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گامهایی برای همسویی

تولید و مصرف کنندگان منابع آموزشی
امروزه منابع آموزشی و تربیتی غیر رسمی چنان جایگاهی یافتهاند
که به واقع از منظر والدین ،مربیان و برنامهریزان نه تنها مکمل برنامة
درسی رسمی هستند ،بلکه جزء الینفک آن تلقی میشوند .تأکیدات
فراوان در برنامة درســی ملی و اتخاذ سیاست تولید بستة آموزشی
مبتنی بر برنامه درسی شامل کتاب درسی ،منبع آموزشی ،راهنمای
مبین این نکته است
معلم ،مجالت ،نرمافزارها و کتابهای کار وّ ...
که کیفیــت فرایند یاددهی ـ یادگیری به همة منابع آموزشــی و
تربیتی وابستگی تام و تمام دارد .همچنین توجه سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی و دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به این
مهم ،رویکردها و برنامههای متعددی را برای توسعه و تعمیق کاربرد
فناوریهای نوین و منابع آموزشی استاندارد موجب شده است.
تبیین نقش معلم به عنوان رهبر آموزشی و باالترین مرجع تعیین
منبع آموزشــی برای دانشآموز ،با توجه بــه ویژگیهای فردی
ی ملی و شیوههای متعدد
و تحصیلی او ،در ســند برنامة درســ 
اطالعرســانی و آموزشهای تخصصــی و کارگاهی از این جمله
است .همچنین توسعة مشارکت معلمان در تدوین مجالت رشد
و تدوین دیگر منابع آموزشــی و تربیتی ،تهیة نرمافزارها ،ایجاد
وبگاهها و پایگاههای گوناگون اطالعرســانی و تبادل نظرات و
تجربیات ،از دیگر شیوههای اشاعة کاربرد منابع آموزشی مناسب
و اســتاندارد در این ســازمان و ترویج فرهنگ بهرهگیری از این
منابع توسط معلمان است.
عالوه بر این ،افزایش اثربخشــی و کارایی این منابع و گسترش
مد نظر است .پنجاه و هفتمین
کاربرد آنها در نشریة جوانه نیز ّ
شــمارة این نشــریه نیز با هدف دریافت نظرات صاحبنظران،
سیاســتگذاران و مجریان نظام آموزشی برای بهرهگیری بیشتر
از منابع آموزشی و تربیتی استاندارد اینک پیش روی شماست.
در این شماره به بخشی از مهمترین اقداماتی که در مسیر وصول
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به اهداف بلند و ایجاد همسویی و هماهنگی بین معلمان ،والدین،
دانشآموزان ،مؤلفان و تولیدکنندگان و دیگر دستاندرکاران به
انجام رسیده ،به شرح ذیل اشاره شده است:
اطالعیابی از نظرات مخاطبان مختلف رســانههای آموزشی و
تربیتــی ،در خصوص میزان تحقق و توفیق ســازمان در وصول
به اهداف و بررســی خألها و موانع موجود ،از جمله موضوعاتی
است که در این شماره بررسی شده است .ضمناً بیان گزارشی از
تها ،گفتوگوها و کارگاههای مشترک با معلمان ،مؤلفان و
نشس 
مسئوالن ستادی و استانی و عوامل تأثیرگذار در توسعه و کاربرد
روزافزون این رسانهها ،از دیگر محورهای این شماره است.
اثرات اجرای نظام ارزشیابی نمره محور یا نتیجه محور یا تلفیقی
بر کیفیت و کمیت منابع آموزشــی و تربیتی ،اجرای آزمونهای
مهمــی چون کنکور و تأثیــر در کاربرد کتابهای آموزشــی و
گســترش مؤسسات مبتنی بر تســتهای چهار گزینهای ،تعدد
نــوع مدارس و گوناگونی روشهــای تدریس در مناطق مختلف
کشور و سالیق معلمان از دیگر موضوعاتی است که با استفاده از
دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
ارزیابی و بهرهگیری از مشارکت معلمان در داوری آثار و منابع
واصله با حضور مؤلفان کتابهای درسی و همکاران دفتر تالیف،
در راستای تبیین رویکردهای برنامه درسی و بایدها و نبایدها در
استانداردســازی منابع آموزشی ،از دیگر محورهایی است که در
مد نظر قرار گرفته است.
این شماره ّ
نظــرات مؤلفان و ناشــران کتابهای کمکدرســی و منابع
آموزشی و تربیتی نیز از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته
شــده و امید است با بهرهگیری از مواردی كه ذكر شد ،گامهای
بلندتر و اثربخشتری در مسیر دریافت نقاط ضعف و قوت طرح
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی برداشته شود.

پای صحبت دکتر محمود امانی طهرانی ،مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی دورههای ابتدایی و نظری

گفتوگو

کتاب درسی تنها رسانۀ یادگیری نیست

گفتوگوها:
سمانه آزاد

دکتر محمود امانی ،مدیر کل دفتر تألیف کتابهای درسی معتقد
است ،کتاب درسی ،تنها رسانة یادگیری نیست و منابع آموزشی
متنوع ،فضای یادگیری را برای یادگیرنده ارتقا میبخشند .امانی
با تأکید بر اینکه رعایت اصول برنامة درسی ،چارچوب اصلی برای
استاندارد بودن یک اثر است ،جای کتابهایی را که برای کتابخانة
کالسی مناسب باشند ،خالی دانست.

به نظر شما منابع کمک آموزشی در فرایند یاددهی ـ
یادگیری تا چه میزان تأثیرگذارند؟
مــا برای ارتقای کالس درس الگویی را به برنامهریزان درســی،
مؤلفان کتابهای درسی و معلمان ارائه کردهایم .در این الگوی
مثلثی ،قاعده «طراحی آموزشی» است؛ یک ضلع آن «رسانههای
آموزشــی پرشــمار» و ضلع دیگــر «ارائة آموختهها توســط
دانشآموزان» است .رسانههای آموزشی پرشمار به این معناست
که کتاب درسی نباید تنها رسانة یادگیری باشد .در کنار کتاب
درسی سایر منابع یادگیری ،مثل کتابهای موضوعی ،کتابهای
مرجع ،کتابهای آموزشی مناسب و کتابهای کمکدرسی در
کنار نرمافزاها ،انیمیشــنها ،تصویرها ،متنهای صوتی و ...جزء
منابع آموزشی به حســاب میآیند .طبیعتاً یکی از این رسانهها
انواع کتابهای کمکآموزشی هستند که فضای یادگیری را ارتقا
میبخشند.
از یک جنبة دیگر هم باید بــه این موضوع اهمیت داد .هدف

عمده از آمدن به مدرسه ،یادگرفتن پارهای از مفاهیم و مهارتها
نیســت ،بلکه یادگرفتن راه یادگرفتن است که بخش عمدهای
از این موضوع مربوط به اســتفاده از منابع یادگیری است .پس
ارجاع به کتابهای غیردرســی یک ضرورت
است.
هدف عمده از آمدن
جنبة ســومی که به ایــن موضوع اهمیت
به مدرسه ،یادگرفتن
میدهد ،ضــرورت «مهارت خواندن» همراه
پارهای از مفاهیم و
بــا درک و فهم اســت .مهــارت خواندن از
مهارتها نیست؛ بلکه
مهمتریــن کلیدهای یادگیری اســت و این
یادگرفتن راه یادگرفتن
از طریــق کتــاب حاصل میشــود .هر چه
است
رســانههای الکترونیکی و فضای مجازی هم
پیشرفت میکند ،میبینیم که نقش خواندن
پررنگتر میشود؛ چون بیشتر مبتنی بر متن هستند .بنابراین،
ایــن موضوع هم بر اهمیت اســتفاده از کتاب کمکآموزشــی
میافزاید.
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شــما به منابع و رسانههای مناســب و متنوع اشاره
ب درســی،
کردید .از نظر دفتر برنامهریزی و تألیف کت 
منابع استاندارد چه منابعی هستند؟
ما در برنامههای درســی رویکرد معینــی داریم که نگاه ما را به
دانشآمــوز تبیین میکند .نگاه ما بــه دانشآموز یک صندوق
ذخیــرة اطالعات نیســت؛ بلکه یک منبع دریافــت ،پردازش و
مفهومســاز اســت .یعنی دانشآموز نقش مولد و تولید کنندة
مفهوم را دارد .نقش مولد ،نقش فعال در فرایند یادگیری است.
کتابی اســتاندارد اســت که این نقش را تقویت کند ،با برنامة
درسی سازگار باشد و از رویکردهای برنامة
درسی پشتیبانی کند .مهمترین بخش این
کتابهایی مورد تأیید
رویکردها نگاهی اســت که بــه یادگیرنده
ما هستند که تفکر،
و فراینــد یادگیــری وجــود دارد .از اینرو
درک عمیق ،تجزیه و
کتابهایی که در نقش حلالمســائل وارد
تحلیل ،مواجهه با کار و
بازار میشوند ،مطلقاً مورد تأیید ما نیستند.
استفاده از آموختهها را
کتابهایی مورد تأیید ما هســتند که تفکر،
درموقعیت جدید تقویت
درک عمیــق ،تجزیه و تحلیــل ،مواجهه با
کنند
کار و اســتفاده از آموختههــا را درموقعیت
جدید تقویت کننــد .در این صورت کتاب
ســازگار با برنامة درسی است .مالک ما در تأیید و رد کتابهای
کمکآموزشی ،برنامة درسی است.
برخی از صاحبنظران معتقدند که منابع کمکدرسی
در سالهای گذشته رشد بیرویه و نامطلوبی داشتهاند.
ریشة این اتفاق را چه میدانید؟
وقتی کاری توسط بنگاهها و افراد مختلف و متعدد تولید میشود،
طبیعی است که تنوع و فراوانی وجود داشته باشد .بنابراین نباید
از آن اســتنباط آشفتهبازار داشته باشــیم .بلکه این تنوع الزمة
کاری است که توســط افراد مختلف در موقعیتهای گوناگون
بــا دیدگاهها و درک و فهم متفاوت صــورت میگیرد .اما همة
آنها باید به اصولی پایبند باشــند .ما این اصول را اصول برنامة
درســی میدانیم .بنابراین وجود تنوع بهطور کلی خوب اســت.
البتــه پارهای از آثاری که اکنــون در بازار میبینیم ،نه با برنامة
درسی ســازگارند نه کیفیت قابل توجهی دارند .این نوع منابع،
اعتبار کلــی افرادی را که در این زمینه فعالیت دارند ،مخدوش
میکنند .پس باید مبارزهای توســط خود ناشران با کتابهای
ســطح پایین و کمکیفیت صورت بگیرد تا ارج و اعتبار ناشران
به گونهای باشــد که هیچکس شــک و تردیدی نسبت به آنها
نداشته باشــد .به نظرم حرکت کلی در این زمینه خیلی خوب
بوده است .یعنی اگر به کتابهای  20-30سال پیش برگردیم،
میبینیم که رشــد کتابهای آموزشی در کشور امیدوار کننده
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بوده اســت .در قدیم ما کتابهای تألیفی خوب نداشــتیم ،در
حالیکه اکنون رشد خوبی داشتهاند.
مــا همواره دربــارة ضــرورت اســتفاده از منابع
اســتاندارد تأکید کردهایم ،اما شاید کمتر به آسیبهای
منابع غیراستاندارد توجه داشــتهایم .به نظرتان منابع
غیراستاندارد چه آسیبی به یادگیرنده و فرایند یاددهیـ
یادگیری میزند؟
مهمترین آســیبی که ممکن است این مواد آموزشی وارد کنند
این اســت که روند رشد دانشآموز را مختل کنند ،بهطوری که
به نقطهای که باید برســد ،نمیرســد .مث ً
ال دانشآموز باید در
موقعیتی قرار بگیرد که فکر کند و تولید فکری داشــته باشــد.
اگر این فرصت را از دانشآموز بگیریم و پاســخ مســتقیم را به
او بدهیم ،نتیجه این میشــود که به نقطهای که باید نمیرسد
و این بزرگترین لطمه اســت .جملهای از پیاژه مشهور است که
وقتی معلم و مربی یا والدین مطلبی را مســتقیم به یادگیرنده
بیاموزد ،لذت یادگیری و کشف را از او سلب میکنند .این خود
یک لطمة بزرگ است.
بهنظر میرسد ،ناهماهنگی بین بخشهای گوناگون در
آموزشوپرورش ،خود یکی از موانع پیشرفت ساماندهی
منابع آموزشــی و تربیتی اســت .برای این موضوع چه
میتوان کرد؟ برای مثال ،یکی از نقدهایی که به ما وارد
میشود ،این است که بخش ارزشیابی ،مروج برخی آثار
غیراستاندارد است.
این نقد تا حدی درســت بود ،اما در طول ســالهای گذشــته
اقدامات خوبــی برای اصالح این موضوع صورت گرفته اســت.
مث ً
ال در دورة ابتدایی همة آزمونهای مغایر لغو شدهاند .در نوع
و کیفیت آزمونهای مدرســههای اســتعدادهای درخشان هم
تغییرات جدی حاصل شده است .وزارتخانه میکوشد این جریان
را بهبود ببخشد و قدمهای بسیار خوبی هم برداشته شده است.
جریان ارزشــیابی به مقدار زیادی متفاوت شده است ،اما بروز و
ظهور اجتماعیاش باید باید بهگونهای باشد که همه آگاه باشند.
خانوادهها هم بخش مهمی از موضوع ســاماندهی
هستند .معلمان گاه از فشاری که برخی خانوادهها برای
معرفی منابع کمکدرســی وارد میکنند ،گله دارند .آیا
آگاه کردن خانوادهها در حیطة وظایف ما هست و اساس ًا
چگونه میتوانیم این کار را انجام دهیم؟
بهنظر من کار ترویجی وظیفة همه است .امکان دارد این وظیفه
نوشــته نشده باشد ،اما عقل ســلیم در اینباره به همة ما حکم

