه دارد رادیو روشــن باشد و 
به مطالعة درســي خود بپردازد، در واقع صداي رادیو پس زمینة 
محیط مطالعة وي به حســاب مي آید. در ایــن حال هر چند كه 
دانش آموز در معرض صداي رادیوســت، ولــي توجه او معطوف 
به كتاب و مطالعة درســي اش است. حاال تصور كنید كه در این 
بین آهنــگ خاص مورد عالقة دانش آموز از رادیو پخش شــود، 
اینجاســت كه توجه اش از درس به رادیو جلب مي شود و پس از 

اتمام آن آهنگ به وضع اول باز مي گردد. 
از نــگاه هورتــون )2007( نیز »ســواد رســانه اي را مي توان 
دسترسي، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شكل هاي گوناگون 

رسانه و مصرف انتقادي محتوا دانست«.
با تأمل در تعاریف متعدد ارائه شده، از جمله در تعاریفي كه در 
ســطور باال خواندیم، مي توان اظهار داشت كه »سواد رسانه اي« 
تالش دارد تا خواندن و درك ســطرهاي نانوشــتة رســانه هاي 
نوشــتاري، تماشــا و درك پالن هاي به نمایــش در نیامده  و یا 
شــنیدن و درك صداها و گفتار پخش نشده از رسانه هاي صوتي، 

تصویري و الكترونیك را به مخاطبان بیاموزد.

آموزش سواد رسانه اي، چرا و چگونه؟
به طور معمول یكي از دالیل توجه به هر موضوع، عنصر یا پدیده  
نوین، در مباحث مرتبط با حوزه هاي یاددهيـ  یادگیري،  توان آن 

در تأثیرگذاري بر فراگیران )دانش آموزان( است.
برپایة همین اصل »تأثیرگذاري و نفوذ رسانه« به ویژه رسانه ها 
و فناوري هاي نوین و نیز تنوع و تعدد رســانه ها كه از آن با تعبیر 
»حاكمیت اشباع رسانه اي بر جهان« یاد مي شود، آموزش وپرورش 

ناگزیر از رویارویي آگاهانه و هوشمندانه با مباحث مرتبط است.
كشــورهایي كه در گذشــته به موضوع آموزش سواد رسانه اي 
پرداخته اند هر یك با رویكرد خاص خود اهدافي را دنبال كرده اند. 
آموزش وپرورش ایران نیز در سال هاي اخیر و پس از تدوین »سند 
تحول بنیادین« و »سند برنامة درسي ملي« توجه خود را معطوف 

به آموزش سواد رسانه اي كرده است.
به دنبال تغییر نظام آموزشــي و اســتقرار نظام »3ـ3ـ3ـ3«، 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي با تأسي از برنامة درسي 
ملي و  دقت همه جانبه به آن، از جمله بند 3 كه »اصول ناظر بر 
برنامه هاي درسي و تربیتي« را برمي شمارد و یا بند 5 كه »الگوي 
هدف گذاري« را در برنامه هاي مذكور شــرح مي دهد و بند 7 كه 
»شایســتگي هاي پایه« را مورد توجه قــرار مي دهد، به دو ركن 

»پرورش تفكر« و »آموزش سواد رسانه اي« و برنامه ریزي درسي 
در این حوزه ها  پرداخته است.

كتاب ها و درس هاي »تفكر و پژوهش« )پایه ششــم(، »تفكر و 
ســبك زندگي« )پایه هفتم( و افــزودن درس اختیاری »تفكر و 
سواد رسانه اي« به مجموعه دروس دانش آموزان پایه دهم )که در 
سال تحصیلی 96-95 صورت می پذیرد(، از مصادیق این مدعا به 

حساب مي آید. 
اما آنچه نباید از نظر دور داشــت این اســت كه اواًل  همان طور 
كه مفهوم ابتدایي ســواد، هــم »خواندن« و هم »نوشــتن« را 
دربرمي گیرد،  سواد رسانه اي نیز باید هم متضمن »تفسیر« و هم 

»تولید« باشد.
بنابرایــن آموزش وپــرورش، و بــه ویــژه ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشــي،  در تدوین الگوي آموزشي خود به منظور 

توسعه همگاني سواد رسانه اي و برنامه ریزي 
درســي در این عرصه بایستي به افزایش و 
نیز  »تولید رســانه اي«  مهارت هاي  ارتقاي 

توجه داشته باشد و از آن غفلت نكند.
نكته دوم آنكه هر چند پرداختن مستقیم 
به آموزش سواد رسانه اي، كه بروز و ظهور آن 
را با تدوین و ورود كتاب درسي »تفكر و سواد 
رســانه اي« به چرخه  آموزش دانش آموزان 
شــاهد هستیم ضروري اســت، اما بهتر این 
است كه رسانه در درون برنامه درسي مورد 
توجه قرار گیرد و در تدوین كلیه كتاب هاي 
درسي و سایر اجزاي بسته هاي آموزشي در 
تمامي دوره ها و پایه هــاي تحصیلي لحاظ 

شــود. البته ناگفته نماند كه ایــن نكته تا حدي در تدوین كتاب 
»تفكر و پژوهش« در پایة ششم مورد توجه بوده است.

در تبیین دو نكته اي كه برشــمردیم به عنــوان نمونه توضیح 
مي دهیم كه، در برنامه ریزي درســي و تربیتــي و تدوین كتاب 
درسي و سایر اجزاي بستة آموزشي مرتبط با درس تاریخ، شیوه 

عمل بایستي به گونه اي باشد كه دانش آموز بتواند دریابد:
ـ چگونه مي تــوان برهه ها و رویدادهاي تاریخــي را در انواع و 
اشكال متنوع رسانه اي، هم به صورت واقعي و هم به صورت خیالي،  

بازنمایي كرد.
ـ منابع، اســناد و مدارك تاریخي در بازنمایي رسانه اي امكان 

دستكاري و تركیب دارند.
ـ به چه صورت مي توان از تولیدات رســانه اي به عنوان ســند، 
مدرك و ادعا در مطالعات تاریخــي بهره برد و با چه روش هایي 

مي توان ارزش آن ها را اندازه گیري كرد.
ـ رسانه ها چگونه و با چه روش هایي از مؤلفه هاي تاریخي در جهت 

افزایش قدرت و گسترش حوزة نفوذ و تأثیر خود بهره مي برند.
در پایان امید آن داریم كه با همت و مشــاركت كلیه همكاران 
گرانقدر از اقصا نقاط كشــور عزیز، به زودي شــاهد شــكوفایي 

استعدادها و بروز نوآوري ها در این عرصه باشیم.

آموزش وپرورش در 
تدوين الگوی آموزشی 
خود به منظور توسعه 
همگانی سواد رسانه ای 
و برنامه ريزی در اين 
عرصه، بايستی به 
افزايش و ارتقای 
مهارت های »توليد 
رسانه اي« نيز توجه 
داشته باشد
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کتاب های حوزة »تفکر و حکمت«
 چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

نگاهي به راهنماي تولید كتاب هاي آموزشي 
حوزة تربیت و یادگیري تفكر و حكمت

احمد غالمحسيني، دكتر ميترا دانشور

اشاره
با گســترش ســریع حوزه هاي مختلف علوم و رشــد فزایندة 
فناوري هاي ارتباطات و اطالعات، آماده سازي كودكان و نوجوانان 
بــراي ورود به عرصه هاي مختلف زندگــي فردي و جمعي مورد 
توجه بیشــتر كشــورهاي جهان قرار گرفته است. نكتة مهم این 
اســت كه شــكوفایي همه اســتعدادها و قابلیت ها، منحصر به  
پردازش اطالعات و یادگیري داده هاي علوم فني، تجربي و انساني 
نیســت. جامعه اي را تصور كنید كه در كنار تربیت متخصصان و 
نخبگان علمي براي پیشــرفت و توســعة علمي و آباداني كشور، 
همة افراد آن از ســطح بسیار خوبي از روابط صحیح اجتماعي و 
انساني برخوردار باشند و انسان هایي سودمند و مؤثر براي جامعه 
تلقي شوند. چنین جامعه اي، خردمحور، خردورز و خردمندپرور 

خواهد بود.
برنامة درسي ملي براساس فلسفة تعلیم وتربیت اسالمي به عنوان 
اولین و مهم ترین ســند از مجموعه اســناد تحولي زیرنظام هاي 
آموزش وپرورش با رویكرد فطرت گرایي توحیدي به منظور تربیت 
انسان هایي متفكر و عاقل، با ایمان و باور، اهل علم، عمل، و اخالق، 

در چهار عرصة ارتباط با خــود، خدا، خلق، و خلقت با محوریت 
ارتباط با خدا طراحي شده اســت. آنچه روابط چهارگانة مذكور 
را منظــم و هماهنگ مي نماید و منجر به ارادة صحیح و ســالم 
مي شــود، »تفكر و تعقل مبتني بر سالمت فطرت انسان« است 
كه از طریق درك و اصالح مداوم موقعیت منجر به دست یابي به 
مراتبي از حیات طیبه مي شــود. حوزة تربیت و یادگیري تفكر و 
حكمت در راستاي این رویكرد طراحي شده و برخي از عناصر این 

حوزه به شرح زیر است:
 

کليدواژه ها: تفکر، حکمت، حــوزة تربیت و یادگیری تفکر و 
حکمت

شايستگي هاي حوزة  تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
شایســتگي هاي مورد انتظار برنامه در پایان دورة دوم متوسطه 

عبارت  است از اینكه دانش آموز:
é توانایي تشخیص ارزش معرفتي معلومات و منابع آن ها، كسب 
اطالعات و معلومات و سازمان دهي صحیح آن ها براي دست یابي 
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به سطوحي از شناخت را داشته باشد.
é با تحلیل پدیده ها و روابط میان آن ها و درك هدفمندي نظام 
خلقت، به تفكر خودشناسانه و تدبر مسئوالنه درباره زندگي خود 

بپردازد.
é در موقعیت هاي مختلف زندگي، بر اساس صفات و ویژگي هاي 

منِش تفكر مبتني بر نظام معیار اسالمي عمل كند.
روشن است كه براي تحقق یافتن شایستگي هاي فوق مفاهیم و 
مهارت هایي موردنیاز است. مفاهیم برگرفته از پرسش هایي است 
كه ذهن دانش آموزان را به خود مشــغول كرده و مي تواند منشأ 
انتخاب محتوا قرار گیرد مهارت ها نیز آن دســته از مهارت هایي 
اســت كه افراد در طول عمر خود بــه آن نیاز دارند و در انتخاب 
و ســازمان دهي محتوا و روش هاي یادگیري بــروز و ظهور پیدا 

مي كنند. این مفاهیم و مهارت ها عبارت اند از:

1. مفاهيم اساسي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و حكمت
é ماهیت پدیده ها

é هویت انسان
é روابط، الگوها، قوانین و سنن حاكم بر پدیده ها

é ارزش و معیار
é انتخاب، تكلیف و مسئولیت

é سعادت و سعادتمندي
é چیستي شناخت/ معرفت

é علوم )رشته  هاي علمي(
é كاوشگري

é فضایل فكري
é آداب اجتماعي مرتبط با تفكر و گفت وگو

2. مهارت هاي اساســي حوزة تربيت و يادگيري تفكر و 
حكمت

الف: تفكر
é پرسشگري )مسئله یابي، طرح سؤال(

é برنامه ریــزي براي گردآوري اطالعات )مشــاهده و آزمایش، 
نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب(

é بررســي حقایق، داده ها و اطالعات )ســازمان دهي و تفسیر 
اطالعات: طبقه بندي، رمزگشایي امور، معني كردن دقیق(

ë بررسي و تعیین اطالعات موجود و موردنیاز
ë بررسي عواطف، احساسات و حدس و گمان خود نسبت به 

یك موقعیت
ë تحلیــل موضوع )پي بــردن به اهداف مطلــب، پي بردن به 

ارتباطات موجود بین آن ها(
ë تشخیص واقعیت هاي اثبات شدني از ادعاها و نظرها
ë تشخیص اطالعات، ادعاها یا دالیل مربوط از نامربوط

ë جور كردن حقایق و تشخیص همخواني با واقعیت
ë مشخص كردن دقت واقعي یك اظهار یا بیان

ë تشخیص دادن نظرها یا استدالل هاي مبهم

ë تشخیص دادن فرضیه هاي آزمایش نشده
ë پي بردن به سوگیري  ها

ë تشخیص دادن مغلطه هاي منطقي
ë تشخیص دادن مغایرت هاي منطقي در استدالل ها

ë مشــخص كردن نقاط قوت )امتیاز ها، منافع، كارآیي( یك 
استدالل، نظر، موضوع

ë اســتنتاج )شناســایي عناصــر و شــواهد مطمئــن براي 
نتیجه گیري(

ë ترســیم نمودارها و مدل ها براي نمایش داده ها، رابطه ها و 
نتایج

ë ارزش یابــي )تعیین اعتبار مطلب و مشــخص كردن اعتبار 
منبع(

é پیش بیني نتایج و پیامد ها 
é تصمیم گیري براساس بررســي اطالعات، احساسات، مزایا و 

معایب نظرها، پیشنهادها و راه حل ها در یك موقعیت
é كنتــرل فرایند تفكر و خودتنظیمــی )ارزش یابي و تصحیح 

تصمیم ها(
é خلق، تولید و  ارائه )كشف و ارائة طرح ها و نظرها، راه حل ها و 

روش های نو و رهاسازي ذهن از مسیر معمول(
é ایده ســازي با اســتفاده از فنــون )بارش فكري، فهرســت 
خصوصیات، روابط اجباري، ســؤاالت ایده برانگیز، بدیعه پردازي 

و ...(
ب: تعقل

é استخراج معیار
é سنجش با استفاده از معیار

é انتخاب و تصمیم گیري بر اســاس سنجش با استفاده از نظام 
معیار

ج: منش و فضيلت هاي انسان متفكر
é فضایل فكري

ë اعتماد به تعقل
ë پشتكار فكري
ë انصاف فكري

ë شهامت فكري
ë همدلي فكري

ë استقالل فكري
ë شرافت فكري
ë تواضع فكري

é آداب و مهارت هاي اجتماعي مرتبط با تفكر و گفت وگو
ë رعایت نوبت

ë كنترل هیجان
ë گوش دادن مؤثر 

ë احترام به عقاید دیگران 
ë ترغیب دیگران به بیان نظرات خود

é استفاده از زبان صحیح و دقیق، و ابزارها و فنون متنوع براي 
ارائه و توضیح احساسات و نظرات خود
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روش هاي ياددهي ـ يادگيري
شایســتگي  حوزه هاي تربیت و یادگیری به دو طریق، توســط 
كتاب هاي درســي و آموزشــي، محقق مي شــود: 1. مفاهیم و 
مضامین انتخابي؛ 2. شــیوه هاي سازمان دهي و ارائة آن ها. )مورد 
دوم از طریق به  كارگیري راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري مناسب 
محقق مي شــود.( اصول حاكم بر راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري 
كه در طراحي برنامه درســي تفكر و حكمت مورد توجه است به 

شرح زیر است:
é »امــكان درك و تفســیر پدیده هــا، وقایــع، و روابط را در 
موقعیت هاي واقعي زندگي تدارک ببیند، به گونه ای كه شرایط را 
براي درك و تصمیم گیري در مورد مســائلي كه دانش آموزان در 
موقعیت هاي مختلف با آن مواجه مي شــوند با رعایت نظام معیار 

اسالمي فراهم كند.
é انگیــزة دانش آموزان را از طریق كاوشــگري در تالش مداوم 
براي یافتن پاســخ پرســش هایي دربارة پدیده ها، وقایع و روابط 

آن ها شكوفا و تقویت كند.
é امكان درك و تفسیر قوانین كلي حاكم بر هستي و رابطه هاي 
علت و معلولي یا وابستگي پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت در 

دانش آموزان فراهم كند.
é فرصت هایي را تدارك ببیند كه شایستگي هاي كسب شده در 
فواصل زماني توســط دانش آموز مرور و تصمیماتي براي تعدیل، 

بازنگري یا ادامة مسیر یادگیري توسط او اخذ شود.
é فرصت الزم براي پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش  و تجربیات 
پیشین با یادگیري هاي جدید را به صورت یکپارچه و معنادار جهت 
تحقق ظرفیت هاي وجودي دانش آموزان و توســعة شایستگي ها 

فراهم كند.
é بــا بهره مندي فزون تر از روش هاي فعال، خالق و تعالي بخش 
و با ســازمان دهي نوآورانه و خالق فرایند جمع آوري و انباشــت 

حقایق، زمینة ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.
é صرفًا به انتقال دانش محدود نشــده بلكه زمینة تولید علم از 
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سوي دانش آموزان را با تأكید بر مشاركت آنان در ساختن مفهوم، 
تدارك ببیند.

é زمینة تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، هم ســاالن، اولیا و 
انواع محیط هاي یادگیري فراهم كند.

é زمینة بهره گیري هوشــمندانه از فناوري هاي نوین آموزشي 
را فراهم نماید و اســتفاده از آن ها را با نگاه تقویتي و تکمیلی یا 

توانمند ساز )نه نگاه جایگزیني و واگذاري( دنبال كند« 
)برنامه درسي ملي، اسفند 1391، ص 40 و 41(.

تعاريف انواع كتاب هاي كمك آموزشي در حوزة تربيت و 
يادگيري تفكر و حكمت

به  كه  هستند  كتاب هایي  كتاب هاي كمك آموزشي:  الف. 
منظــور ایجاد انگیزه، افزایش دانش، توســعة یادگیري و ارتقاي 
شایســتگي هاي الزم در دو بعد فردي و اجتماعی تهیه و تنظیم 
مي شــوند و الزامًا به برنامه هاي درســي دورة تحصیلي وابســته 
نیستند و شــامل كتاب هاي تكميلي دانش آموز و كتاب هاي 

حمايتي معلمان، كارشناسان و اوليا مي باشند.
1. كتاب هاي تكميلي: كتاب هایي هســتند كه در گستره اي 
وســیع تر نســبت به كتاب هاي درســي، به تدارك فرصت ها و 

موقعیت هاي یادگیري براي دانش آموزان مي پردازند.
2. كتاب هــاي حمايتي: كتاب هایي هســتند كه به منظور 
ارتقاي شایستگي هاي حرفه اي و تخصصي معلمان و كارشناسان 

یا شایستگي هاي تربیت فرزندان در اولیا، تولید مي شوند.
ب. كتاب هاي كمك درسي: كتاب هایي هستند كه به منظور 
تســهیل، تثبیت و تعمیق یادگیري مفاهیم، مهارت هاي اساسي 
و ایده هاي كلیدي در جهت اهداف برنامه ها و كتاب هاي درســي 

مرتبط تولید مي شوند؛ مانند كتاب هاي كار.
كتاب هــاي كار: ایــن نوع كتاب هــا شــامل مجموعه اي از 
فرصت هاي یادگیري هســتند كه در قلمرو مفاهیم، مهارت هاي 
اساســي و ایده هــاي كلیــدي بــه راهنمــاي حــوزة تربیت و 
یادگیري تفكر و حكمت تأســي مي جویند و هدف آن ها توسعة 
شایســتگي هاي تفكر از طریــق كار در كالس و با كمك معلم و 
كار فردي دانش آموز در خانه و در صورت لزوم با كمك اولیاست.

برخي از مهم تريــن ويژگي هاي كتاب هاي آموزشــي 
دانش آموزان در حوزة تفكر و حكمت

é توانایي پرسشگري )مســئله یابي و طرح سؤال دربارة امور و 
پدیده هــا و روابط موجود یا ممكن بین آن هــا( را در مخاطبان 

تقویت مي كند.
é حساسیت به مســائل، كمبودها، مشكالت و احساس تفاوت 

بین وضع موجود و مطلوب را برمي انگیزد.
é توانایــي در نظر گرفتن تمامي جزئیــات، جنبه ها، و زوایاي 

مختلف یك موقعیت مبهم را پرورش مي دهد.
é فرصت هاي ارزیابي تصمیم ها بر اســاس بررســي اطالعات، 
احساســات، مزایــا و معایب نظرهــا، پیشــنهاد ها و راه حل ها و 

پیش بیني نتایج و پیامدها، در یك موقعیت را فراهم مي كند.
é فرصت هایــي بــراي كنتــرل فرایند تفكــر و خودتنظیمي 

)ارزش یابي و تصحیح كردن تصمیم ها( فراهم مي سازد.
é از مدل و ساختار معیني در پرورش تفكر پیروي مي كند.

é فرصت اســتفاده از ابزارهاي تفكر )ترسیم نمودارها و مدل ها 
براي نمایش داده ها، رابطه ها و نتایج و ..( را فراهم مي كند.

é توانایي اســتنباط؛ تشــخیص داده هاي درست از نادرست از 
میان اطالعات داده شده و دستیابي به 

نتیجه را ارتقا مي دهد.
توانایــي شناســایي مفروضــات؛   é
از  پیشــنهادي  مفروضات  تشــخیص 

عبارات بیاني را پرورش مي دهد.
é توانایــي اســتنتاج؛ نتیجه گیــري 
كلــي از مقدماتــي جزئي بــه دور از 
پیش داوري هــاي ذهنــي و توانایــي 
تفكیك مقدمات و داده ها از نتیجة كلي 

را پرورش مي دهد.
é توانایي تعبیر و تفسیر؛ پردازش اطالعات و تعیین اعتبار آن ها، 
و قضاوت دربارة منطقي بودن رابطة نتایج و داده ها و مقدمه هاي 

آن را پرورش مي دهد.
é توانایــي ارزش یابــي اســتدالل هاي منطقــي؛ تشــخیص 
اســتدالل هاي قوي )اســتدالل مهم و مرتبط با سؤال( و ضعیف 

)كم اهمیت یا غیرمرتبط با سؤال( را پرورش مي دهد.
é فرصت هاي فراینــدي الزم براي پرورش توانایي حل خالقانة 
مسئله )شامل مراحل آمادگي، تكوین، روشنگري و تأیید، توجه، 

تخیل، توسعه، عمل و ...( را فراهم مي كند.
é در انتخاب و ســازمان دهي محتوا به ســه اصل توجه عمیق، 

گریز از واقعیت كنوني، تحرك ذهني اهتمام دارد.
é محتوا در جهت پرورش و ارتقاء ویژگي هاي شــخصیتي افراد 

خالق انتخاب و سازمان دهي شده است.
بدیهي است همة این ویژگي ها را در یك كتاب نمي توان لحاظ 
كرد بلكه طرح و نقشــة كتاب تعیین مي كند كه كدام ویژگي ها 
باید پوشش داده شــود. كتاب هاي حمایتي معلمان، كارشناسان 
و اولیا در جهت دانش افزایي، ایجاد و ارتقاي مهارت هاي پرورش 
تفكر و نگرش  هاي ضروري این حوزه است. براي آگاهي از فهرست 
تفصیلي معیارها و سنجه هاي كتاب هاي آموزشي حوزه تربیت و 
یادگیري تفكر و حكمت به راهنماي تولید كتاب هاي آموزشــي 

مراجعه كنید.

منابع
1. برنامه درســي ملي جمهوري اسالمي ایران، تهران: مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش، 

اسفند 1391.
2. راهنماي حوزة تربیت و یادگیري تفكر و حكمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، 

دفتر تألیف کتاب های درسي ابتدایي و متوسطة نظري، 1394.
3. راهنماي تولید راهنماي تولید كتاب هاي آموزشي حوزه تربیت و یادگیري تفكر و حكمت، 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، 1394.