میکنــد که کار ترویجی کنیــم .در کار ترویجی مخاطب همة
ی هستند که در این حوزه مؤثرند؛ از جمله والدین .در سال
افراد 
گذشته ما با مدیران مدارس پروژهای را اجرا کردیم و فهرستگان
به همة مدارس کشــور فرستاده شد .شــاید مشابه این نوع کار
به دلیل تعداد زیاد ،برای خانوادهها به شــکل چاپی امکانپذیر
نباشد ،اما میتوانیم در فضاهای مجازی فضایی را بهوجود آوریم
و تبلیغ کنیم .در این فضا میتوانیم به خانوادهها بگوییم که اگر
میخواهید برای فرزندتان کتابــی تهیه کنید ،باید مانند خرید
دارو عمل کنید .برای خرید دارو نسخه وجود دارد و برای خرید
کتاب مناســب هم به کار تخصصی و علمی نیاز داریم تا بدانیم
دانشآموز به چه نوع کتابهایی نیاز دارد و چه نوع کتابهایی
مناسب اوست .بخش ســاماندهی همین کار را انجام میدهد.
بنابراین خانوادهها باید از بروندادهای ســاماندهی برای تغذیة
فرزندانشــان استفاده کنند .این موضوع باید به اطالع خانوادهها
برسد .آنقدر باید بر این موضوع تأکید کرد که خانوادهها قبل از
خرید کتاب ،نگاهی به فهرست کتابهای ساماندهی بیندازند.
نکتــة دومی که در این زمینه باید بر آن تأکید کرد ،تســهیل
تهیه کتاب است .دشواری تهیه سبب میشود که اقدامی صورت
نگیرد .ما برای این موضوع سازوکاری به نام «پخش مدرسه» در
«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» پیشبینی کردهایم .از
طریق پخش مدرسه میتوان کتاب مورد تأیید ساماندهی را با
یک تلفن یا سفارش اینترنتی تهیه کرد.
بیش از یک دهه است که ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی فعالیت میکند .ارزیابی شما از عملکرد این بخش
چیست؟
مــن دربارة کلیت کاری که صــورت میگیرد ،دید مثبتی دارم.
افرادی کــه این کار را برعهده دارند ،به آن معتقدند .خود آنها
در شــکلگیری آن ســهیم بودهاند و احســاس مالکیت دارند.
بنابراین کار خود را با انگیزة بســیار جــدی پیش میبرند .باید
حلقههای تکمیلی و پشــتیبان را به خوبی شکل داد .مث ً
ال یکی

از این حلقههای تکمیلی پخش مدرســه اســت .عالوه بر این،
فعالیتهای تبلیغاتی این کار هم مهم است .یعنی ایجاد فضایی
کــه این پیام ،به عنوان پیام ســازنده و مثبت به تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان برســد .به این منظــور ،در انتهای پارهای از
کتابهای درســی ،کتابهایی که امتیاز برتر را کسب میکنند،
معرفی میشوند .این نوعی تبلیغ آثار مناسب است .ما این کار را
با جدیت انجام میدهیم ،بهطوریکه بهتدریج جزئی از فرایند و
سازوکارتولید کتاب خواهد شد.
عالوه بر این ،به ناشــران هم مشــورت میدهیــم تا تولیدات
خود را به ســمت تولیدات استاندارد هدایت کنند .ضمن اینکه
سیاست کلی ترویج رســانههای پرشمار بر
مهمترین آسیبی که
این اســاس است که در کالسهای درس از
ممکن است مواد
منابع آموزشی بهصورت سامانیافته استفاده
آموزشی نامناسب وارد
شود .این موضوع نیازمند پارهای از تولیدات
کنند این است که روند
ویژهسازی شده برای داخل کالسهای درس
رشد دانشآموز را مختل
در پایههای معین اســت .جــای این نوع از
کنند ،بهطوری که به
تولیدات هنوز خالی است .کتابهایی هم که
نقطهای که باید برسد،
در این زمینه تولید شدهاند ،بسیار اندکاند.
نمیرسد
منظور من کتابی اســت که بتوانیم روی آن
مهری بزنیم مبنی بر مناسب بودن آن برای
کتابخانة کالســی پایه .ناشــران برای تولید
چنین کتابهایی میتوانند از برنامة درســی بهعنوان چارچوب
محتوایی و از کتاب درسی بهعنوان بستر یادگیری استفاده کنند
و به تولید مطالب پشتیبان دست بزنند.
من امیدوارم ناشــران به ایــن تولیدات بیشــتر روی بیاورند
و معلمان هم از این کتابها بیشــتر در کالس درس اســتفاده
کنند .در نهایت اینکه فضای ســاماندهی ،فضای توقف نیست.
من بیشــترین نقش را برای کســانی میدانم که باید از این کار
حمایت جدی داشته باشند .بهطور کلی ،طرح ساماندهی منابع
آموزشــی و تربیتی از جمله طرحهایی است که از کلیت اجرای
آن باید بهطور جدی ابزار رضایت کنیم.
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گفتوگو

آگاهسازی خانوادهها
گام بعدی ساماندهی
پای صحبت خسرو داوودی ،مؤلف کتابهای درسی و آموزشی ریاضی
خسرو داوودی ،مؤلف کتابهای درسی وآموزشی معتقد است ،پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشآموزان ،مهمترین ضرورت تولید
آثارآموزشــی و کمکدرسی است .البته به این شرط که در راستای برنامة درســی باشند .او میگوید گرچه طرح ساماندهی منابع
آموزشــی و تربیتی روند رو به رشــدی را طی کرده است ،اما ارتباط با والدین برای آگاه ساختن آنها از منابع استاندارد و نیز تغییر
نظام آموزشی به کیفی و توصیفی میتواند این روند را تسریع کند.