شايستگي  حوزه هاي 
تربيت و يادگيری به دو 
طريق، توسط كتاب هاي 
درسي و آموزشي، محقق 
مي شود: 1. مفاهيم و 
مضامين انتخابي؛
2. شيوه هاي سازمان دهي
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كتاب هاي حوزة كار و فناوري
محتوا، اهمیت و هدف ها

معصومه نوروزي
دانشجوي دكتري مدیریت فناوري اطالعات

مقدمه
حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری، یکی از حوزه های یازده گانه 
در برنامه درسی ملی است. در این حوزة نوظهور که یکی از مصادیق 
بارز تحول در نظام جدید آموزشــی است، درسی با همین نام )کار 
و فناوری( ایجاد شــده است. این درس در برنامة درسی پایه ششم 
دبســتان گنجانده شــده و به صورت كتاب درسي ازسال تحصیلی 
95-1394 در مدارس کشــور تدریس آن آغاز گردیده و قرار است 
در پایة پنجم نیز تدریس شــود. و لذا كتاب درسي آن تألیف شده و 
در حال اجرای آزمایشــی است. با توجه به جدید بودن و گستردگی 
موضوعات ارائه شــده در این درس، نیاز اســت ناشران گوناگون به 
تولید کتاب های آموزشــی در این زمینــه بپردازند تا از این طریق، 
زمینه را برای گسترش و تعمیق مفاهیم این درس برای دانش آموزان 
فراهم ســازند و از بعــدی دیگر، توانایي معلمــان را در تدریس آن 
افزایش دهند و حتی اولیاء دانش آموزان را نیز از موضوعات درس و 

فرصت های و تهدیدهای فراهم شده توسط آن مطلع سازند.

کليدواژه ها: کتاب های آموزشی، حوزه یادگیری کار و فناوری، 
انواع کتاب

جايگاه و اهميت کتاب های آموزشي
پیشرفت ها و تجربیات نوین آموزشي، این امكان را فراهم ساخته 
است كه سخن مشهور منسوب به پیامبر اكرم )ص(، »ز گهواره تا 
گور دانش بجوي«، كه همان یادگیري مادام العمر است، مصداق 
عملــي یابد. امروزه یادگیري به زمان حضور در مدرســه محدود 
نمي شــود، بلكه همان طور كه در گزارش »كمیسیون بین المللي 
تعلیم وتربیت درباره  آموزش براي قرن بیست و یكم« به یونسكو، 
با عنوان »یادگیري، گنج درون« بیان شده است، یادگیري تمام 
جنبه هاي حیات انسان را در برمي گیرد. تحقق چنین امر خطیري 
بدون بازاندیشي، بازسازي ساختارها و بازآفریني مؤلفه هاي نظام 
آموزشي و زیرســاخت هاي آن، بعید مي نماید. یكي از مهم ترین 
و رایج تریــن منابع تحقق یادگیري مؤثر و پایدار دركشــورمان، 
كتاب هاي آموزشي هســتند. یادگیري اطالعات از طریق كتاب، 
علي رغم گســترش اینترنت همچنان اهمیت خود را حفظ كرده 

است.
كتاب هاي آموزشي توانســته اند، در كنار ابزار پیچیده و سریع 
توســعه یافته رســانه اي در سراســر نظام هاي آموزشي جهان، 
همچنان اهمیــت خود را حفظ كنند و بــه تحقق یادگیري در 
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سطوح مختلف فراگیران بپردازند.
حوزة تربيت و يادگيری کار و فناوری

حوزه تربیــت و یادگیــری کار و فناوری، یکــی از حوزه های 
یازده گانة مورد اشاره در برنامه درسی ملی است و می توان گفت 
از حوزه های نوظهور است که بر یادگیری فناوری خصوصًا فناوری 
اطالعات، مهارت آموزی، آشنایی با مشاغل و ... تأکید دارد. سایر 
حوزه های تربیت و یادگیری عبارتند از: حکمت و معارف اسالمی، 
قرآن و عربی، زبان و ادبیات فارســی، فرهنگ و هنر، ســالمت و 
تربیت بدنی، علوم انســانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم 
تجربی، زبان های خارجــی و آداب و مهارت های زندگی و بنیان 
خانواده. در بخش معرفی این حوزه در برنامه درســی ملی آمده 

است:
»حوزه کار و فناوری شامل کسب مهارت های عملی برای زندگی 
کارآمد و بهره ور و کســب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم 
وابسته، به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات، جهت تربیت فناورانه 
و زندگی ســالم در فضای مجازی و نیــز آمادگی ورود به حرفه و 

شغل در بخش های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی است.«
همچنین ضرورت و کارکرد حوزه در برنامه درســی ملی به این 

صورت مورد تأکید قرار گرفته است:

»با توجه به آموزه های اســالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی 
برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و 
شخصیت وجودی خویش را صیقل داده، هویت خویش را تثبیت 
کرده و زمینه ارتقاي وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی 
حالل و پاســخ گویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش 
فنــاوری، کار و مهارت آموزی، باعث پیشــرفت فــردی، افزایش 
بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، 

افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد.«
شايستگی های حوزة تربيت و يادگيری کار و فناوري

در برنامه درسی ملی، چهار قلمرو شایستگی برای حوزه تربیت 
و یادگیری کار و فناوری به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

1. شایستگي هاي محوري غیر فني دنیاي كار؛
2. شایستگي هاي پایه فني موردنیاز نیروي كار حرف و مشاغل 

گوناگون؛
3. شایستگي هاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات؛

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر فني و حرفه اي.
بر اســاس این قلمروها، شایستگی های گوناگونی در این حوزه، 
تعریف شــده اند که در جدول زیر به برخی از آن ها اشــاره شده 

است.

نمونه شايستگی هاقلمروی شايستگی ها

شایستگي هاي محوري 
غیر فني دنیاي كار

كارآفریني، مشاركت جمعي، تالش جهت تحقق توسعه پایدار، تصمیم گیري، رعایت ایمني و بهداشت، 
مدیریت و برنامه ریزي كارها، درك عالیق و سبك هاي كاري، كسب حالل، تفكر خالق، مدیریت منابع، 

به كارگیري اخالق حرفه اي، تفكر منطقي، مدیریت پروژه، گزارش نویسي، به كارگیري الزامات و قوانین كار، 
تفكر سیستمي، جهادگري، شكیبایي، ریسك پذیري، تفكر انتقادي، ایثارگري

شایستگي هاي پایه فني مورد نیاز 
نیروي كار حرف و مشاغل گوناگون

دست ورزي و كسب توانایي هاي فیزیكي، تحقیق و بررسي مشاغل و حرف، طراحي و ساخت ساز و كارهاي 
حركتي، به كارگیري فناوري هاي نو، طراحي و ساخت محصوالت صنایع دستي، پرورش و نگهداري 

گیاهان، نقشه كشي، تعمیر و نگهداري، طراحي و ساخت محصوالت چوبي، پرورش و نگهداري حیوانات، 
طراحي و ساخت سازه هاي معماري و عمراني، طراحي و ساخت محصوالت فلزي، طراحي و ساخت 

محصوالت الكترونیكي و برقي، كسب مهارت هاي اداري و مالي، طراحي و دوخت پوشاك، آماده سازي و 
پخت غذا، كسب مهارت هاي بهداشتي

شایستگي هاي مربوط به فناوري 
اطالعات و ارتباطات

كسب مهارت كار در فضاي مجازي، سواد اطالعاتي، حفظ و رعایت امنیت در فضاي مجازي، جستجو و 
گردآوري اطالعات، به كارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات، به اشتراك گذاري اطالعات، مستندسازي 

اطالعات، تولید برنامه هاي كاربردي، پردازش اطالعات متني و تصویري، انتخاب فناوري اطالعات و 
ارتباطات

شایستگي هاي مربوط به یادگیري 
مادام العمر فني و حرفه اي

خودآموزي، آموزش به دیگران، پژوهش گري، یادگیري تلفیقي )بین حرفه اي(، كنجكاوي و پرسش گري، 
تفكر فناورانه، به روز بودن، مباحثه و تبادل نظر، تولید اطالعات، درك فرهنگ و هویت ملي، 

مسئولیت پذیري، به روز رساني اطالعات، درك هنري و زیبایي شناختي، خودباوري
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اهداف کالن حوزة تربيت و يادگيری کار و فناوری
اهــداف کالن حوزه تربیت و یادگیــری کار و فناوری، ناظر بر 
اهداف و رویکردهای برنامه درســی ملی و سند تحول بنیادین و 

منبعث از شایستگی های این حوزه است. این اهداف عبارتند از:
é كسب مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

é آشنایي با مشاغل و كسب مهارت هاي پایه موردنیاز آن ها
é به كارگیري انواع تفكر

é كسب مهارت هاي مدیریت و تصمیم گیري
é كسب مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي

é ارزش گزاري به علم و هنر
é كار با فناوري و كسب مهارت هاي پایه فني

درس کار و فناوری
به دنبال اســتقرار نظام جدید آموزشــی، درس کار و فناوری 
منبعــث از حوزة تربیت و یادگیری کار و فنــاوری تالیف و وارد 
مدارس شد. در این درس سعی بر آن بوده است که مطابق آنچه 
برنامه درســی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد 
تأکید قرار داده انــد، محتوای مرتبط با ارتقای شایســتگی های 

فناوری اطالعات در کنار شایســتگی های موردنیاز دنیای کار و 
مشاغل آموزش داده شوند. در برنامة درسی ملی، جهت گیری های 

کلی در سازمان دهی محتوا به این صورت بیان شده است:
»شایســتگی های این حوزه در دورة آموزش عمومی به صورت 
عینــی، تجربی و عمدتًا در هم تنیده بــا دیگر حوزه های تربیت 
و یادگیــری و از طریق تجربه در محیط هــای یادگیری واقعی و 
متنوع کسب خواهد شد و زمینة هدایت دانش آموزان را با توجه 
به عالیق و توانای یه ایشــان در مسیرهای تحصیلی، حرفه ای و 
شــغلی فراهم می کند. در تدوین فعالیت های یادگیری این حوزه 

در کلیه دوره های تحصیلی، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود.«
این درس هم اکنون در پنج پایه تحصیلی در حال اجرا اســت 
)چهار پایه به صورت سراسری و یک پایه به صورت آزمایشی(. در 

جدول زیر روند اجرای این درس مشاهده می شود:
محتوای درس کار و فناوری در پایه های مختلف شامل پروژه ها، 
پودمان ها و مفاهیم گوناگونی اســت کــه ذکر آنها می تواند برای 
مؤلفان و ناشران کتاب های آموزشی و کمک آموزشی مفید باشد. 

محتوای مذکور در جدول زیر خالصه شده است:

جدول رئوس مطالب  و زمان اجرای سراسری کتاب های کار و فناوری پايه های مختلف تحصيلی

آغاز اجرای سراسری عنوان كتاب
رئوس مطالب)سال تحصيلي(

96-95پایه پنجم
شناخت رایانه، سیستم عامل، کار گروهی، برنامه نقاشی، ساخت آشیانه پرنده، تایپ در رایانه، 
ساخت چراغ مطالعه، برنامه واژه پرداز، گزارش نویسی، سبزی کاری، برنامه ارائه مطلب، ساخت 

خودروی کشی

کار با رایانه، نقاشی با رایانه، دسته بندی اطالعات در رایانه، حافظه رایانه، نوشتن متن در رایانه، 92-91پایه ششم
شبکه ملی مدارس ایران )رشد(، ارائه نمایشی مطالب، پروژه های طراحی و ساخت، پودمان های کار

93-92پایه هفتم
نوآوری و فناوری، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، جست وجو و جمع آوری اطالعات، 

مستندسازی، کسب وکار، نقشه کشی، کار با چوب، اشتراک گذاری اطالعات، پرورش و نگه داری 
گیاهان، پوشاک، خوراک

کار با فلز، الکترونیک، اتصال به شبکه، پست الکترونیکی، صنایع دستی )بافت(، پرورش و نگه داری 94-93پایه هشتم
از حیوانات، امور اداری و مالی، ماکت سازی

95-94پایه نهم
الگوریتم، ترسیم با رایانه، ساز و کارهای حرکتی، بازی های رایانه ای، برق، تأسیسات مکانیکی، 

عمران، خودرو، پایش رشد و تکامل کودک، صنایع دستی )برجسته کاری روی فلز و مس(، هدایت 
تحصیلی ـ حرفه ای
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کتاب های آموزشی کار و فناوری
بر اساس اسناد ارزیابی کتاب های آموزشی در گروه درسی کار و 
فناوری، این کتاب ها در برگیرنده دو گروه کتاب های کمک آموزشی 
و کتاب های کمک درســی می شــوند. كتاب هاي كمك آموزشي 
كتاب هایي هســتند كه به منظور ایجاد انگیــزه، افزایش دانش و 
سواد علمي، پرورش مهارت هاي ذهني و عملي و توسعة یادگیري 
به  منظور ارتقاي شایستگي هاي الزم در دو بعد فردي و اجتماعي 
تهیه و تنظیم مي شوند و الزامًا به برنامه هاي درسي دورة تحصیلي 
وابســته نیســتند و شــامل »كتاب هاي تكمیلي دانش آموز« و 

»كتاب هاي حمایتي معلمان و كارشناسان« مي شوند.
كتاب هاي كمك درســي كتاب هایي هســتند كــه به منظور 
تسهیل، تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت هاي اساسي و ایده هاي 
كلیدي در جهت اهداف برنامه ها و كتاب هاي درسي دوره و پایه 
تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند؛ مانند »كتاب هاي كار« 
و »كتاب هــاي تمرین«. این كتاب ها الزامــًا به اهداف برنامه هاي 

درسي وابسته هستند.
بنابراین کتاب های آموزشــی کار و فناوری شامل سه گروه زیر 

می شوند:
é كتاب هــاي تكميلي دانش آمــوز: كتاب هایــي براي 
دانش آموزان هستند كه در گستره اي وسیع تر نسبت به كتاب هاي 

درسي، به تدارك فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري مي پردازند.
كتاب هاي حمايتي معلمان و کارشناسان: كتاب هایي   é
هســتند كه به منظور ارتقاي شایستگي هاي حرفه اي و تخصصي 

معلمان و كارشناسان تولید مي شوند.
é كتاب هــاي كار: این نــوع كتاب ها شــامل مجموعه اي از 
فرصت هاي یادگیري هســتند كه در قلمرو مفاهیم، مهارت هاي 
اساســي و ایده هاي كلیدي از برنامة درســي برگرفته شده اند و 

هدف آن ها توسعة صالحیت هاي الزم است. 
é توضيح: الزم به ذكر است كه در حوزة تربیت و یادگیري كار 
و فناوري، به علت ممنوع بــودن آزمون كتبي و لزوم ارزش یابي 
عملكردي، »كتاب هاي تمرین« که با تأکید بر ســؤاالت مکتوب، 

تشریحی و تستی تدوین می شوند، جایگاهي ندارند.

شاخص های ارزيابی کتاب های آموزشی کار و فناوری
ارزیابی کتاب های آموزشی کار و فناوری بر اساس شاخص های 
متعددی صورت می گیرد. در این قســمت، برخی از شاخص های 
مــورد توجه در ارزیابی این دســته از کتاب هــا ارائه می گردد تا 
ناشــران و مؤلفان بر اســاس آن بتوانند کتاب های مفیدتری را 
تدوین نمایند. لیســت کامل شاخص ها در اســناد ارزیابی گروه 

درسی کار و فناوری قابل دسترسی خواهند بود.
نمونه هايی از شاخص های ارزيابی: 

é ارتبــاط با اهداف درس و شایســتگي هاي حــوزه تربیت و 
یادگیري كار و فناوري

é داشتن فهرست مناسب

é داشتن مقدمه مناسب
é توجه به ارزش هاي اجتماعي و اخالقي

é صحت و اعتبار مطالب
é انسجام مطالب

é پرهیز از غلط هاي امالیي
é به روز بودن مطالب

é درج مخاطبان كتاب
é درج عناوین مناسب براي تصاویر و جداول

é استفاده از ادبیات نوشتاري متناسب با سن مخاطب
é توجه به سبك هاي یادگیري گوناگون مخاطبان

é استفاده از رنگ و عالمت جهت تأكید بر موضوعات مهم
é استفاده از قلم خوانا و مناسب

é حروف چیني و صفحه آرایي جذاب
é جذابیت و زیبایي طرح روي جلد

é كیفیت تصاویر
é نداشتن نواقص چاپي

é معرفي كوتاه كتاب )ابتداي كتاب یا پشت جلد(
é استفاده از جداول، نقشه ها، نمودارها و تصاویر

é مرتبط بودن تصاویر با محتوا
é كاربردي بودن مطالب در زندگي واقعي

é توجه به ویژگي هاي جنسیتي
é رعایت حقوق مالكیت معنوي

é داشتن شناسنامه استاندارد
é رشد تفكر و مهارت هاي دانش آموزان در راستاي درس

é تقویت گزارش نویسي در دانش آموزان
é ایجاد روحیه خالقیت و نوآوري در دانش آموزان

é ترغیب دانش آموزان به كنجكاوي و مطالعه بیشتر
é افزایش دانش پایه و درك معلمان و كارشناسان از درس

é ارائــه مطالب تكمیلي در راســتاي موضوع درســي و روش 
تدریس آن

é معرفي پروژه هاي بومي مناطق گوناگون كشور
é معرفي مشاغل و آموزش مهارت هاي پایه مورد نیاز آنها 

é پرورش انواع تفكر

جمع بندی
در این مقاله، ضمن پرداختن بــه حوزه تربیت و یادگیری کار 
و فناوری، جایگاه این حوزه در ســند برنامه درسی ملی بررسی 
شد. همچنین شایستگی ها و اهداف کالن این حوزه مورد بررسی 
و تشــریح قرار گرفت. ســپس به کتاب های درسی کار و فناوری 
و رئوس محتوای آن ها پرداخته شــد. در انتهــا انواع کتاب های 
آموزشی و کمک آموزشی مورد اشاره در اسناد ارزیابی کتاب های 
آموزشــی کار و فناوری و شاخص های ارزیابی آنها معرفی شدند. 
امید اســت ناشران و مؤلفان محترم، با اطالعاتی که از این مقاله 
به دست می آورند، در عرصه کتاب های آموزشی کار و فناوری آثار 

مفید و هدفمندی را ارائه نمایند.
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فرصتی برای تعامل  و شناخت بهتر 
گزارشی از سفر کارشناسان سامان دهی به مرکز استان خوزستان

دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی

اشاره
فشردگی برنامه های معاونت سامان دهی، در روزهای آخر دی، 
فقط فرصت ســفری یک روزه را به ما می داد. با این حال، پس از 
ســفر، همه همکاران متفق القول بودند که می ارزید رنج این سفر 
را بــه جان هموار كنیم. البته بــرای آنکه این روزها به هیچ وجه 
نمی شــود روی به وقت بودن پروازها حساب کرد، می بایست شب 

قبل راه می افتادیم. 

وضعيت نگران کننده آموزشی و فرهنگی استان
پیش از آنکه برنامه های رســمی آغاز شود، نشست کوتاهی در 

دفتر مدیرکل محترم استان، آقای محمد تقی زاده، انجام شد. 
او که سابقه ای بیست و پنج ساله در آموزش وپرورش خوزستان 
دارد، در مجموع، وضعیت فرهنگی ـ آموزشــی استان را موجب 

نگرانی برمی شــمارد. بنا به گفته وی استان با وجود داشتن 950 
هزار دانش آموز و 65 هزار معلم، از نظر شــاخص های آموزشــی 
در رتبه های آخر کشــور قرار دارد؛ هرچند در سال 94 در قبولي 

کنکور از رتبه 27 به رتبه 21 ارتقا یافته  است. 
وي همچنین افزود: برخورداری اســتان از حجم بســیار باالی 
دانش آموز عشــایری فراهم آوردن امكانات آموزشی برای آن ها را 
با دشــواری هایی روبه رو ساخته و تنوع قومی در استان و دو زبانه 
بودن اغلب مناطق، بر مشــکالت آموزشی استان افزوده است و 
باالخره، باال بودن نرخ بی ســوادی و قرار گرفتن استان در مسیر 

ترانزیت مواد مخدر را نیز باید به نگرانی ها اضافه کرد.
مدیرکل اســتان از نحوة رتبه بندی استان ها هم گله  داشت و بر 
این باور بود که شــاخص های فعلی برای تعیین رتبه استان، نیاز 

به تجدید نظر دارد.

  گردهمايی معاونان آموزشی پژوهشی و سرگروههای آموزشی 
استان خوزستان با موضوع سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی
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پایان بخش نشست ما هم اهدای یک نسخه از تألیفات ایشان به 
ما بود با عنوان »تاریخ اهواز: از دوران باستان تا انقالب اسالمی«. 
از قرار معلوم این کتاب در استان با استقبال بسیار مواجه شده و 
تاکنون قریب به چهل هزار نســخه از آن فروش رفته است. آقای 
تقی زاده کتاب معروف دیگری هم با نام »شوشتر در گذر تاریخ« 

دارند که دست کم دو بار چاپ و منتشر شده است.  

آموزش مهارت های زندگی به جای اطالعات صرف
برنامه نسبتًا فشرده گروه ما، در روز سه شنبه بیست و نهم دي 
ماه در تاالر شــهید مطهری ناحیه یك اهواز، شــامل دو نشست 
بود: دیدار با معاونان آموزشی و پژوهشی و سرگروه های آموزشی 
اســتان در نوبت صبح )ســاعت 8:30 تا 12( و دیدار با مدیران 

مدارس اهواز در  بعد از ظهر
در برنامــه صبح محمد تقی زاده، 
مدیرکل محتــرم آموزش وپرورش  
خوزستان، در سخنان خود با اشاره 
به اهمیــت آمــوزش مهارت هاي 
زندگی گفــت: محتوای کتاب های 
درســی بایــد منجــر به کســب 
مهارت های ساده زندگی اجتماعی 
و مهارت های کاربردی شوند. هدف ما باید آموختن این مهارت ها 
به فرزندانمان باشد زیرا وارد کردن اطالعات به ذهن دانش آموزان 

به تنهایی کافی نیست.
وی همچنین با اشــاره به نقش کتاب و کتاب خوانی، از اهمیت 
طرح ســامان دهی در انتخاب و معرفی کتاب های آموزشی سخن 
گفت و با تأکید بر این نکته که دانش آموزان ما تنها متعلق به یک 
شهر یا کشور نیستند، بلکه متعلق به جامعه بشری هستند، افزود: 
دانش آموزان باید آن قدر دانا و آگاه باشند که بتوانند فردا در تولید 

علم جهانی مؤثر واقع شوند. 

کتاب های نامناسب و وظيفة مديران مدارس 
در برنامــه بعــد از ظهــر نیــز 
دکتر چلــداوی معــاون پژوهش، 
برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل 
آموزش و پرورش استان خوزستان، با 
اشاره به اینکه محصوالت آموزشی 
بســیاری از مؤسســات معــروف، 
علی رغم شهرتی که پیدا کرده اند، 
در جهت اهداف سند تحول بنیادین و برنامة درسي ملی نیستند. 
گفت: سطح برخی از این کتاب ها چنان نازل است که فقط مسائل 
کتاب درسی را حل می کنند و در اختیار دانش آموزان می گذارند 
و با این کار در واقع فرصت جست وجو و پژوهش را از دانش آموز 
می گیرند. به عقیدة او مدیران مدارس به عنوان رهبران آموزشــی 

باید با این كتاب ها مقابله کنند. 
دکتر علی شــریفی، رئیس گروه بررســی محتوای آموزشی و 
پرورشــی اســتان، نیز هدف کلی این گروه را بهبود بخشیدن به 
کیفیت کتب درسی شمرد و گفت: تبیین نقاط ضعف و قوت کتب 
درسی، انتخاب معلمان برتر جهت تحلیل و نقد کتب جدیدالتألیف 
درســی و ارتقای توان حرفه ای معلمان اســتان، به منظور تولید 

محتوای درسی، از زمره اهداف جزئی در این مسیر است. 