به نظر شــما ،منابع کمکآموزشی در فرایند یاددهی
یادگیری تا چه اندازه نقشآفرین هستند؟
ضرورت کتاب کمک آموزشــی خیلی مورد سؤال است .در نظام
آموزشوپرورش ما که نظامی متمرکز اســت و ما تنها یک برنامة
درسی ملی و یک کتاب درســی ملی داریم ،طبیعتاً تنها کتاب
نمیتواند پاسخگوی همة نیازهای اقشــار دانشآموزی ما باشد.
مــا طیف وســیعی از دانشآموزان را داریم .اگر یک ســر طیف
دانشآمــوزان را افــرادی در نظــر بگیریم
همة والدین دوست دارند
که معلمــان و امکانــات و شــرایط خوبی
فرزندشان در کنکور
ندارند و ســاعات آموزشیشــان از ســطح
رتبة خوبی داشته باشد
اســتاندارد پایینتر است و سر دیگر طیف را
و به این فکر نمیکنند
دانشآموزانی در نظر بگیریم که از امکانات،
که او چه توانایی و
اســتعداد ،مدرسه و معلم خوبی برخوردارند،
استعدادی دارد و حتی
میبینیم که نیازهــا متنوعاند .این در حالی
دقت نمیکنند که چه
است که برنامة درسی و کتاب درسی براساس
قشر متوسط تنظیم میشود .در این صورت
کتابی برای فرزندشان
بچههایی که ضعیفانــد و از امکانات اندکی
مناسب است
برخوردارند ،نیازهای جدیدی برایشان تعریف
میشود تا خودشــان را به سطح متوسطی برســانند که کتاب
برایشان تعریف کرده اســت .از سوی دیگر ،دانشآموزانی که در
قشر باال قرار میگیرند ،کتاب درسی برایشان کافی نیست و برای
آنها هم نیازهای جدیدی تعریف میشود که بعد از کتاب درسی
چه کنند .با توجه به این توضیح ،وقتی نظام آموزشی ما متمرکز
است ،بهتر است با کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی به هر
دو طرف این طیف کمک کنیم.
صاحبنظــران متفقاند که منابع کمکدرســی در
سالهای گذشته ،رشد بیرویه و نامطلوبی داشته است.
ریشة این اتفاق را در چه میبینید؟
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فرهنگ عمومی جامعة ما ،فرهنگ مقایسهای در همة ابعاد است.
مردم دائماً داشتهها و نداشتههای خود را با هم مقایسه میکنند.
البته این فرهنگ خوبی نیســت ،اما این واقعیت وجود دارد .در
مــورد آموزش هم همیــن اتفاق میافتد .همة والدین دوســت
دارند فرزندشــان در کنکور رتبة خوبی داشته باشد و به این فکر
نمیکنند که او چه توانایی و اســتعدادی دارد .از ســوی دیگر،
فرهنگ مردســاالری و زنساالری جای خود را به فرزندساالری
داده اســت که از هــر چیز بهترین را میخواهــد .توجیه کردن
والدین برای این موضوع که فرزند آنها چه سطحی دارد ،خیلی
سخت است .در این فرهنگ ،مطالبة اولیا زیاد است و حتی دقت
نمیکنند که چه کتابی برای فرزندشان مناسب است .به همین
دلیل با خریدهای زیاد کتابهای کمکدرسی و کمکآموزشی از
سوی والدین مواجه هستیم .بهگونهای که حتی اگر مدرسه هم در
این زمینه اقدامی نکند ،والدین مطالبه میکنند .در مدرسههای
غیردولتی این روند به شــکل فزایندهای رو به افزایش است .در
مدرســههای دولتی هم والدین این تفکــر را دارند که با کتاب،
فرزندشان موفق میشود .در چنین فرهنگی است که مصرف باال
میرود و به تبع آن عرضه بیشتر میشود.
همانطور که گفتید ،خانوادهها ســهم مهمی در این
موضوع دارند .برای روشن ساختن ذهن آنها چه راهکاری
را میتوان پیشنهاد کرد؟
بهنظر میرسد بهترین کار فرهنگسازی و آموزش والدین است.
عالوه بر این ،طرح ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی باید در
بخــش ارتباط با خانوادهها فعالتر باشــد و معرفی این بخش به
خانوادهها شــکل بهتری به خود بگیرد .تاکنون طرح ساماندهی
بیشتر بر روی کارشناسان ،معلمان و ناشران متمرکز شده است
و والدین کمتر مخاطب قرار گرفتهاند .اگر بتوانیم راهکاری ایجاد
کنیم که در طرح ساماندهی به والدین هم توجه بیشتری صورت

گیرد و توصیههایی برای والدین ارائه شود ،میتوان بخشی از این
مشکل را حل کرد .البته مدرسهها هم وظیفه دارند در این زمینه
کار کننــد و به والدین آگاهی دهند .عــاوه بر این ،موضوعاتی
هستند که به فرهنگ عمومی جامعه باز میگردند .در این زمینه
هم نظام باید تصمیماتی بگیرد تا فرهنگ اصالح شود و ن ُرمهای
جامعه تغییر کنند.
از نظر شما ،مهمترین ویژگی منابع آموزشی استاندارد
چیست؟
وقتی نام کمکدرســی یاآموزشــی روی کتابی قرار میگیرد،
طبیعتاً مهمترین موضوع این اســت که در راستای برنامة درسی
باشد .یعنی محتوای کتاب به برنامة درسی کمک کند؛ اما اتفاقی
که در جامعه میافتد نشان میدهد این موضوع برای مردم مهم
نیســت .منظور از مردم ،هم خریدار و هم ناشر است .هیچ کدام
از آنها به این توجه ندارند که کتاب در راســتای برنامة درسی
هســت یا نه .بلکه این موضوع را مورد توجه قرار میدهند که آیا
کتاب در ارزشیابیهای مرسوم جامعه به دانشآموز کمک میکند
یا نه .برخی کتابها مث ً
ال به موفقیت در کنکور دانشآموز کمک
میکنند؛ گرچه استانداردهای کتاب آموزشی مطلوب را ندارند.
من فکر میکنم این مشــکل زمانی حل میشود که ما در نظام
ارزشیابیمان تجدیدنظر کنیم و کیفیت آن را باال ببریم .آن وقت
است که جامعه بهطور خودکار به سمت کتاب آموزشی مناسب
میرود .مثال وضعیت دورة ابتدایی در این زمینه مناسب است.
ما ســالها با ناشــران صحبــت میکردیم که کتاب آموزشــی
اســتاندارد چه مطلوبیتی دارد .اما اکنون تا حد
زیــادی این مشــکل در دورة ابتدایی حل
شده ،چون نظام ارزشــیابی تغییر کرده
است .در واقع این دوره از حالت امتحانی
خارج شــده و به سمت ارزشیابی کیفی
و توصیفی حرکت کرده اســت .اکنون
کتابهای کاری که برای دورة دبســتان
نوشــته میشــوند ـ بهخصوص در حوزة
ریاضی ـ نســبت به گذشته بهتر و
با کیفیتتر هستند و من عامل
این موضوع را در اصالح نظام
ارزشــیابی میدانم .اگر در
دورههــای تحصیلی بعد
هــم نظام ارزشــیابی
تغییر کند ،مطمئناً
کتابهایی که

تولید میشوند به مطلوبیت مدنظر ما نزدیکتر خواهند بود.
به نظر شما منابع غیراستاندارد چه آسیبی به یادگیرنده
و فرایند یاددهی یادگیری میزنند؟
آسیب دو نوع است .زمانی کتابی در راستای برنامة درسی نیست
که میتوان آن را آســیب تلقی کرد؛ اما به نظر من آســیب آن
مخرب نیســت .در نظام آموزشی ما شــاید کتابی از نظر برنامة
درســی خوب نباشد ،اما به ارزشــیابی کمککند .در این بخش
نه والدین مقصرند و نه ناشــران .این نــوع کتابها را نمیتوان
گفت چون آســیبزا هستند ،باید حذف شــوند .نگاه ما از ابتدا
در بخش ساماندهی به آینده است .ما میخواهیم به این حد از
مطلوبیت برســیم ،اما دلیل اینکه تا به حال نرسیدهایم این است
که ارزشــیابیمان تغییر نکرده است .اما نوع دیگری از آسیبها
که مخرب هســتند مربوط به کتابهای حلالمسائل است .این
کتابهــا حتی به کنکور و امتحان نهایی دانشآموزان هم کمک
نمیکنند .پس به نظر میرســد باید کتابهای غیراســتاندارد
را از هــم تفکیک کنیم .یک دســته کتابهایی که مخرباند و
به ارزشــیابی دانشآموزان هم کمک نمیکنند و دســتۀ دیگر
کتابهایی که از نظر ما غیراســتاندارد هســتند اما فع ً
ال به نظام
ارزشیابی آموزشی ما کمک میکنند.
شــما روند فعالیتهای ســاماندهی منابع آموزشی
و تربیتی را چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شــما نقطة
ایدهآل فعالیتهای این بخش کجاست؟
به نظر من طرح ســاماندهی روند مثبتی داشته ،اما سرعتش کم
است .عمده مشکل هم به طرح ساماندهی برنمیگردد .به این
موضوع مربوط میشود که بخش ارزشیابی هم باید به کمک
بیاید .اما موضوعی که میتواند مستقل از ارزشیابی و نظام
آموزشی بهکار کیفیت ببخشد ،این است که ما باید به سمتی
حرکت کنیم که خروجی طرح ســاماندهی بهتر معرفی
شود .مث ً
ال در کتاب درســی یا در آموزش و پرورش تبلیغ
بهتری برای آنها صورت بگیرد تا مدرسهها بهتدریج از
منابع استاندارد استفاده کنند .ما نباید استفاده از
هر نوع کتاب کمکآموزشی و کمکدرسی
را در مدرســهها ممنــوع کنیــم ،بلکه
باید اســتفاده از کتاب تأیید شده و
استاندارد را تشویق کنیم .همچنین
وقتی به مناسبت هفتة کتاب چند
هزار نمایشگاه برگزار میکنیم ،باید
کتابهای این نمایشگاه را از میان
کتابهای اســتاندارد و تأیید شده
انتخاب کنیم .اگر این اتفاقات بیفتند،
به رشد ســریعتر طرح ساماندهی
کمک میشود.
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گفتوگو

برزخ میان کتاب درسی و کمکدرسی
پای صحبت پرویز آزادی ،عضو شورای برنامهریزیدرسی گروه قرآن و معارف اسالمی
پرویز آزادی ،از مؤلفان کتابهای درسی ،معتقد است« :گرچه منابع کمکآموزشی ابتدا قرار بود کمبودهای کتاب درسی و کالس را جبران
کنند ،اما بهتدریج کاررا دچار آسیب کردند؛ بهطوری که اکنون دانشآموزان در برزخ میان انتخاب کتاب کمکدرسی و کتاب درسی آشفته
شدهاند ».او بر مطالعة راهنمای برنامة درسی توسط معلمان تأکید دارد تا به این ترتیب بهتدریج آثار غیراستاندارد به حاشیه رانده شوند.