ضرورت های استفاده از منابع آموزشی
فریبا کیا معاون دفتر انتشــارات 
و تکنولــوژی آموزشــی نیــز از 
سخنرانانی بود که در هر دو نشست 
ســخنانی را در تبییــن اهــداف و 
ســامان دهی  معاونت  برنامه هــای 
بیان کــرد. وی تفاوت های فردی و 
توانایی های گونا گون دانش آموزان و 

تنوع در حوزه های یادگیری را از عللی برشمرد که معرفی منابع 
کمک آموزشی را در کنار کتب درسی ضروری می سازد. فریبا کیا 
با اشــاره به اینکه تا امروز بیش از 20659 عنوان كتاب مناسب 
در 75 شماره كتاب نامة رشــد برای دوره ها و پایه های گوناگون 
تحصیلی منتشر شده اســت، افزود: هر سال رقمی حدود 10 تا 
15 درصد مدارس کشور را به رایگان زیر پوشش كتاب نامه های 
رشــد قرار می دهیم در این راستا، معاونت ســامان دهی منابع 
آموزشــی به دنبال شناسایی كتاب های آموزشی و تربیتی مفید 
و مناســب، تدوین اســتانداردهای تولید كتاب های آموزشی و 

تربیتی و تشــویق نویسندگان و ناشران به 
رعایــت آن ها، پیش گیــری از توزیع منابع 
غیراســتاندارد در مراكز آموزشی و معرفی 
کتاب های مناسب به دانش آموزان، معلمان 
و دیگر دســت اندرکاران نظام تعلیم و تربیت 

است. 
وی در بخشــی دیگر از سخنان خود نقش 
معلمان را در انتخاب و معرفی منابع آموزشی 
و هدایت تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزشی 
بی بدیل خواند و تأکید کــرد: معلمان باید 
آگاهی های دقیقی از کتب و منابع آموزشی 
داشــته باشــند تا، با همراهی دیگر ارکان 
مدرســه، بتوانند از بهترین منابع آموزشی و 

تربیتی استفاده كنند.
دیگــر اعضای گروه نیز در این نشســت ها، دربــاره برنامه های 
معاونت سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مانند کتاب نامه های 
رشد، سندهای راهنمای تولید کتاب، جشنواره های کتاب رشد و 
وبگاه سامان کتاب و سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی 

توضیحاتی ارائه و سپس به پرسش های حاضران پاسخ دادند.

تقی زاده مدير کل 
آموزش وپرورش  
خوزستان: کتاب های 
درسی بايد منجر به 
کسب مهارت های ساده 
زندگی اجتماعی و 
مهارت های کاربردی شود 
و وارد کردن اطالعات 
به ذهن دانش آموزان به 
تنهايی کافی نيست
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همچنین در جلســه های صبح و بعد از ظهر به ترتیب فیلم های 
کوتاه فرار مثلثی )با موضوع تأثیر مطالعه در یادگیری و گسترش 
ذهــن( و یک باب کتاب خانه )درباره کتاب نامه رشــد( به نمایش 

درآمد.
اما مهم ترین بخش ایــن دیدارها، بخش 
پرســش و پاســخ بود و خصوصًا در برنامه 
صبح، حاضران پرســش های بســیار خوب 
و دقیقــی درباره طرح ســامان دهی مطرح 
کردند که نشــانه توجه کامل و دقیق آن ها 

نسبت به موضوع بود. 

برخی از پرسش ها
برخی از پرسش های حاضران، که به شکل مکتوب طرح شد، و 
همکاران ما کوشــیدند به آن ها پاسخ دهند، همراه با پاسخ کوتاه 
آن ها آورده می شــود. شاید حال و هوای حاکم بر نشست ها را از 

خالل این پرسش ها تا حدودی بتوان دریافت: 

 آيا شيوع و گســترش کتاب های كمک درسی، نشانة 
كاستی و نقص در كتب درسی نيست؟مگرآموزش وپرورش  
به دنبال چيزی فراتر از كتب درسی است؟ اگر بله چرا 

آن ها را در کتاب درسی نمی آورد؟
در تألیف کتاب درسی سطح متوسط دانش آموزان در نظر گرفته 
می شــود و حجم کتاب و برنامه درســی مطالب کتاب را تعیین 
می کند. تردیدی نیســت که در یک کالس درس همواره ممکن 
است بخشی از دانش آموزان خواهان دانستن بیشتر و برخی برای 
درک و دریافت مفاهیم نیازمند تمرین بیشــتر باشــند. بنابراین 
ما دست کم با سه دســته دانش آموز در کالس درس مواجهیم. 
این ســه گروه در هر کالس درس، حتي در تهران، وجود دارند. 
بنابراین معلم باید مانند یک طبیب مشــفق نیازهای شــاگردان 
را تشخیص دهد و متناســب با وضعیت هر کدام منابع آموزشی 

کيا: هر سال حدود 10 تا 
15 درصد مدارس کشور 

را به طور رايگان زير 
پوشش کتاب نامه های 

رشد قرار می دهيم
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مناسب را برای آن ها تجویز کند. 

 آيا برای دورة پيش دبستانی می توان كتاب آموزشی 
برای آموزش الفبا و عددنويسی توليد كرد؟

مطابق برنامة فعالیت های پیش دبســتانی مصوب شورای عالی، 
پاسخ منفی است و بچه ها آموختن حروف و عدد نویسی را باید از 

پایه اول ابتدایی آغاز کنند. 

 چرا خود دفتر تأليف ابزار و وســايل كمك آموزشی 
توليد نمی كند و بخش خصوصی با قيمت گزاف اين منابع 

را توليد می كند؟
نادیده گرفتن توانایی ها و رها کردن امکانات بســیار زیاد بخش 
خصوصی، عاقالنه نیســت. دولت نمی تواند همه چیز تولید کند. 
ما می توانیم با نظارت بر تولیدات، منابع اســتاندارد را تأیید و به 
استفاده کنندگان آن ها معرفی کنیم. و این همان کاری است که 
 اکنون داریم انجام مي دهیم. ضمنًا اگر فضای مناسب رقابت شکل 

بگیرد قیمت ها متعادل می شود. 

 چگونه است كه هنوز كتاب های درسی جديد التأليف 
به مدارس نرسيده، يا برگزاری دوره های مدرسين كشوری 
تمام نشده اســت اما، كتاب های كمك درسی چاپ و در 

کشور توزيع می شوند؟
معمواًل ناشــران برای آنکه بازار را از دست ندهند مایل هستند 
کتاب های کمک درسی خود را قبل از شروع سال تحصیلی منتشر 
کنند. دفتر تألیف هم بــا درک این نیاز، در حال حاضر محتوای 
کتاب های درســی )یا گاه بخش هایی از آن( را پس از تأیید گروه 
بر روی وبگاه خود بارگذاری می کند تا ناشران بتوانند کتاب های 

کمک درسی خود را تدوین کنند. 

 آيا امكان منطقه ای شدن بررسی و صدور مجوز منابع 
آموزشی وجود دارد؟

بلي اگر شــرایط الزم فراهم شــود، این امکان وجود دارد. ما به 
ســهم خود از اینکه چنین امکانی فراهم آید استقبال می کنیم. 
البته در نهایت مســئول آن، طبق قانون، سازمان پژوهش خواهد 

بود؛ یعنی باید زیر نظر این سازمان فعالیت کنند.

 برای حمايت از همكاران فرهنگی مؤلف چه برنامه ای 
داريد؟

در جشــنواره یازدهــم ما به معلمــان مؤلفی که آثارشــان 
بــه مرحله نهایــی راه یافته بود، دو برابر مؤلفــان دیگر جایزه 
دادیم. دوســتان ما در انتشــارات مدرســه نیز )که وابسته به 
ســازمان پژوهش اســت( اعالم آمادگی کرده اند، برای انتشار 
آثار قابل قبول معلمان مؤلف سرمایه گذاری کنند. البته ناشران 

دیگر هم این آمادگی را دارند.

 آيــا حذف کتاب درســی و اســتفاده از کتاب های 
کمک درسی به جای آن ها در کالس درس، مجاز است؟ـ 

قطعًا جایز نیست و تخلف به حساب می آید. 

 امكان دسترسی به كتاب نامه ها چگونه است؟
امسال در تهران استثنائًا این پوشش  به صورت آزمایشی، شامل 
صددرصد مدارس دولتی شــد. و متأســفانه بیش از این امکان 
پوشــش سایر مدارس را نداریم. اما کتاب نامه ها  به صورت رایگان 
قابل دریافت از وبگاه ســامان کتاب هست. همین طور کتاب های 

معرفی شده در کتاب نامه روی سایت ما قرار دارد. 

 محتوای كتب درسی بر اين اصل بنا 
نهاده شده که دانش آموزان را به تفكر، 
پژوهش و جمع آوری اطالعات وادارد. 
مؤسسات  برخی  می شود  مشاهده  اما 
آموزشی، با اسامي معروف، اين امکان 
را از  دانش آمــوزان گرفته اند لذا چه 
اين معضل  با  رويارويی  برای  تدابيری 
از سوی سازمان پژوهش صورت گرفته 

است؟
بله درست می فرمایید و یکی از دغدغه های 
ارزیابان و کارشناسان دبیرخانه سامان دهی 

منابع آموزشی و تربیتی همین اســت که ببینند مؤلف به جای 
دانش آموز فکر کرده یا اینكه کمک کرده است تا فضای مناسبی 
برای فکر کردن دانش آموز فراهم آورد. درباره فعالیت مؤسســات 

هم بخش های نظارتی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 كتب كمك آموزشی به تأييد كدام سازمان وارد بازار 
می شوند؟

طبق قانون، اعطای مجوز انتشــار کتاب برعهده وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت. این وزارتخانه البته دغدغه های آموزشی 
ندارد و شــاید کارشناس مناســب آن را هم نداشته باشد. فقط 
زمانی که قرار اســت کتابی وارد آموزشگاه ها شود، حتمًا باید به 

تأیید سازمان پژوهش برسد. 

 در پايان يک )يا چند( درس کتاب فارســی لغاتی 
آورده شده و خواسته اند آن ها را به عنوان امال به بچه ها 
بگوييم. حال آنکه لغت در جمله اســت که معنی دارد 
و خــارج از جمله نمی توان معنــاي يك کلمه را دقيق 

تشخيص داد. 
این موضوع مربوط به کتاب درسی است که فعاًل محل صحبت 
ما نیســت و اظهار نظر درباره آن در تخصص ما هم نیســت. اگر 
اجازه بدهید، موضوع را به اطالع گروه زبان و ادبیات فارســی در 

دفتر تألیف می رسانیم.

چلداوی، معاون پژوهش 
و برنامه ريزی استان: 
برخی کتاب های 
آموزشی با حل مسائل 
کتاب های درسی،  فرصت 
جست وجو و پژوهش را 
از دانش آموز می گيرند و 
مديران مدارس به عنوان 
رهبران آموزشی بايد با 
اين مشکل مقابله کنند
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مانــي در مــه
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نام كتاب: روز نهنگ
نويسنده: عباس عبدی

ناشــر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )از مجموعة 
رمان نوجوان امروز(
چاپ اول: 1392

199 صفحه

چند روزی اســت که ســر و کلة چند فرد مشکوک در جزیرة 
قشــم پیدا شده  است. نوجوانان قصه، که ماجرا حول محور آن ها 
می چرخد، کنجکاو می شوند تا از کار این چند نفر سر دربیاورند، 
تا اینکه افراد غریبه، خودشــان، طرح دوســتی با این نوجوانان 
می ریزند و به آن ها پیشــنهاد می دهند به خاطر آشنایی شــان با 
منطقه، در یک کار پرسود به آن ها کمک کنند و در عوض کار و 

کمک خود دستمزد خوبی بگیرند. 
ابتــدا همه چیز طبیعی جلوه می کند، البته بچه ها از همان ابتدا 
کمی به ماجرا مشــکوک اند، ولی تصمیم می گیرند با افراد غریبه 
همکاری کنند؛ اما در نهایت و پس از پشت سرگذاشتن حوادث و 

ماجراهای مختلف و مشکوک، متوجه می شوند که این غریبه ها، 
بر خالف ادعاهای خود، قاچاقچی اشــیای عتیقه اند و قصد دارند 
میراث فرهنگی جزیره ـ از جمله درهای قدیمی منازل تاریخی ـ را 
از مرز خارج کنند؛ اما کمی دیر شده، نقاب از چهرة به ظاهر مهربان 
و موجــه غریبه ها می افتــد و در پس آن، ســوداگران بی رحم و 
قصی القلبی آشكار مي شوند که برای رسیدن به هدف خود دست 
به هرکاری می زنند و حتی ابایی ندارند  که آدم بکشــند. یکی از 
بچه هاـ  مانیـ  که قهرمان قصه اســت گیر می افتد و با اســارت 
او در دســتان قاچاقچیان، دوســتانش درگیر قضایای پیچیده و 
نفس گیری می شوند که در نهایت به نجات او و آزاد شدن میراث 
فرهنگی از دســت قاچاقچیان منجر می شــود. البته مانی تا پای 
مرگ مي رود و حوادث تکان دهنده و هولناكي را پشت مي گذارد. 
»روز نهنگ« از نظر ســاختاری، داستاني پرکشش و تعلیق دار 
است. گره افکنی ها به دل داستان خوش نشسته و خواننده را رها 
نمی کند. رابطة علت و معلولی قصه، منطقی و پذیرفتنی است و 
صحنه پردازی و توصیف های درخشان ـ به خصوص صحنة اسارت 
مانی در مخزن روغن کشــتی ـ و شــاخ و  برگ های مناسبی که 

بازخوانی رمان »روز نهنگ« نوشتة عباس عبدی
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نویســنده به داســتان داده، این قصه را خواندنی کرده اما چند 
ماجرای فرعی در داســتان هســت که بودنشــان نه تنها توجیه 
موجهی ندارد، بلکه روند داستان را نیز مختل و ذهن خواننده را 

از ماجرای پرکشش اصلی دور کرده است. 
دو مورد عمده از این موارد، روایت ماجرای تولد مانی در تهران 
به هنگام حملة هوایی دشمن در جنگ شهرها از زبان مادر اوست 
و دیگــری، روایت فاجعة حملة ناو هواپیمابر آمریکا به هواپیمای 

مسافربری است. 
البتــه می توان هدف نویســنده از گنجاندن ایــن دو ماجرا به 
داستان را حدس زد. ظاهراً نویسنده خواسته است ذهن خوانندة 
نوجوان خود را به این نکته معطوف کند که دشمن، هر بار به یک 
شــکل و بهانه به مردم کشور ما ضربه زده و خصومت نشان داده 
است، خواه در تحمیل جنگ و حمله به مناطق مسکونی، خواه در 
حمله به هواپیمای مسافربري و به شهادت رساندن مردم بی دفاع 
و اکنون با تاراج میراث تاریخی و حذف حافظة فرهنگیـ  مذهبی 
کشور. اما همان طور که گفته شد، این تالش، موفقیت آمیز نبوده 
و به جریان طبیعی و منطقی روایت داستانی نیز لطمه زده است، 
گو این که ماجرای حمله به هواپیمای مسافربری در مکان رویداد 
داستان فعلی، می توانست و می تواند محور یک داستان جداگانه 

باشــد. در این صورت می توان امیدوار بود بعد از گذشت نزدیک 
به ســه دهه از فاجعة حمله به هواپیمای مسافربری، حق مطلب 

توسط این نویسنده ادا شود.
ماجرای فوت مادر سلمان نیز ارتباط مستقیم و مؤثری با قصة 
اصلی ندارد، اما مي توان به آن به دیدة اغماض نگریســت. ولی به 
هر حال قابل اشاره است که نویسنده باید صبر و حوصلة خوانندة 

نوجوان را نیز در نظر مي داشت.
و اما نکتة پایانی: مانی پس از نجات از چنگال قاچاقچیان توی 
دریا افتاده و در حالی که دســتش را به در عتیقة شناور بر سطح 
آب گرفته به طرف ساحل می آید تا هم خودش را نجات بدهد و 
هم در عتیقه را. این هم یکی از آن توصیف های خوبی اســت که 
پیش از این به آن اشاره شد و البته بار معنایی خوبی هم دارد؛ اما 
مانی در این حــال مونولوگی دارد که دور از ذهن یک نوجوان و 
البته بسیار شعاری است: »آه سارا! سارا! دخت ناخدا احمد! خواهر 
ساالر! نگذار نگذار پخش شویم! نگذار باد ناموافق پراکنده مان کند 
در مه، گم بشویم. دور از هم بیفتیم در آب های این دنیا! دور بزن! 
برگرد! ببین! بیا! خودت را برسان به ما که دست گرفته ایم به این 
درهــا، و به درها که دســت داده اند به ما، به هم نزدیک مان کن، 
نزدیک تر، برسانمان به هم، با هم، کنار هم، ما را، سارا!«          
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سنجش كتاب با شاقول قضاوت معلمان

گزارشی از دومين نشست معلمان داور و ارزياب دورة ابتدايي

اشاره
در شــماره پیشین نشریه، گزارشی از نخستین کارگاه آموزشی 
ویــژه معلمان ارزیــاب دورة ابتدایی خواندیــد. در این گزارش، 

مباحث دومین نشست این معلمان را از نظر می گذرانید. 
در دومین نشست این کارگاه بخشی دیگر از محورهایی که باید 
در ارزیابی کتاب ها مورد توجه قرار گیرد، گوشــزد شد و سپس 

عالقه مندان، گام به بخش عملی کارگاه گذاشتند.

خألهاي موجود در كتاب هاي درسي
در ابتداي این نشســت، محمد 
ناصري مدیر كل دفتر انتشــارات 
و تكنولــوژي آموزشــي بــا بیان 
تأثیر فضاي آموزشي در یادگیري 
دانش آمــوزان گفــت: »در برنامه 
از فضاهاي  درســي ملي خیلــي 
یاد دهــي- یادگیــري در بیــرون 
از كالس درس تعریف شــده اســت؛ اما چه مي شود كه ما فكر 
مي كنیم هر چه كتاب کمک درسی زیادتري به دانش آموز معرفي 
كنیم، دانش آمــوز ما فهمیده تر مي شــود؟!« وي با بیان این که 

خیلی از كالس هاي درس را می توان در بیرون از مدرسه، مانند 
پــارك و موزه و خیابان برگزار کــرد گفت: »تصور ما از تدریس 
ســبب شده است كه علوم تجربي را مثل ادبیات و معاني و بیان 

تدریس كنیم!« 
محمد ناصري خطاب به معلمان داور گفت: »کتاب درسی یک 
جزء مهم از برنامه درسي اســت و اگر در آن خأل وجود دارد، ما 
باید معلم و دانش آموز را پشتیباني كنیم. پس كتاب كمك درسی 
في نفســه بد نیست. اما کتاب کمک درسی فقط یک جزء دیگر از 
اجزای بســته آموزشی است و نباید سهمی بیش از اندازه به خود 

اختصاص دهد.«
وي همچنین با تأکید بر عدم الزام و اجبار دانش آموزان به تهیه 
كتاب كمك درسي، درباره سودمندی برخي كتاب هاي كمك درسي 
گفت: »ما نه بر این باوریم که تمام كتاب هاي كمك آموزشي توسط 
افراد ســودجو نوشته و تهیه مي شــود و نه اینكه تمام كتاب هاي 
كمك  آموزشــي  مفیدند و حتمًا به آموزش و پرورش كمك و یك 
خأل را پر مي كنند؛ هر دو دیدگاه  دور از واقعیت است؛ اما اگر باور 
ناشری این باشد كه با تولید كتاب كمك درسي به كمك آموزش و 
پرورش بیاید، كتاب هایش قابل ارزیابي و داوري است و ما هم در 

این تردیدي نداریم.«
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 حق را با خود حق بسنجيد
مدیر كل دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشــي ضمن تأكید 
بر نقش عنصر عالقه در اســتمرار کار داوری، خطاب به معلمان 
ارزیاب گفت: »شما عالوه بر عالقه، باید اشراف كاملی بر محتواي 
كتاب درســي و تعریف دقیقی از فراگیرانتان داشــته باشــید تا 
بتوانید قضاوت درستي درباره كتاب ها  بكنید. در واقع باید دو سر 
طیف را بشناسید؛ چون نیازهاي دانش آموزان متعدد و تفاوت ها 

هم بسیار است.«
ایشــان در ادامه افزود: »توصیه دیگر من به شما این است كه 
گول هیچ نامي را نخورید، چون در موضع داوري هســتید و باید 
منصفانه قضاوت كنید. حق را با خود حق بسنجید نه با نام ناشر؛ 
چون هیچ معلوم نیســت همة كارهاي یک ناشر یا یک نویسنده، 

بدون نقص و کاماًل مطلوب باشد.«
ناصري با اشــاره به ضرورت مطالعة مقدمة كتاب هاي درســي 
و آشــنایی کامل با واژگان پایه  برای هــر ارزیاب، بار دیگر تأکید 
کرد: »همه بار آموزش روي دوش كلمات نیست؛ مخصوصًا وقتي 
در حوزه هــاي مختلف از جمله علــوم تجربي و ریاضیات و دیگر 
حوزه ها كار مي كنید. در این موارد چه بســا اســتفاده از عکس، 
تصویــر، جدول، نمودار و غیره مفهــوم درس بهتر به دانش آموز 

برسد.«
وي ضمن اشــاره به آزمون هــاي تیمز و پرلز افــزود: هدف از 
مجله هاي رشــد كه ما منتشر مي كنیم درست خواندن، خواندن 
براي فهمیدن و ارتقاي ســوادِ خواندن است. همان طور كه تیمز 
در دنیا مهم اســت، پرلز هم مهم اســت پس باید زبان آموزي را 

جدي گرفت.«
ناصري در پایان خاطر نشــان كرد: »اساسي ترین و اصلي ترین 
محورهاي بررســی كتاب های آموزشــی كمك درســي، ســند 
راهنمای برنامه درســی اســت كه مؤلفان دفتر تألیف و معلمان 
زبده با هم فكري و حتي استفاده از اندیشمندان بیرون از سازمان، 
به صــورت پیش نویس تهیه كرده و به تأیید شــوراي هماهنگي 
علمی ســازمان رســانده اند. این ســندها در اختیار شماست تا 
آن ها را محــور ارزیابی خود قرار دهید و كتاب هاي ارائه شــده 
به دبیرخانه جشــنواره را با شاقول قضاوت خود بسنجید و به ما 

معرفي كنید.«

برنامة درسی محوری ترين موضوع در ارزش يابی کتاب ها
دومین ســخنران ایــن كارگاه، 
سيد محمد دلبری، رئیس گروه 
قرآن و معارف اسالمی دفتر تألیف 

کتاب های درسی بود.
وی محوری تریــن معیــار را در 
آموزشــی  کتاب های  ارزش یابــی 
گفــت:  و  شــمرد   برنامه درســی 
»کتاب های درسی بر اســاس برنامه درسی نوشته شده اند و این 
گــروه از کتاب هــا در واقع باید با اهداف برنامه درســی در حوزة 

آموزش دین هماهنگ باشند و به آن کمک کنند.«
وی ســپس چهــار نكته مهم دیگــری را که بایــد در ارزیابي 
كتاب های آموزشــی دینی مورد توجه قــرار گیرند، توضیح داد: 
»نکته اول، اعتبار دانشي است که در کتاب ارائه می شود. بنابراین 
کسی که این ارزش یابی را انجام می دهد، باید از تسلط نسبی به 

منابع معتبر دینی برخوردار باشد. 
نکتة دوم در باب دانش، مؤلف یا کســی اســت که دانش را ارائه 
می دهــد. باید دید مؤلــف از چه تفکــری در حوزه های مختلف  
برخوردار است. نکته سوم در ارزیابي كتاب ها، جامعیت است. باید 

دید موضوع ارائه شده جامعیت دارد یا خیر.
نکته بعدی خالقیت در ارائه محتوا و در نحوه ارائه دانش است. 