به نظر شما منابع کمک آموزشی تا چه اندازه در فرایند
یاددهی یادگیری ،بهویژه در دورة ابتدایی ،نقشآفریناند؟
به نظر میآید منابع آموزشــی و کمکدرسی در نظام آموزشی
آموزشوپرورش ایجاد شد تا کمبودهایی را که وجود دارد ،جبران
کنند .میدانیم که کتاب درســی محدودیتهای خاص خود را
دارد و نمیتواند مطالب را در حد دلخواه توسعه دهد و به جزئیات
بپردازد .بنابراین باید منبع دیگری باشــد که این خأل را جبران
کند .یا معلم بهدلیل کمبود وقت نمیتواند همة مباحث را مطرح
کند و فرد عالقهمند باید در خارج از کالس مطالعه را ادامه دهد
که این کار به کمک منابع و کتابهای آموزشــی انجام میشود.
همچنین ،با وجود اینکه معلمان افرادی فاضلاند ،اما گاه ممکن
است بر بعضی از جوانب مطلب مسلط نباشند .در اینجا هم کتاب
آموزشی این کمبود را جبران میکند .یعنی هم معلم فرامیگیرد
و هم به دانشآموز یاد میدهد.
در اصل ،ایجاد منابعآموزشی خوب بوده و میتوانسته
در مسیر خوبی قرار گیرد و نظام آموزشی را تکمیل
کنــد؛ اما به نظر میآید ،در عمل منابع مزبور در
این راستا قرار نگرفتهاند .با توجه به وضعیتی که
در جامعه هست ،کتابهایآموزشی این کمبودها
را پوشــش نمیدهد و گاهی آسیبهایی را هم
برای تکتک این جنبهها بهوجود آورده است.
مث ً
ال قــرار بود کتاب آموزشــی
کمبود کتاب درسی را جبران
کند ،اما گاهــی خودش به
کتاب اصلی تبدیل میشود
و نقش کتاب درسی ملی
را بازی میکند .همچنین
قرار بود منابعآموزشی،
کمکــی بــرای معلم
باشــند ،امــا اکنون
معلم با اســتفاده از

آنها از هدف اصلی دور میشــود؛ چون وقت کالس را به جای
کتاب درســی ،صرف کتاب کمکدرسی میکند .معلم به جای
آنکه مطالعه کند و محتوای اصلی کتاب درسی را آموزش دهد،
تمرینها و تســتهای کتاب کمکدرســی را آموزش میدهد.
اینها همه به معنی دور شــدن از هدف اصلی است .خانوادهها
هم با مســائلی درگیر میشــوند که اص ً
ال در راســتای اهداف
آموزش دانشآموز نیست.
آموزشوپرورش در
ِ
برخی صاحب نظران بر این عقیدهاند که منابع کمک
درسی در سالهای گذشته ،رشــد فزاینده و نامطلوبی
داشته است .ریشة این اتفاق را در چه میبینید؟
افــراد و حتــی باندهایی وجــود دارند که ســودهای چند صد
میلیــاردی در این موضــوع دارند و به خاطــر آن ،از این قضیه
دست برنمیدارند .آنها با توجه به اینکه توسط نظام آموزشی
بهطور غیرمستقیم پشتیبانی میشوند ،کار خود را ادامه
میدهند.
یعنی فکــر میکنید نظام آموزشــی از
راههای غیرمستقیم مانند سیاستگذاریها
از آنها حمایت میکند؟
میشود گفت بهطور غیرمسقیم به این موضوع دامن
میزند .عامل بعدی که باعث میشود
ایــن نــوع کتابها رشــد زیادی
داشته باشــند ،رقابتهایی است
که بهخاطــر کنکور در خانوادهها
ایجاد شده است .خانوادهها گمان
میکننــد ،اگر فرزندشــان این
کتابهــا را نخوانــد ،در کنکور
صاحب رتبة خوبی نمیشود و
اتفاقاً هم همینطور است .یعنی
ما نظامی را ایجاد کردهایم که

خانواده و مدرســه ،معلم و نظام آموزشی را مجبور کرده کتاب را
بخرد .این همان حمایت غیرمســتقیم اســت .من اثر کتابهای
کمکآموزشی را در رشد دانشآموزان بهطور کل انکار نمیکنم.
ولی آسیبی که به ذهن و استعداد دانشآموز وارد میکند ،بیشتر
از آن چیزی است که باعث رشدش میشود.
به هر حال ممکن است وجود برخی ناهماهنگیها در
آموزشوپرورش یکی از علل ترویج این کتابها باشــد.
برای حل این مشکل چه میتوان کرد؟
معضل اصلی ما کنکور اســت .اگر کنکور حذف شود ،گام خیلی
خوبی اســت و بسیاری از این آسیبها برطرف میشوند .هر چند
کسانی که به دنبال سود اقتصادی هستند ،کار را به نحو دیگری
ادامه خواهند داد ،ولی کمرنگتر خواهند شد .به نظر میرسد برای
کمترشدن این آسیبها باید منابع کمک آموزشی استانداردسازی
شوند .یعنی تالشی صورت بگیرد تا منابع استاندارد شوند .منظور
از استاندارد این است که ما برای هر کتابی که در آموزشوپرورش
تولید میشــود ،یک راهنمای برنامة درسی داریم که این راهنما
هم براساس اسناد باالدستی ،یعنی «برنامة درسی ملی» و «سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش» تألیف میشوند .کتاب درسی بر
اساس راهنمای برنامة درسی ،تألیف میشود .ولی وقتی کتابهای
کمکآموزشــی را نگاه میکنید ،میبینیــد که در تقابل با کتاب
ال در کتابهای دینی اص ً
درسی هستند .مث ً
ال حفظ نامها ،تاریخها
و مکانها اهمیتی ندارد .نه اینکه دانستنشــان خوب نباشــد،
دانشآموز آنها را بداند بهتر اســت ،اما لزومی ندارد حفظ کند.
مهم فراگیری مفاهیم است تا دانشآموز به سمت عمل کردن به
آنها برود .اما کتابهای کمکدرسی ،دانشآموز را به سمت حفظ
کردن نکته و تست زدن میبرند .بهترین کار این است که راهنمای
برنامة درسی در مدرسه و بین معلمان ترویج شود.
شاید بهتر باشــد به آسیبهای منابع کمکآموزشی
غیراســتاندارد اشــاره کنیم .این آثار چه آســیبی به
یادگیرنده و فرایند یادگیری میزنند؟
به نظر میآید اولین آســیبی که میزنند این است که راهنمای
برنامة درســی و اسناد باالدســتی را از کارایی میاندازند .یعنی
عملکرد مثبتی را که این اســناد میتوانســتند داشته باشند از
بین میبرند .اهمیتشــان را کم میکنند و بچههارا به ســمت
کنکور و تســت زدن میبرند .در نتیجه ذهن دانشآموز بســیار
آشــفته میشــود .دانشآموز در برزخ بین کتاب درسی و کتاب
کمکدرسی اسیر میشود .چون این دو با هم هماهنگ نیستند
و دانشآموز نمیداند که باید کدام را اصل قرار دهد .طبعاً کتاب
اصلی و مفاهیم آن کنار میرود و کتاب کمکدرســی محوریت
پیدا میکند؛ چون همه بر آن تأکید میکنند .معلم ،مدرســه و
خانواده همگی بر کتاب کمکدرسی تأکید میکنند و دانشآموز
مجبور است که منبع کمکدرسی را مطالعه کند.
آســیب دیگر این است که این گروه از کتابها فشار زیادی به

معلم ،دانشآموز و خانواده وارد میکنند .معلم مجبور اســت بر
مسائلی که کتابهای کمکدرسی تأکید دارند ،تمرکز کند .گرچه
کتاب کمکدرسی اصطالح درســتی نیست ،در واقع کتابهای
تضعیفکنندة کتاب درسی هســتند؛ آثاری که کتاب درسی را
به حاشیه میبرند .اســتفاده از این کتابها به دانشآموزان هم
فشــار زیادی وارد میکند .چرا دانشآموز از صبح تا بعد از ظهر
باید در مدرسه باشــد و پس از آن هم تا شب تکالیفش را انجام
دهد؟ چنین درس خواندنی در مدارس اروپایی کنار گذاشته شده
است .ما با این کار به دانشآموزی که در سن رش ِد استعدادهایش
اســت ،فشــار وارد میکنیم ،طوری که از هر نوع درس و کتاب
متنفر میشود .در نتیجه وقتی درسش تمام شد ،از اینکه کتابی
را مطالعه کند گریزان است.
از ســوی دیگر ،کتابهای کمکدرسی بار
من اثر کتابهای
خیلی زیادی را بر دوش خانوادهها میگذارند.
کمکآموزشی را در
همة اعضــای خانواده درگیر میشــوند که
رشد دانشآموزان بهطور
دانشآموز کتاب کمکدرسی را تمام کند و
کل انکار نمیکنم؛ ولی
از پس حل تمرینات آن برآید .آســیب مهم
آسیبی که به ذهن و
دیگری که به نظر میرســد وجود دارد این
استعداد دانشآموز وارد
است که متأســفانه کتابهای کمکدرسی
میکند ،بیشتر از آن
باعث شدهاند کتابهای درسی هم سختتر
چیزی است که باعث
شوند .یعنی موضوعاتی را مطرح میکنند که
رشدش میشود
توســط بچهها به کالس کشــیده میشود و
معلم اگر دربارۀ آنها اطالعاتی نداشته باشد،
متهم به بیسوادی شود.به همین دلیل برخی کتابهای درسی
همواره در حال پیچیدهتر شــدن هستند که این یک دور باطل
است .رقابتی اســت که به دانشآموز ،خانواده و معلم فشار وارد
میکند و ثمرهای هم دربرندارد.
معلمان گاه از فشاری که خانوادهها برای معرفی منابع
کمکدرســی به مدرســه وارد میکنند گله دارند .برای
روشنکردن ذهن آنها پیرامون این موضوع چه باید کرد؟
به نظر میآید این موضوع یک موضوع فرهنگی در جامعة ماست.
یعنــی صرفاً در آموزشوپرورش مطرح نیســت .وقتی جامعهای
دچار مادیگرایی افراطی و تفاخر میشود ،هر فردی چیزهایی را
که دارد و حتی محل تحصیل فرزندش را مایۀتفاخرقرار میدهد.
این هم یکی از معضالت فرهنگی جامعة ماست .نمیگویم اص ً
ال
نباید در این حیطه کاری کرد ،اما باید توجه داشته باشیم که این
موضوع در کنار ســایر نمودهایی که این بیماری دارد ،باید با هم
حل شوند .در عین حال که همه باید وظیفة خود را انجام دهند.
عــاوه بر این ،یکی از راهکارها این اســت که معلمان حداقل
یکبار راهنمای برنامة درســی را که تدریس میکنند ،بخوانندتا
متوجه شوند کتاب چگونه و به چه منظور نوشته شده است و در
کدام قسمت باید تأکید بیشتری داشته باشند .این کار میتواند
برای معلمان آگاهیبخش باشد تا بدانند کدام کتاب کمکدرسی
در راستای اهداف کتاب درسی است.
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گفتوگو

برنامه درسی!
ٔ
خطر انحراف از
پای صحبت فاطمه رمضانی ،معاون ابتدایی دفتر تألیف کتابهای درسی

فاطمه رمضانی ،معاون ابتدایی دفتر تألیف ،معتقد اســت ،بیش از آنکه ضرورت اســتفاده از منابع کمکآموزشی مورد بحث باشد،
اســتاندارد بودن و میزان استفاده از آنها اهمیت دارد .چرا که آثار غیراستاندارد گاه حتی بدون آنکه معلمان متوجه باشند ،برنامة
درسی را از مســیر اصلی منحرف میکند .آثاری که با وجود تغییر رویکردهای عمده در هدفها و روشهای برنام ة درسی ،همچنان
«حافظهمحوری» را ترویج میدهند.

خانم رمضانی! به نظر شما منابع آموزشی غیر درسی
تا چه اندازه در فرایند یاددهی یادگیری به ویژه در دورۀ
ابتدایی نقشآفریناند؟
وقتی در کشــوری زندگی میکنیم که تنوع اقلیمی و فرهنگی
و تفاوتهــای فراوان در آمادگی دانشآموزان برای ورود به دورة
ابتدایی وجود دارد ،هیچوقت نمیتوانیم بگوییم کتاب درســی
میتواند همة هدفهای برنامههای درسی را
محقــق کند و همه به یک انــدازه و با یک
استفاده از منابع
ســرعت میتوانند از کتاب درسی استفاده
کمکآموزشی چه توسط
کننــد .ما باید به تعدد هدفهای برنامههای
معلمان و چه توسط
درسی در دورة ابتدایی و سبکهای متفاوت
دانشآموزان و اولیا
یادگیری بچهها توجــه کنیم ،همچنین به
بحثی است که نفی آن
یاد داشته باشــیم که در بسیاری از مناطق
بهصورت کلی و یکسره،
کشــورمان ،بچهها قبل از ورود به مدرســه
غیرمنطقی است
بــه زبان دیگری صحبت میکنند .در چنین
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شــرایطی ،شــاید اگر میتوانســتیم کاری کنیم که بستههای
آموزشــی به همة این تنوعها ،تعددهــا و تفاوتها توجه کنند،
دیگر به منبع کمکآموزشــی دیگری نیاز نداشــتیم .اما چنین
چیزی را نه اکنــون در اختیار داریم و نــه هیچوقت میتوانیم
ادعا کنیم یک بســتة آموزشی خواهیم داشت که همة تنوعها و
تعددها را در نظر گرفته باشد .بنابراین ضرورت استفاده از منابع
کمکآموزشی ،چه توســط معلمان و چه توسط دانشآموزان و
اولیا ،بحثی است که نفی آن بهصورت کلی و یکسره ،غیرمنطقی
اســت .بنابراین ما باید روی این موضــوع تمرکز کنیم که چه
اندازه و در چه زمینههایی از کتابها و منابع آموزشــی میتوان
استفاده کرد.
با این حســاب معاونت ابتدایی چــه منبعی را برای
شآموزان دورة ابتدایی مناسب و استاندارد میداند؟
دان 
شاید بتوان این ســؤال را حتی دربارة کتاب درسی هم پرسید.

در «دفتر تألیف کتب درســی» ،کتابی واجد شرایط برای ورود
به چرخة نظام آموزشــی و اجرای سراســری است که با برنامة
درسی مطابقت داشــته باشد .برنامة درسی هم اجزایی دارد که
یکی از مهمترین آنها «اهداف» است .جزء دیگری مثل «اصول
انتخاب و سازماندهی محتوا» هم وجود دارد که به ما میگوید
از چه نوع محتوایی با چه سازماندهی میتوانیم استفاده کنیم
تا اهداف محقق شوند .منبع کمکآموزشی هم باید دقیقاً همین
شرایط را داشته باشــد .کتابی میتواند نقش خود را در تکمیل
کتاب درســی برای تحقق اهداف برنامة درســی به خوبی ایفا
کنــد که با برنامة درســی ،اهداف و اصول حاکــم بر انتخاب و
سازماندهی محتوا تطابق داشته باشد.
برخــی صاحبنظران بــر این عقیدهانــد که منابع
کمکدرســی در ســالهای گذشته ،رشــد بیرویه و
نامطلوبی داشتهاند .ریشة این اتفاق را در چه میبینید؟
اتفاقی که در نظام آموزشــی ما افتاده ،این است که همة اجزای
آن با هــم کار نکردهاند .مث ً
ال در دورة ابتدایی سالهاســت که
رویکرد برنامههای درســی در یادگیری و نقشــی که محتوا در
یادگیری دارد ،تغییر کرده است و مؤلفان سعی کردهاند ،محتوا
را بر این اســاس تغییر دهند .البته ممکن است در درس علوم،
موضوعات و مفاهیم چندان با بیســت و چند سال پیش تفاوت
نکرده باشند ،اما آنچه تغییر اساسی داشته ،رویکرد کتاب است.
در رویکرد جدید ،آنچه دانشآموز میآموزد مهم است ،اما مهمتر
از آن فرایند یادگیری اســت .حال اتفاقی که در برخی از منابع
کمک آموزشــی میافتد این است که هنوز با همان دید گذشته
حافظهمحــوری مطالب را به دانشآموزان عرضه میکنند .ظاهر
قضیه این است که کتاب با برنامة درسی تطابق دارد ،در حالیکه
حتی برخی از معلمان در جریان نیســتند که صرف تشابه بین
موضوعات به معنای هماهنگی نیست و با رویکردهای نامناسبی
که این کتابها دارند ،در واقع آموزش از مسیر اصلی خود خارج
میشود و مسیری انحرافی را طی میکند.
مثالی بزنم .مث ً
ال یکی از رویکردهای حاکم در برنامة درســی
مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی «رویکرد کاوشــگری» اســت.
در پایة ششــم هم یکی از مباحث «تصمیمگیری» است .کتاب
درســی قصد دارد به دانشآموز کمک کنــد تا همواره تصمیم
مناسب بگیرد .در واقع کتاب قصد دارد نوعی مهارت را آموزش
دهد .در حالیکه برخی منابع کمکدرســی ،این موضوع را هم
فقط به ارائة اطالعات ختم میکنند .یعنی اجازه نمیدهند این
موضوع به مفهوم تبدیل شود و مهارتی شکل بگیرد .آیا اقتضای
دنیــا و زندگی امروز ،اطالعات محدود اســت؟ وقتی دانشآموز
فرایند و قواعدکسب دانش را آموخت ،میتواند این آموختۀ خود

را بــه موقعیتهای جدید هم تعمیم بدهد؛ اما وقتی به او دانش
میدهیم به چنین نتیجهای نمیرســد و برخــی از کتابهای
کمکآموزشی یا کمکدرسی چنین کاری میکنند.
حــال اگر منابع ،با برنامة درســی و هدفها و رویکردهای آن
تطابق داشــته باشند ،هرچه تعدد این نوع کتابها بیشتر باشد،
بهتر است ،چون کمک میکند هر کس از این سفره آنچه را که
مطابق نیاز و هاضمهاش است ،بردارد .این امر کمک میکند که
نیازهای گوناگون دانشآموزان بهصورت صحیح پاسخ داده شود
و در نتیجه ،هدفهای برنامههای درسی هم با سهولت بیشتر و
با اطمینان باالتری محقق شوند.
شما به انحراف از مسیر برنامة درسی
را
اشاره کردید .آیا میتوان این موضوع
کتابی میتواند نقش
بزرگترین آسیب منابع غیراستاندارد
خود را در تکمیل کتاب
دانست؟ جز این ،چه آسیبهای دیگری
درسی برای تحقق
متوجه دانشآموز است؟
هدفهای برنامة درسی
دقیقاً همینطور است .آسیبهای دیگر هم
خوب ایفا کند که با
ناشی از همین انحراف از مسیر برنامة درسی
برنامة درسی ،هدفها و
اســت.
هســتند .چون اصل موضوع همین
اصول حاکم بر انتخاب
وقتی در یادگیری اصرار داریم که دانشآموز
و سازماندهی محتوا
هم
جملههــا را حفــظ کند ،در ارزشــیابی
تطابق داشته باشد
همیــن را از او میخواهیم .مثــ ً
ا در مورد
تصمیمگیری برخی کتابهای کمکآموزشی
از دانشآمــوز میخواهند که تصمیمگیــری را تعریف کند ،در
حالیکــه باید موقعیتــی پیشروی دانشآموز قــرار گیرد تا او
فرایند تصمیمگیری را با شــرایط و معیارهایش تمرین کند .در
این صورت ،آموختههایش در زندگیاش اثر میگذارد .اما اگر این
اتفاق نمیافتد و هنوز دانشآموز در تصمیمگیریهایش متزلزل
است ،ولی در جواب ســؤال «تصمیمگیری چیست؟» به خوبی
پاسخ میدهد ،ما خود را فریب دادهایم .فکر میکنیم وضع خوب
است و دانشآموز موفق است.
یکی از نقدهای وارد شــده به ســاماندهی منابع
آموزشــی و تربیتی ،ناهماهنگی در بخشهای متفاوت
آموزشوپرورش اســت .مث ً
ال برخی ادعــا دارند ،بخش
ارزشیابی خود مروج برخی منابع غیراستاندارد است.
متأســفانه این حرف تا حدی حقیقــت دارد .در دورۀ ابتدایی،
ارزشــیابی توصیفی طبق آییننامه در شش پایه اجرا میشود.
در آخــر دورة ابتدایی هم امتحان هماهنــگ منطقهای برگزار
میشــود .تفاوت این امتحان با امتحان نهایی ســابق این است
که رد یــا قبولی دانشآموز برای گذرانــدن دورة ابتدایی ،فقط
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به نتیجة این امتحان منوط نیســت .علمکــرد دانشآموز طی
ســال تحصیلی و موارد دیگری که در آییننامه ذکر شدهاند هم
تعیین کننده هســتند .این موضوع به همة فعالیتهای معلمان
هم جهت میدهد .یعنــی معلم همة فعالیتهایش را بهگونهای
تنظیــم میکند که دانشآموزانش از پس این امتحان برآیند .از
ســوی دیگر ،ناشران معموالً آزمونها را از مدرسهها و منطقهها
جمعآوری و منتشــر میکنند .دفتر تألیف در ســال  1391که
سال تأسیس پایة ششــم ابتدایی بود ،چون چنین موضوعی را
پیشبینی میکرد ،شــیوهنامة ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی را
منتشر کرد .در این شیوهنامه بارمبندی را براساس هدفها قرار
دادیم ،نه موضوعات .فکر میکردیم این کار
به معلم کمــک میکند هدف را مورد توجه
اتفاقی که در برخی از
قرار دهد نه موضوع و تســلط دانشآموز بر
منابع کمکآموزشی
موضــوع را .کتابهای کمکآموزشــی هم
میافتد این است
میتواننــد آزمونهایی طراحی کنند که کم
که هنوز با همان
و کیف تحقق همین اهداف را اندازه بگیرند.
دید گذشته ـ
آزمونهایی که طرح آنها به مراتب دشوارتر
حافظهمحوری ـ مطالب
از آزمونهای رایج است.

را به دانشآموزان عرضه
میکنند

پس تالش دفتر تألیف بر این است
که بــا تغییراتی در نحوة ارزشــیابی،
سمتوسوی موضوع را به سمت هدفها
هدایت کند .در ایــن صورت منابعی که فقط اطالعات به
دانشآموز ارائه میکنند و طلب میکنند ،بهتدریج کنار
گذاشته میشوند.
طبیعتاً همینطور اســت .اگر ناشران به این مطلب توجه کنند،
میتواننــد در این زمینه ابتکار به خرج دهند .وقتی میخواهیم
در دانشآمــوز مهــارت تصمیمگیری شــکل بگیــرد ،روشها
و موقعیتهــای متعــددی میتوانیم بــرای آن طراحی کنیم.
اینجاســت که برخی ناشــران و پدیدآورنــدگان میتوانند برتر
باشــند ،چون توانســتهاند موقعیتهای مؤثرتر و متنوعتری را
طراحی و تولید کنند.