موضوعات و مفاهیمی که ما اکنون در حوزه 
دین داریم، نســبت به صد ســال گذشته 
خیلی گسترده نشده اســت، اما روش های 
ارائه متفاوت شده است. در میان کتاب های 
متعددی که درحــوزه مفاهیم دینی عرضه 
می شود، کتابی ارزش معرفي کردن به عنوان 
کتــاب معیــار را دارد کــه در روش ارائه، 
خالقیتی از خودش نشان داده باشد وگرنه 

تکرار مکررات است.«

جاي  به  كتاب ها  بعضي  شبهه زايی 
پاسخ به شبهه 

دلبري با ذكر اهمیت بحث  ســامان دهی كتاب هاي  آموزشي در 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: »انگیزه دوستان ما كه 
شــبانه روز دارند روی موضوع سامان دهی کار می کنند این است 
که بتوانند بهترین کتاب ها را به مخاطب معرفی کنند. در همین 
زمینه کتاب هایی که ناظر به نیازهای معلمان و ناظر به سؤاالت و 
شبهات آن هاست، نسبت به سایر کتاب ها، اولویت دارد؛ ولی دقت 
کنید بعضی از کتاب های ما به جای آنکه به شــبهه جواب دهند، 

شبهه زایی  نکنند.«
نكته قابل توجه دیگری که دلبري آن را در ارزش یابی کتاب ها 
حائــز اهمیت خواند این بود که: »محتوای کتاب باید با شــرایط 

روانی و ویژگی های دانش آموز هماهنگ و هم سنخ باشد.« 
دلبری بــا تأكید  بر مطالعه راهنمای برنامه درســی و خصوصًا 
نکاتی که در ابتدای کتاب های درســی خاطرنشــان شده است، 
گفت:  »دلیل این كه دو صفحــه اول کتاب را باید دقیق بخوانید 
این است كه برای طراحی برنامه های درسی به همه نکات توجه 
شده است. برای نمونه، اینكه چرا کتاب هاي دینی  ما از پایه دوم 
ابتدایی شروع می شــود مبتنی بر مالحظات روان شناسانه است.  
این که چرا در کتاب دوم بحث معاد نداریم، یا چرا در بحث نبوت 
که هم در پایه دوم و هم ســوم آورده شــده است، بحث معجزه 
را مطرح نکرده ایم، همه  دلیل دارد. طبعًا کتاب های آموزشــی یا 
کمک درســی هم  باید به این نکات توجــه نمایند. و ارزیاب باید 
توجه داشته باشد که موضوعات ارائه شده متناسب با سطح سنی 

دلبری، رئيس گروه 
قرآن و معارف اسالمی 
دفتر تأليف: کسی که 
اين ارزش يابی را انجام 
می دهد، بايستي از 
تسلط نسبی به منابع 
معتبر دينی برخوردار 
باشد
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مخاطب هست یا نه.«
دلبــري، زبان و ادبیات کتاب را دیگــر نکتة قابل توجه كتاب 
برشــمرد و گفت: »تعداد واژگان یک درس در پایه دوم ابتدایی 
با تعداد واژگان یک درس در پایه ششــم ابتدایی کاماًل متفاوت 
اســت. همین طور نوع واژگان و بلکه طول جمالت هم متفاوت 

است.«
 دلبري در پایان به مشکالت کتاب های کار و تمرین اشاره كرد 
و گفــت: »مهم ترین معضلی که در این کتاب ها با آن روبه روییم، 
فاصله زیاد آن ها  از اهداف برنامه درســي است. کتاب های کار و 
تمرین و کتاب های ارزش یابی، هدفشــان این اســت که اهداف 
درسی را یا توســعه بدهند یا تثبیت کنند؛ اما در قریب به اتفاق 
کتاب ها اهدافی دنبال می شود که در کتاب درسی و برنامه درسی 
به عنوان هدف تلقی نشده اســت.  یعنی به هدف رسیدن در این 
کتاب ها به معنی فاصله گرفتن از برنامه اســت. یا در ارزش یابی 
برای همة کتاب، ارزش یکســان در نظــر می گیرد و از تک تک 
واژگان ســؤال طرح می کند، در حالی که این رویکرد مورد  نظر 

برنامه و مولفان کتاب درسی نبوده است.«

به گزينة متوسط با ديد مثبت نگاه کنيد
گرافیســت  کاظمی  مجيــد   
مجالت رشد سخنران بعدي بود كه 
مطالبش را در موضوع مشــخصات 
عمومــی و ظاهــری کتاب هــای 
آموزشــی در قالب یک پاورپوینت 

ارائه کرد. 
وی با اشاره به این که قضاوت در 
این حوزه قدری تابع تجربه و احساسات است، خطاب به معلمان 
داور گفت: »شما براساس تجربه و احساس خودتان قضاوت کنید. 
و اگر  ظاهر کتاب خیلی ضعیف بود، به آن صفر یا نهایتًا با ارفاق)1( 
بدهید؛ ولی اگر ظاهرشان  عالی بود، به آن ها 
نمره عالی بدهید. اما به گزینه های متوسط، 
پیشنهاد من این است که با دید مثبت نگاه 
کنید. چــون معمواًل آثار هنــری در ایران، 
در زمانی کوتاه به وجــود می آیند و معمواًل 

چکش کاری هم زیاد می شود.«
كاظمــي در ادامه ســخنانش، جذابیت و 
برانگیزاننده بودن شکل ظاهري کتاب را در 
جلب اشــتیاق بچه ها به مطالعه خیلي مهم 
دانســت  و استفاده از محرک های بصری در طراحی جلد و داخل 
کتاب را نمونه ای از این جذابیت ها برشمرد و افزود: »محرک های 
بصری از جمله اســتفاده از تایپوگرافی و یــک عکس یا تصویر، 
جذابیــت رنگی بر روی جلــد یا  تفکیک مباحث با اســتفاده از 
عالمت ها و رنگ های خاص و متفــاوت بودن آیتم ها بر جذابیت 

كتاب مي افزاید.«
کاظمی لزوم تناســب قطع کتاب با مخاطب را دیگر نکته مورد 

توجه برشــمرد و گفت: »قطع کتاب باید به اندازه ای باشــد که 
بچه ها به راحتی بتوانند از آن اســتفاده کننــد. البته با توجه به 
هدف کتاب، اگر طراح از قطع بزرگ یا قطع کوچک استفاده کرده 

باشد اشکالی ندارد.«
وی از سفیدخواني، قلم، فاصله سطرها و استفاده از تصویرهای 
واضح، متنوع، مناسب و مرتبط با موضوع  را از دیگر عناصر  ایجاد 

کننده  جذابیت در كتاب كودك نام برد. 

کتاب بايد با اهداف و رويکرد آموزشی مرتبط باشد 
علوم  داور گروه  انصاری،  مريم 
تجربی به عنوان ســخنران بعدي، 
تربیت یک شــهروند مســئول را 
از اهــداف درس علــوم  خواند و 
اندازه گیری  كــردن،  پیش بینــی 
دقیق، تجزیــه و تحلیل و تخمین 
زدن را محوری تریــن مهارت های 

درس علــوم تجربی برشــمرد  و گفت: »ایــن مهارت ها هم در 
زندگــی واقعی بچه ها کاربرد دارد و هــم اینكه بچه ها به کمک 
علم می توانند ذهن کاوشــگر و نگرش تحلیلی و انتقادی داشته 

باشند.«
انصاري تصریح كرد: »رویکرد ما در آموزش علوم، در دورة اول 
ابتدایی، کســب شایســتگی و زمینه محوری است؛ یعنی فرد در 
دورة زندگی خودش باید بتواند شایستگی یادگیری داشته باشد 
و آنچه یاد می گیرد اواًل از موقعیت زندگی اش بیرون آمده باشــد 
و دیگر اینکه بتوانــد آن را تعمیم دهد. زمینه  محوری هم همین 
اســت؛ یعنی در یادگیری كودك، علم چیــزی جدای از زندگی 
او نیست. در سه ســالة دوم ابتدایی، ما با رویکرد کاوشگری کار 
را پیش می بریم. کاوشــگری کار علم اســت که  رویکرد خیلی 
تازه ای نیست، اما در کتاب های چهارم و پنجم، این رویکرد به طور 
هدایت شــده طرح شده اســت و کتاب آموزشی مناسب، کتابی 

است که در این جهت حرکت کند.«
وی افزود: »کمک به توسعه دانش و تسهیل یادگیری، استفاده 
از واژه ها و جمالت متناسب گروه سني بچه ها، روان بودن عبارات 
به خصوص در ترجمه ها،  استفاده از تصاویر علمي جذاب و وسایل 
ساده و قابل دســترس از دیگر اهداف مهم برنامه است. از سوي 
دیگر، حجم کتاب یا منابع آموزشی باید قابل قبول باشد و ضمن 
تمركز روي مفاهیم، مرتبط با فعالیت هاي كتاب درســي باشد و 

سواد علمي را هم گسترش دهد.« 
وي ســپس در پاســخ به ســؤال یكي از حاضران،  گفت: »ما 
در برنامه درســی، بچه های سطح متوســط را در نظر می گیریم.  
برنامه هایی که برای بچه های باالتر از حد متوســط اجرا می شود، 

معیارهای خودش را دارد.«
انصاري در پایان افزود: »ما باید مراقب باشــیم کتاب ها بچه ها را 
در دریافت مفاهیم علمي دچار بدفهمي نکنند. ما باید مفهوم دقیق 

علمي را به آن ها یاد بدهیم و مانع از تصورات نادرست بشویم.«

 کاظمی، گرافيست 
مجالت رشد : بچه ها 

قطع بزرگ تر كتاب را 
بيشتر دوست دارند تا 

بتوانند با آن هم مطالعه 
و هم بازی کنند
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پيچاندن سؤال باعث گيجي و بدفهمي بچه ها مي شود
ناهيد ُبريري، ارزیاب كتاب هاي 
فارسي، سخنان خویش  عمومي و 
را با اهمیــت زبان آموزي آغاز كرد 
و گفــت: »زبان آموزي خصوصًا در 
دوره ابتدایي بحــث خیلي مهمي 
اســت و  چهار ركــن دارد: گوش 

دادن، گفتن، خواندن و نوشتن.«
وی با  اشــاره به تدوین کتاب های آموزشــی فــراوان در حوزه 
زبان آمــوزي، افزود: »در بحث زبان آمــوزي تألیفات زیادي انجام 
مي شود. بعضي از تألیفات حالت كالمي و بعضي حالت رونویسي 
دارند كه همان مشق است. بعضي تألیفات هم فعالیت هاي خالق 
و آزاد دارند كه باید براساس توانایي ذهني و ادراكي و بدني بچه ها 
خوب تنظیم شــوند. چون یكــي از توانایي هاي بچه ها مربوط به 

توانایي بدني مي شود و آن بحث خواندن و نوشتن است.«
وی با اشــاره به لزوم استفاده از تصاویر زیاد در کتاب هاي ویژه 
پیش از دبستان و پایه هاي اول تا سوم ابتدایي، گفت: »بچه هایي 
كه در این گروه سنی هستند، عیني    گرا هستند و براي درك بهتر 

مفهوم، نیازمند دیدن تصویرند. «
وي در ادامــه به دیگر ویژگی های ضروری کتاب های این گروه 
سني اشــاره كرد و گفت: »كم بودن حجم مطالب، درشت بودن 
اندازه حــروف، كوتاه بودن جمالت و همچنین ســفیدخواني از 
مواردي اســت كه بایستي در تألیف كتاب های این گروه مّد نظر 

قرار گیرد.«

ایشــان درخصوص تألیف كتاب هاي كمك آموزشــي و كمك 
درســي دانش آموزان پایه چهارم ابتدایي گفت: »در پایه چهارم 
ابتدایي دانش آموز بزرگ تر شده و مقداري واژه یاد گرفته است و 
مي تواند منظورش را به دیگران برساند. همین طور یادگرفته است 
انشــا بنویســد و خیلي توانایي هاي دیگر از خود بروز دهد و این 
براي ما كه در حوزه زبان آموزي كار مي كنیم رســیدن به همین 