روند فعالیتهای ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
را چطور ارزیابی میکنیــد و فکر میکنید نقطة ایدهآل
فعالیتهای این بخش چیست؟
به نظر میآید برای اینکه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی به
نتایج مطلوب خود برســد و شکل مطلوب خود را پیدا کند ،باید
در بخشهای مختلف آموزشوپرورش هماهنگتر باشیم .از سوی
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دیگر ،به نظر میرســد در فرمهــای ارزیابی کتابها ،باید دربارة
ضرایبی که به هر کدام از معیارهاداده شــده است ،تجدید نظر
شــود .مث ً
ال ممکن است کتابی از نظر هماهنگی با برنامة درسی
امتیازی بهدســت نیاورد ،اما به دالیل دیگری مانند کتابسازی
و گرافیک خوب و ...امتیاز بگیرد.ما باید تدبیری بیندیشــیم که
چنین کتابهایی در همان مرحلة اول کنار گذاشته شوند .یعنی
کتابی که از معیار هماهنگی با برنامة درســی ،امتیازی بهدست
نیاورده ،اگر هر امتیاز دیگری هم داشــته باشــد ،مفید نیست.
در غیر این صورت ما شــاهد معرفی کتابهایی خواهیم بود که
اختالف مبنایی با برنامة درسی دارند و مسیر آموزش را منحرف
میکنند .پس فرمها به بررســی مجدد نیاز دارند .عالوه بر این،
گروههایی که کتابها را بررســی میکنند و حتی تعداد ارزیابان
هم تأثیرگذار است .چون این موضوع کمک میکند که میانگین
حقیقیتری را پیدا کنیم.
به نظرتان برای همســو کردن نگاه ارزیابان و معلمان
با سام اندهی منابع آموزشی و تربیتی چه کاری میتوان
کرد؟
این ســؤالی است که ما دمبهدم برای جریان آموزش از خودمان
میپرسیم .چون موضوع فقط منابع کمکآموزشی نیست .هنوز
برخــی معلمان به شــیوههای تدریس مورد تأکیــد برنامههای
درسی عمل نمیکنند؛ چرا که ذهنیت آنها تغییر نکرده است.
در ایــن زمینه هم باید همان روشــی را بــهکار بگیریم که در
آگاهســازی معلمان به کار میبریم .یعنی سعیکنیم با برگزاری
دورههای آموزشــی و تبیینیو منابع کمکآموزشی پشتیبان،
جریان یادگیری را تقویــت کنیم .عالوه بر اینها ،منبعی که بر
آن تأکید دارم ،کتاب راهنمای معلم در ارزشــیابی و پیشــرفت
تحصیلی توصیفی است .این کتاب برای اولینبار در تاریخ نظام
آموزشــی رســمی ما ،همة هدفهای اصلی درسها را در همة
پایهها با ســطحبندی مورد نیاز ارزشــیابی توصیفی ارائه کرده
اســت .فایل کتاب هم در وبگاه دفتر تألیف کتابهای درسی
در دســترس است .به نظر میرسد یکی از کارهایی که بهعنوان
اقدامی عاجل و فوری برای ســاماندهی میتوانیم انجام دهیم،
این است که کتاب را بهعنوان یکی از اسناد در اختیار معلمان و
داوران بگذاریم تا در جریان نقطههای تأکید برنامة درســی قرار
گیرند تا بعدها اقدامات بلندمدت انجام شــود .اگر ما بتوانیم با
اقدامات تضمینشدهتری برنامة درسی را به داوران عرضه کنیم،
مسلماً انتخاب منابع مناســب کمکآموزشی و قضاوت آنها با
برنامة درسی هماهنگتر خواهد شد.

فصلنامة رشــد جوانه (فصلنامة تخصصی حوزة ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی) با طرح چند ســؤال ،مجالی را برای درج
دیدگاههای ناشران دربارة ساماندهی فراهم آورده است .آنچه میخوانید ،پاسخ دو تن از مدیران مسئول ناشران کتابهایآموزشی
به سؤاالت دفتر انتشارات و تکنولوژیآموزشی است.

پرسشها
پرسشها
 .1به نظر شــما ،ساماندهی منابع آموزشــی و تربیتی چقدر در  .1از نگاه شــما گام بعدی ســاماندهی برای تكمیل حركت خود
چیست؟
تبیین رویکردهای برنامة درسی ،مؤثر و مفید عمل کرده است؟
 .2شــما در مؤسسة خود چه فعالیتهایی میکنید تا مواد و منابع  .2شــما چه راهكار یا راهكارهایی برای افزایش مشاركت ناشران با
تولیدیتان با رویکردها و استانداردهای برنامة درسی همسو شود؟ حوزة ساماندهی منابع آموزشی پیشنهاد میكنید؟
 .3مهمترین مطالبة ناشــران و تولیدکنندگان منابع آموزشــی و  .3معاونت ســاماندهی در كدامیك از برنامههای زیر موفق بوده
است؟
تربیتی در امر ساماندهی منابع آموزشی چیست؟
الف -ایجاد سامانة ارزیابی كتابهای آموزشی و تربیتی؛
ب -برگزاری جشنوارههای كتاب رشد برای ایجاد تحرك و پویایی
پاسخها
در ناشران و مؤلفان كتابهای آموزشی و تربیتی؛
مدیر مسئول نشر نوشته ،مهدی آلفصول
ج -حضور در نمایشــگاه بین المللی كتاب تهران به منظور تعامل
 .1نظــام ارزشــیابی
نزدیكتر با ناشران؛
وزارتخانــه میتواند طی
د -برگــزاری كارگاهها و نشســتهای تبیین رویكــرد برنامههای
یــک پژوهــش دقیق به
درسی برای ناشران.
جواب دقیق برســد ،زیرا
جریان بازخورد در اختیار
پاسخها
ناشران نیست که بتوانند
مدیرمسئول انتشارات خط سفید ،مجید توانایی
به این سؤال پاسخ دهند.
 .1برگزاری ســمینار در
 .2آنچه در فضای «نشر
جهــت تعییــن و تبیین
نوشــته» اتفاق میافتد،
براساس تجربیات شخصی ماست وگرنه هیچگونه استانداردی از اهداف حوزة ســاماندهی
و آشنایی با استادان حوزة
طریق وزارت آموزشوپرورش در اختیار ما قرار نگرفته است.
تألیف و تهیــة کتابهای
.3
قرار گرفتن اســتانداردهای موردنظــر وزارت آموزشوپرورش درسی ،و مشخص و شفاف
کردن معیارهای سنجش،
بهطور دقیق و مشخص در اختیار ناشران؛
تجدیدنظر و بهروز شــدن فهرست کتابهای معرفی شده در گزینــش و ارزیابــی آثار
ارسالی برای داوری.
پایان کتابهای درسی بهصورت دورهای؛
حمایت از کتابهای برگزیدة جشــنوارة رشد بهطور عملی و  .2برگزاری ســمینارهای تخصصی (ســمینارهای آنالین) به
منظور دسترسی آســان عالقهمندان و فراهم آوردن فرصتهای
خرید آنها برای کتابخانههای مدارس کشور؛
برابر ،آسانسازی راههای ارتباطی آنالین ،تماسهای ساالنة دفتر
اعطای وامهای ارزانقیمت به ناشران کتابهای برگزیده.
ساماندهی با ناشران تخصصی ،ارتقای کیفیت و محتوای سامانة
ارزیابی کتابهای آموزشــی ،شــامل تشــریح دالیل عدم صدور
تأییده و مواردی از این دست.
 .3حضــور در نمایشــگاه بینالمللی کتاب و برقــراری ارتباط
نزدیک با ناشــران و مؤلفان .اغلب ناشران آموزشی در نمایشگاه
حضور فعال دارند و در فرصت چند روزة نمایشگاه میتوان ارتباط
بیشتری برقرار کرد.

رشد جوانه | شمارة  | ۵۷پاییز 13 | ۱۳۹۶

دیدگاه

ساماندهی در کالم ناشران آموزشی

تنظیم :ریحانه رفیعی

دانش روزآمد ،خالقیت و هوشمندی

الزمۀ زندگی در جهانی رسانهای شده
مقاله

آیندة دنیای رسانهها چگونه خواهد بود؟ تغییرات و روندهای جدید ،چه پیامدهایی برای رسانهها و به تبع آن جامعهای که به تسخیر
رسانهها در آمده است ،در پی خواهند داشت؟ بهنظر میرسد روندهای متناقض ،رسانهها و جهان آینده را با چالشهای اساسی مواجه
کرده اســت و عبور از این چالشها نیازمند دانش روزآمد و خالقیت و هوشمندی است .این مقاله میکوشد روندهای جدید را به طور
خالصه برای ما تبیین کند.

فریبرزبیات

کلیدواژهها :عصر ارتباطات ،روند رسانهها ،پیام دیجیتالی
آیندة دنیای رســانهها چگونه خواهد بــود؟ چه نیروهایی این
دنیای جدید راشــکل میدهند و تفــاوت این نیروها با عوامل و
نیروهای قبلی چیســت؟ این روندها چه آثار و پیامدهایی برای
رســانهها در پی خواهند داشت؟ برای پاسخ به این سؤاالت قبل
از هر چیز الزم میدانم کمی به عقب برگردم تا بدانیم ما در چه
فضایی زندگی و تنفس میکنیم و رســانههای نوین چه تغییر و
تحولی را در این فضا بهوجود میآورند.

دانش و اطالعات سرمایة اصلی در عصر جدید
جوامع در سیر تحولشان مراحلی را پشت سرگذاشتهاند .آنچه
که امــروزه از آن بهعنوان «عصر ارتباطات» نام برده میشــود،
عصرها و دورههای دیگری را پشت سر خود دارد .هر کدام از این
عصرها ،ارزشهای مقومی و سرمایه و رسانة ویژة خود را دارند.
در عصر بــردهداری ،ارزش اصلی ،نیــروی کار فیزیکی و بدنی
انسان است .در عصر فئودالیته ،زمین و کشاورزی سرمایة اصلی
است .در عصر صنعت این سرمایه و فناوری
ارزش غالب
است که حرف اول را میزند و
ِ
در عصر جدید ،دانش و
است .اما در عصر جدید ،دانش و اطالعات
اطالعات سرمایة اصلی
سرمایة اصلی است و بهدلیل نقش رسانهها
است و بهدلیل نقش
در تولیــد ،توزیع و نشــر و پخش دانش و
رسانهها در تولید ،توزیع
اطالعات ،رســانهها جایگاه و نقشی اساسی
و نشر و پخش دانش
در این عصر دارند.
و اطالعات ،رسانهها
در بحــث آیندهنگری ،نخســت از منظر
جایگاهی اساسی در این
روششناســی باید ببینیم در این عصر چه
عصر دارند
روندهایی شــکل گرفتهاند تــا در پرتو آن
بتوانیــم تصویری اجمالــی از دنیای آیندة
رسانهای را ترسیم کنیم .ببینیم که در این
عصر جدید چه فرایندهایی در حوزة رســانهها شکل گرفتهاند و
در پرتو آنها ببینیم که آیندة ما چگونه خواهد بود .از نظر من،
روندهای موجود میتوانند همة حوزههای ارتباطات و رسانهها
را تحتالشــعاع خود قرار دهنــد؛ از مدیریت ،مالکیت ،محتوا و
سیاســتگذاری ،تا مخاطب و ســازمان تولید ،توزیع و انتشار و
تبلیغ و کسب بازخورد و ارزیابی.

14

| رشد جوانه | شمارة  | ۵۷پاییز ۱۳۹۶

دوازده روند کالن در حوزۀ رسانهها
از چنین منظــری 12روند کالن را در عصــر جدید میتوان
بازشناســی کرد که حوزة ارتباطات و رســانهها با آنها مواجه
است .اولین روند «بینالمللی شدن رسانهها»ست .هم از نظر
سختافزاری و فناوریها و ابزارهای انتقال پیام و هم نرمافزاری
و محتوا ،رســانهها در جهت بینالمللی شدن حرکت میکنند.
اگر اطراف خود را نگاه کنیم ،میبینیم که شــبکههای رسانهای
فراگیر و بینالمللی مختلفی ما را احاطه کردهاند؛ شبکههایی که
پیامها و ارزشهای خاصی را منتقل میکنند .بنابراین بینالمللی
شدن رسانهها ،چه از حیث سختافزاری و چه از نظر نرمافزاری
روندی اســت که در عصر ارتباطات بهوجود آمده و خواه ناخواه
همة حوزههای رســانهها را تحتالشــعاع قرار داده است یا قرار
خواهد داد.
دومین رونــد «تجاری شدن رسانهها»ســت .اگر بخواهیم
از منظر دیدگاههای انتقادی بــه این موضوع نگاه کنیم ،هرچه
جلوتر آمدهایم ،رســانهها از تولید محتــوای خالق و هنرمندانه
به ســمت تجاریشــدن و تولید انبوه رفتهانــد .یعنی بیش از
گ و ارزشها باشــند ،به ســمت سودآوری
آنکه به دنبال فرهن 
بیشــتر حرکت کردهاند .دیدگاههای مختلف هم از جهت نظری
و تئوریک به این موضوع پرداختهاند که مشــخصاً دیدگاههای
انتقادی ،پیامدهای آن را شــکلگیری جامعة تودهوار میدانند
که محصول تولید انبوه پیامها و ارزشهای خاصی اســت .از این
منظر ،افکار ،هنــر و ارزشهای خالقانه به مرور جای خود را به
اندیشههای کلیشهای و قالبهای یک شکل و یکسان میدهند.
روند سوم« ،خصوصی شــدن رسانهها»ست .هرچه جلوتر
آمدهایم ،دیدهایم که ازتعداد رسانههای عمومی ،دولتی و وابسته
به نهادهای عمومی کاســته میشــود و رسانههای خصوصی و
مستقل بیشــتری شکل میگیرند .رســانههای مستقل به این
معنی ،از یکســو بــه تنوع و تعدد پیامها ،تکثــر آرا و آزادی و
دمکراســی کمک میکنند و از ســوی دیگر ،به تجاری شــدن
رسانهها میانجامند .در روندهای جدیدتر در این حوزه ،رسانهها
کام ً
ال شــکل شــخصی به خود میگیرند« .روزنتها» (نشریات
الکترونیــک فارســیزبان در اینترنــت) ،وبالگهــا و اتاقهای

گفتوگو و چترومها ،مصادیق شخصیسازی رسانهها محسوب
میشوند.
روند چهارم« ،تمرکز رسانهای» است .شبکههای جهانی ،مث ً
ال
شرکت «تایم وارنر» یک تراست رسانهای و بینالمللی است .کاری
که رابرت مرداک و «فاکس نیوز»« ،ســیانان» و «بیبیسی»
میکننــد ،نمودهایی از این روند تمرکز رســانهای اســت .این
وضعیت میتواند روند تک صدایی و تمرکز را در جامعه و فضای
رسانهای حاکم کند؛ یعنی یک صدا و چندین جهان .البته برخی
معتقدند ،در کنار روند تمرکز رســانهای روند تکثر رسانهای هم
شــکل میگیرد و فضایی برای احیای فرهنگهای بومی و ملی
به وجود میآید .در همین زمینه «یونســکو» با نقد روند تمرکز
رســانهای ،بر تکثر و تنوع فرهنگی و رســانهای در جهان تأکید
میکند و از ایــدة «یک جهان و چندین صدا» حمایت میکند.
ولی آنچه قطعی اســت ،اینکه یک روند تمرکز در حوزة رسانهها
دارد شــکل میگیرد .این روند در مشاغل رســانهای ،مدیریت
رسانهای ،مالکیت رســانهای و در سیاستگذاری رسانهای تأثیر
خود را گذاشته و نیز خواهد گذاشت.
رونــد پنجــم «همگرایی فناوریهــا و دیجیتالی کردن
امور» است .برعکس دورههای قبل ،پیامها قابلیت تبدیل شدن
دارنــد .یعنی متن به صدا و تصویر تبدیل میشــود و برعکس،
چندرســانهایها و مالتیمدیــا مصداقــی از حالــت همگرایی
فناوریها و دیجیتالی شــدن پیام در رسانههاســت؛ اینکه شما
در نقطــهای تولید کنید و در نقطة دیگــری نتیجه را ببینید و
نیز اینکه فرمتهای متفــاوت و متنوع محتوایی را در کنار هم
داشــته باشید .یعنی شــکل چاپی پیام در کنار شکل صوتی و
تصویری آن ،و نیز اشــکال ثابت در کنار اشکال متحرک فرم و
محتوا حاصل همگرایی فناوریها و فناوریهای جدید ارتباطی
و اطالعاتی است.
روند ششــم« ،تعاملی شدن رسانهها»ســت .اگر در عصر
قبل رســانهها یکطرفه و یکسویه بودند و بیشتر حق با فرستندة
اطالعات بود و گیرنده یا مخاطب کام ً
ال منفعل بود ،االن ما شاهد
پیدایش نوعی رســانههای تعاملی هستیم .با توجه به مقتضیات
این عصر ،اگر رســانهای به ویژگی تعاملی خود توجه نکند مرگ
خود را رقم خواهد زد.
از این منظر هرچه جلوتر آمدهایم واژة مخاطب بیمعنیتر شده
اســت .یعنی دیگر طرف خطابی وجود ندارد .یک فرد هم زمان
هم فرســتنده و هم گیرندة پیام اســت .به تعبیر دیگر ،گیرنده
منفعل نیست واین میتواند نوعی فضای مجازی عمومی را شکل
دهد .مشــابه آنچه که جامعهشناســانی چون یورگن هابرماس
مطرح میکنند ،فضای عمومی امکان تبادل ،تعامل ،گفتوگو و
بحث را فراهم میکند .البته آسیب آن نیز این است که ارتباطات
چهرهبهچهره و تعامــات رودررو کاهش مییابند و این موضوع
باعث کاهش سرمایة اجتماعی میشود.
روند هفتم« ،افزایش کانالهای ارتباطی» اســت .تحوالت