مطلب كافي است.«
بریري در بخش دیگري از سخنانش به نتیجه آزمون هاي تیمز 
و پرلز اشــاره كرد و افزود: »یكي از مشكالت اساسي ما این است 

كه بچه ها مفهوم را خوب متوجه نمي شوند 
و نمي توانند خوب انتقال دهند، زیرا آنچه را 

یاد گرفته اند حفظ كرده اند.« 
وي همچنین با اظهار تأسف از اینكه بعضي 
همكاران با پیچاندن ســؤال باعث گیجي و 
بدفهمي بچه ها مي شوند گفت: »گیج كردن 
بچه ها هنر نیست؛ باید مطالب را طوري یاد 

بدهیم كه با سهولت بیشتري یاد بگیرند.«
بریري در ادامه با لزوم رعایت عالمت گذاري 
توســط معلمــان در هنگام نوشــتن براي 
دانش آموزان، تصریــح كرد: »وقتي عالمتي 
مثل تشــدید را به بچه ها آموزش مي دهیم 

خودمان هم باید در نوشتن آن را رعایت كنیم وگرنه اعتماد بچه ها 
را نســبت به آموخته هایشان سلب و آن ها را سردرگم مي كنیم و 

یادگیري تثبیت نمی شود.«

ُبريري: كتاب هايي كه 
براي پايه هاي پيش از 
دبستان و اول تا سوم 
ابتدايي توليد مي شوند 
بايستي در مطالبشان از 
تصاوير زيادي استفاده 
شود تا مفاهيم براي 
بچه ها بيشتر قابل درك 
باشد

کارگاه آموزشی برای معلمان ارزیاب کتاب های آموزشی و تربیتی
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این کارشــناس، حجم زیاد مطالب كتــاب، ریز بودن حروف و 
وجود كلمات ســخت و دیر فهم را در کتاب از جمله اشــكاالتي 
برشمرد كه از رغبت بچه ها به مطالعه می کاهد و باید در ارزیابي 

كتاب به آن ها توجه داشت.«

تقويت هويت ملی، اخالق محوری در نظام اجتماعی و 
مهارت های زندگی

نازيا ملك محمودي، كارشناس 
گروه مطالعات اجتماعي ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی و ارزیاب 
کتاب هــای مطالعــات اجتماعي، 
ســخنران بعدی نشســت بود که 
ابتدا به تبیین اهداف برنامه درسی 
و  پرداخت  اجتماعــی  مطالعــات 
گفت: »می توان گفت که تقویــت هویت ملی، اخالق محوری در 
نظام اجتماعی و مهارت های زندگی ســه مؤلفة مهمی است که 
برنامــه مطالعات اجتماعی آن ها را در اهــداف، محتوا و روش ها 

تعقیب می کند.«
 ملك محمودي با ذکر اصول حاکم بر گزینش و ســازمان دهی 
برنامه درســی جدید مطالعات اجتماعــی گفت: »هدف اصلی از 
آموزش مطالعات اجتماعی، شــکوفا شدن 
فطــرت و پرورش کماالت انســانی، تربیت 
اجتماعــی و شــهروندی و آمادگــی برای 
زندگی است و سازمان دهی و تولید محتوای 
این درس باید به گونه ای باشد که امیدواری، 
نشاط، ســرزندگی و میل به ســازندگی و 
پیشــرفت خود و جامعه را در دانش آموزان 

پدید آورد.«
 وی به عناصر و مؤلفه های برنامه درســی 
مطالعات اجتماعی در پنج حوزه اشــاره و 
تصریــح کرد: »در برنامة درســی مطالعات 
اجتماعی، یاددهــی و یادگیری حول پنج 
حوزة تاریخ، مکان و فضا، فرهنگ و هویت، 
نظــام اجتماعی و منابع و فعالیت هــای اقتصادی و از طریق دو 
فرایند کاوشــگری و درونی سازی ارزش ها سازمان دهی می شود 

و تحقق می یابد.«
او در بخش دیگری از ســخنان خویش با اشاره به این که خیلی 
از مشــکالت ما در جامعه بر اثر یاد نگرفتن مهارت هاست، گفت: 
»ما در کتاب مطالعات اجتماعی به بحث مهارت ها خیلی اهمیت 
می دهیــم. این درس می خواهد به دانش آموزان  کمک کند تا در 

زندگی خود عملکرد مؤثرتر و کاراتري داشته باشند.«
وي ســپس با بیان جایگاه اخالق در برنامة درســی مطالعات 
اجتماعی خاطر نشــان کرد: »با توجه به اینكه اخالق یکی از پنج 
عنصر مهم در برنامة درســی ملی ذکر شــده اســت، این برنامه 
سعی می کند در ســازمان دهی محتوا، جهت گیری های اخالقی 

و ارزشــی به عنوان محور مهم آموزش مورد توجه قرار بگیرد«. او 
عدالت جویی، مسئولیت پذیری و حق طلبی،تعاون و میهن دوستی 

را به عنوان چهار گروه عمدة ارزش ها برشمرد. 
نازیا ملك محمودي در پایان با اشاره به ماهیت درس مطالعات 
اجتماعی، کتاب کار دانش آموز، کتــاب راهنمای معلم و کتاب 
ارزش یابی را تنها بخشــی از اجزای بســته آموزشی این درس 
خواند و افزود: »درس مطالعات اجتماعی با توجه به ماهیت خود 
با طیف گستردة موضوعات محیطی تاریخی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی ســروکار دارد و معلم و دانش آموز در حین تدریس و 
فرایند کاوشگری دانش آموزان به منابع زیاد و متنوعی نیاز پیدا 
می کنند، لذا اجزا و عناصر بســتة آموزشی مطالعات اجتماعی از 

وسعت و تنوع باالیی برخوردار است.«

سامانه ای برای پاسخ گويی بهتر و سريعتر
دبیر  کهريز،  رضايــی  بهروز 
ین  خر آ » ب ن کتا ما ســا « یت سا
ســخنران این نشســت بود. وی با 
اشــاره به سختی کار ارزیابان که از 
سویی باید حقوق ناشران و از سوی 
دیگر حقوق خواننــدگان و هزاران 
معلم زحمتکش آموزش و پرورش 

را رعایــت کنند تا زحمــت آن ها هدر نرود، گفــت: »یک کتاب  
باید بتواند 60 درصد امتیــاز بخش تخصصی و 60 درصد امتیاز 
بخش عمومی را کســب کند تا مناسب شناخته شود و در وب گاه 

سامان کتاب معرفی شود.«
او افــزود: »عــالوه بر مشــخصات کتاب های مناســب که در 
پایان هر مــاه در این وبــگاه معرفی می شــود، اطالعاتی درباره 
 سامان دهی،کتاب نامه های رشد، نشریه جوانه و سندهای راهنمای 
تولید کتاب های آموزشی قرار دارد که هم برای مؤلفان کتاب ها و 

هم داوران محترم قابل استفاده است.«
دبیر سایت سامان کتاب همچنین از طراحی سامانه ای جدید با 
نام "ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی" خبر داد که 
با اســتفاده از آن ضمن حذف فرم هــای کاغذی، فرایند داوری با 
ســرعت بیشتری صورت می گیرد. وی مهم ترین ویژگی سامانه را 
اطالع رسانی به لحظه آن دانست و گفت: »با استفاده از این سامانه، 
ضمن آن که اعالم وصول کتاب و اعالم نتیجه به صورت خودکار و 
با فاصله بسیار اندک صورت می پذیرد، ناشران محترم می توانند 
در هر ساعت از شبانه روز به ســامانه مراجعه و وضعیت کتاب 

یــا کتاب های خود     را   رصد کنند.«
وی در پایان گفت: » در این سامانه، کار جست وجوی کتاب برای 
کاربران نیز آسان تر شده است.   مثاًل اگر معلمی بخواهد کتاب های 
مناســب علوم را ببیند می تواند با یک کلیک روی موضوع مورد 
نظر، همة منابعی را که نیاز دارد با هم فهرســت کند و دست به 

انتخاب بزند.« این سامانه در نشانی زیر قابل دسترسی است.
samanketab. roshd. ir

ملك محمودي، كارشناس 
گروه مطالعات اجتماعي 
سازمان پژوهش و برنامه 

ريزی : هدف اصلی 
از آموزش مطالعات 

اجتماعی، شکوفايی 
فطرت و پرورش کماالت 
انسانی، تربيت اجتماعی 

و شهروندی و آمادگی 
برای زندگی است
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فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــای تهیۀآثــــــــار

نشریة آموزشــی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه« با هدف 
اطالع رسانی، اشاعة یافته های علمی و ایده های نو و تبادل نظر 
و تجربــه بین صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند 
تولید منابع آموزشــی مناسب منتشر می شود تا از این طریق، 
پدیدآورندگان در راستای تحقق هدف های آموزش و پرورش، 
به صورت مســتمر و پویا بر غنای دانش و تجربة حرفه ای خود 
بیفزایند و با به کارگیــری بهینة ظرفیت های موجود، کیفیت 

تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از استادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع 
آموزشــی و تربیتی کــه به منظور همراهی بــا این فصل نامه، 
نوشته های خود را برای انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، 

تقاضا می شود در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته 

تجاوز نکند.
 نوشــته حاوی مقدمه ای کوتاه، کلید واژه ها،  سابقة موضوع، 

نتیجه و جمع بندی موضوع باشد.

 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.
 نوشــتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد 
و متن اصلی همراه آن ارســال شود. چنانچه نوشته را خالصه 

می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.
 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.

 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، ســوتیترها، شــکل ها و 
عکس ها در متن مشخص شود.

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

 آرای منــدرج در »رشــد جوانه« ضرورتًا مبیــن رأی و نظر 
»دبیرخانة ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی« نیســت. 
بنابراین، مسئولیت پاســخ گویی به پرسش های خوانندگان با 

خود نویسنده یا مترجم است.
 اطالعات منابع مورد اســتفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر 

تنظیم شود:
 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله 

یا نشریه، شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.
 نوشــته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، 
درجة علمی یا ســمت، نشــانی محل کار یا سکونت و شمارة 

تلفن، به نشانی زیر ارسال کنید:
تهران، پل کريمخان زند، خيابان ايرانشــهر شمالی، ساختمان 
شــمارة 4 وزارت آموزش و پروش، پالک 266، دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی. صندوق پســتی: 15875/3331، فصل نامة 

»رشد جوانه«
نشانی پيام نگار )Email( فصل نامة جوانه:

javaneh@roshdmag.ir

فصل نامــة آموزشــی، تحلیلی و پژوهشــی »رشد جوانه« از 
تمامی صاحب نظران، نویســندگان، مترجمان و پدیدآورندگان 
منابع آموزشــی و اندیشــمندان عالقه مند بــه مباحث تولید 
منابع آموزشــی و تربیتی دعوت می کند نوشــته های خود را 
در زمینه های موضوعی زیر، برای دبیرخانة ســامان دهی منابع 

آموزشی ارسال دارند:
1. مطالعــات تطبیقی )شــیوه های تولید مواد و رســانه های 

آموزشی جهان(
2. کاربــرد انواع فنــاوری اطالعات و ارتباطــات در تولید منابع 

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

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

5. معرفی نشــریات، منابع علمــی و بانک اطالعات کتاب های 
آموزشی داخل و خارج از کشور

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

8. ارائــة یافته های علمی و ایده های نــو و تجربه ها در زمینة 
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب

9. معرفی دبیرخانة ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی و 
مؤسسه های انتشاراتی موفق

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

12. تبیین راهبردهــای برنامه ریزی، تولید و ارزش یابی منابع 
آموزشی

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

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

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

و راهکارها( 
17. آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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صفحه ای از آســمان می خواهم تا نام 
 بلندت را با جوهر  جان بر  آن بنويســم

ای خدای مهربان كه وديعة الهی خواندن 
را ارزانی مان داشــتی و با اين موهبت 

اشرِف مخلوقات مان قرار دادی.