فنی و فناورانه ،بهعنوان مشــخصة بارز این عصر ،موجب شــده
است که ابزارهای انتقال پیام و رسانهها ،متعدد و متکثر شوند و
انواع کانالها و ابزارهای تولید ،انتقال و انتشار پیام شکل بگیرند؛
از انواع شــبکههای رادیویی و تلویزیونــی و ماهوارهای گرفته تا
انــواع وبســایتها و روزنتها ،وبالگها و نیز انواع شــبکهها،
گروهها و کانالهای اجتماعی.
روند هشــتم «تحول در حوزة محتوا»ســت .چنین تحولی
به افزایش حجم برنامههای ســرگرمکننده در مقابل برنامههای
آموزشــی در محتوای اکثر رسانهها منجر شده است .این نقش
آن چنان عمده شده که نیل پستمن ،در کتابی از آن بهعنوان
«زندگی در عیش و مردن در خوشــی» نام میبرد .یعنی فضای
فراغتی و ســرگرمی در رســانهها غالب شده است  .این رویکرد
از یکســو به کمرنگ شــدن تمایزات جمعیت شناختی سنی،
جنســی و حتی طبقاتی بین مخاطبان منتهی شده است و از
ســوی دیگر ،ســبک زندگی را بهعنوان شاخص تفاوت و تمایز
مخاطبان و مصرفکنندگان رسانهای برجسته کرده است .البته
چنین وضعیتی در جوامع مختلف به تناســب درجات و مراتب
توسعه رسانه و فرهنگی ،شدت و ضعف دارد.
روند نهم «افزایش قدرت انتخاب مخاطب» اســت .هرچه
جلوتر آمدهایم ،رسانهها امکان انتخاب مخاطب را افزایش دادهاند
و قدرت گزینشــگری مخاطب را باال بردهاند .اصوالً ادراک ما به
نوعی گزینشگر شده است .این موضوع پیامد رشد تفکر انتقادی
مخاطب است .مخاطب در دنیای رسانهای شدة جدید میتواند
مقایســ ه و نقد کند و به نوعی سواد رسانهای مخاطبان باال رفته
است .بهطوری که به راحتی هر پیامی را قبول نمیکند و از آنجا
که به منابع متعدد و متنوع دسترسی دارد و به راحتی میتواند
پیامها و اطالعات را با هم مقایسه ،اعتبارسنجی و راستی آزمایی
کند.
روند دهــم« ،چهلتکهسازی» است .در عصر رسانهای شده،
محتوای رسانهها به شکلگیری نوعی هویتهای چهل تکه منجر
شــده است .بر عکس آنچه که ما قب ً
ال از آن بهعنوان امپریالیسم
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فرهنگی یاد میکردیم ،که حاکی از قدرت برتر رسانههای غالب
و یکدســتی و ســلطة جریان اصلی و جهانی بود ،اکنون برخی
مدعیاند ،نوعی امپریالیسم معکوس وجود دارد .مث ً
ال روندی که
در تولید فیلم در هند وجود دارد و بازار خیلی از کشورهای غربی
را در دســت دارد ،و یا روندی که در تولید موســیقی در برزیل
و آرژانتین وجود دارد و کشــورهای دیگر را بهویژه کشــورهای
توســعه یافته را تحت تأثیر قرار میدهد .اگر پیشتر به رسانهها
با دیدگاه امپریالیســم فرهنگی نگاه میشد ،االن بیشتر از منظر
مطالعات فرهنگی به آنها نگاه میشود .در این روند جدید تنوع
و گوناگونی و تکثر فرهنگی و رســانهای بر یکدســتی ،تمرکز و
«کانفورمیســم» فرهنگی و رســانهای غالب شده که نتیجة آن
شکلگیری نوعی هویت چهلتکه و چندگانه است.
یازدهمین روند« ،ادغام شــرکتها و مؤسسات رسانهای
و شکلگیری تراستها و کارتلهای رسانه» است .امروزه
ما شــاهد هستیم که بنگاههای مطبوعاتی و نشریات ،مؤسسات
تبلیغاتی ،خبرگزاریها و شــبکههای رادیو
تلویزیونــی و نیز شــبکههای اجتماعی در
رسانهای شدن در کنار
حال ادغام با هم هستند .از رهگذار چنین
جهانی شدن ،تجاری
ادغامهایــی قدرت اقتصادی و توان تولید و
شدن و فردی شدن،
تنــوع تولیدات و نیز قدرت اثرگذاری آنها
همة عرصههای زندگی
افزایش یافته است.
را به تسخیر خود
روند دوازدهم« ،مقرراتزدایی» اســت.
درآورده است؛ ما در
عصر ارتباطات نوعی مقرراتزدایی را دامن
جهانی رسانهای شده
میزند و شکل میدهد .این روند میکوشد
زندگی میکنیم .جهان
امــکان فضایــی بــاز و آزاد بــرای تنفس
توسط
مجازی خلق شده
فرهنگــی فراهــم کند .در همة کشــورها
رسانهها ما را محاصره
شرایط دسترسی به رسانهها ،فضای مجازی
کرده است
و اینترنت یکسان نیست .در بعضی کشورها
اکثر مردم از دسترســی بــه این فضاها و
رسانهها محروماند ،اما روند آینده ،حاکی از
عدم امکان کنترل رسانهها و حذف بیشتر موانع و محدویتهای
بیرونی است .کنترل درونی نیز با افزایش قدرت انتخاب و گزینش
و نیز افزایش سواد رسانهای مخاطبان وجود خواهد داشت.
جهان آینده در تسخیر رسانهها
بهطور کلی این دوازده روند ،آن چیزی است که دنیای آیندة ما
را شکل میدهد .مشاغل رسانهای ،نحوة مالکیت وسیاستگذاری
رســانهای ،محتوا و مخاطب ،ســازمان تولید و توزیع و بازخورد
وارزیابــی همه از ایــن  12روند بهطور جدی و اساســی تأثیر
پذیرفتهاند .از این روندها به عنوان رســانهای شدن نام میبرند.
رسانهای شــدن در کنار جهانی شــدن ،تجاری شدن و فردی
شــدن ،همة عرصههای زندگی را به تسخیر خود درآورده است؛
چــه بخواهیم و چه نخواهیم ،چه موافق باشــیم و چه مخالف.
به قول بودریار ،ما در جهانی رســانهای شــده زندگی میکنیم.
جهانی که در آن به جای واقعیت ،با فراواقعیت درگیر هســتیم.
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فراواقعیت ســاخته و پرداختة رسانههاست .جهان مجازی خلق
شده توسط رسانهها ما را محاصره کرده است.
رســانه از چنین منظــری دیگر نه یک ابــزار و فناوری ،بلکه
یک زبان اســت که با آن با هم سخن میگوییم و ارتباط برقرار
میکنیم .یک فرهنگ است که در آن زندگی و تنفس میکنیم.
ما با رســانه متولد میشویم و با آن از دنیا میرویم .امروز مهمتر
از اینکه بگوییم ما چه هســتیم ،این اســت که بگوییم رسانهها
چگونه ما را بازنمایی میکنند .در این شــرایط گریزی از پیوند
خوردن سرنوشــت همة جوامع در حوزههای مختلف سیاســی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با نقش و کارکرد رسانهها نیست.
اما رســانهای شــدن تأثیری دوگانه دارد .از یک طرف ما شاهد
نوعی روند یکدســتی ،یک شــکلی و تمرکز هستیم و از طرف
دیگر ،شاهد نوعی خصوصی شدن ،شخصی شدن و محلی شدن
که اجازة رشد به خرده فرهنگها را میدهد.
بهطور کلی در ســطح کالن ،رســانهای شدن همزمان دو نوع
فرهنگ را ترویج میکند :هم نوعی تمرکز و یکدســتی را و هم
نوعی تنــوع و تکثر را .این جهتگیری دوگانه را میتوان در آن
روندهایی که ترســیم شد پی گرفت و سویههای آن را در حوزة
فعالیتهای رســانهای مشــخص کرد و براســاس آن به تدوین
راهبرد رسانهای در دنیای جدید اقدام کرد.
در ســطح میانه در رابطه با تأثیر رســانهای شــدن بر آیندة
روزنامهنگاری نیز ما شاهد شکلگیری روندی متناقض هستیم.
بــه این معنا که رســانهای شــدن در پرتــو فناوریهای نوین
ارتباطــی و اطالعاتی هم روزنامهنگاران را توانمند کرده اســت
ی را
و هم شــهروندان را .در مورد روزنامهنگاران ،منابع اطالعات 
بهشــدت گسترش داده ،بر ســرعت و کیفیت اطالعات افزوده،
امکان جســتوجو و حفظ و نگهداری اطالعــات را باال برده ،و
بهطور کلی روزنامهنگاری را غنا و عمق بخشیده و روزنامهنگاران
را توانمند ســاخته اســت .اما از ســوی دیگر ،رسانهای شدن
شهروندان ،مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات روزنامهنگاری
را هم توانمند کرده اســت .روزنامهنگاری برای شــهروندان کم
اطالع کار سادهای است ،اما اقناع شهروندانی که امروزه خودشان
تا حدی متخصصاند و اطالعــات روزآمدی را لحظهبهلحظه از
نقاط مختلف جهان کســب میکنند ،کار دشــواری است .این
مخاطب ،مخاطب  10-20ســال قبل نیســت کــه با یک خبر
تبش باال یا پایین برود .او مقایســه ،تحلیل و استنتاج میکند.
میکوشد ناگفتهها و نانوشتههای رســانهها را بخواند و ببینید.
در واقع محتوای اصلی را مخاطب بازتولید میکند .این رسانهها
نیســتد که محتوا را به مخاطب میدهند ،رسانهها با نوشتهها و
نانوشتههایشان مخاطب را به یک استنتاج جدید غیر از آنچه که
گفته و نوشتهاند ،میرسانند.
در مجموع این روندهای متناقض و پارادوکسیکال ،هم جامعه
و هم رســانهها را با چالشهای اساسی مواجه کرده است .عبور
از این چالشها نیازمند دانش روزآمد و خالقیت و هوشــمندی
است.

گزارشی از یك سند

راهنمای تولید منابع آموزشی مطالعات اجتماعی
گزارش
هوری قاهری

در ســالهای اخیر عوامل زیادی سبب افزایش تهیه و تولید منابع آموزشــی غیردرسی در کشورمان شده است .جهتگیری نظام
آموزشی از یک سو و دلمشغولی معلمان و والدین نسبت به تحقق ایدهآل اهداف آموزشی از سوی دیگر و گردش مالی درخور توجه
در این فرایند از سوی سوم ،در ایجاد این شرایط تأثیر درخور توجهی داشته است .از سوی دیگر ،پیشرفت وسایل ارتباطی سبب شده
است اخبار مربوط به تولید علم ،اکتشــافات ،اختراعات ،نظریههای جامعهشناسی ،شیوههای نوین یاددهی و یادگیری و ...بهسرعت
در سراســر جهان انعکاس یابد .وجود چنین شرایطی سبب میشود ،انبوهی از ترجمهها ،مقاالت ،نرمافزارها و کتابهای آموزشی در
اختیار عالقهمندان قرار گیرد .منابع انبوه تولید شده در حوزة کتابهای آموزشی غیردرسی نیز با توجه به تنوع سالیق تولیدکنندگان
گاه از اهداف آموزشــی برنامه درسی ملیدور میشوند .لذا الزم است دستورالعمل و چارچوب مشخصی برای هدایت تولیدکنندگان
این منابع در هر یک از حوزههای علوم وجود داشته باشد .اسناد تولید شده توسط «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» چارچوبها
و معیارهای موردنظر برنامهریزان آموزشی را در این زمینه تعیین کرده است.
در این نوشتار ،ضمن اشاره به اهداف آموزشی حوزة مطالعات اجتماعی ،ویژگیها و معیارهایی که منابع تولید شده ،طبق این اسناد
باید از آنها برخوردار باشند نیز بیان شده است.

كلیدواژهها :برنامه درسی ملی ،مطالعات اجتماعی ،كتابهای كار ،كمكآموزشی ،كمكدرسی
ضرورت و اهمیت برنامة درسی مطالعات اجتماعی
امروزه جهانی پر از تغییر و تضاد پیشروی مخاطبان کتابهای
درسی است .در یک سوی جهان کشوری با حداقل منابع طبیعی
در ســایة خرد حاکم بر جامعه و آموزش مطلوب شــهروندانش،
توانسته است بر محدودیتهای محیط طبیعی چیره شود و شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطلوبی برای شهروندانش فراهم
آورد .در چنین سرزمینی شــهروندان از حقوق و مسئولیتهای
اجتماعیشــان آگاهاند و در فرایند رشــد و توسعة سرزمینشان
ســهم مهمی ایفا میکنند .در این بســتر مناسب دانشآموزانی
تربیت میشــوند که مســیر توســعه را هموارتر میكنند و هر
کدام خود را موظف به ایفای نقش کارســازی میدانند .در دیگر
ســوی جهان ،مردم سرزمینهای مســتعد و برخوردار به لحاظ
منابع طبیعی و شــرایط مناسب جغرافیایی و حتی پیشینة غنی
تاریخــی و فرهنگی ،در هجوم جهل ،اختالفات قومی و قبیلهای،
نداشــتن برنامهریزی برای آموزش نیروی انسانی توانمند ،عدم
مسئولیتپذیری شهروندان و ...با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی زیادی مواجهاند.

در ایــن میان وظیفة نهادهای آموزشــی هر کشــوری تربیت
افرادی مســئول ،مطلع ،توانمند و مجهز بــه مهارتهای الزم و
شایســتگیهای دیگر اســت تا در مسیر رشــد و توسعة جامعة
خویش آگاهانه و مســئوالنه عمل کنند .در برنامة درســی ملی
کشــور ما نیز هدف کلــی برنامههای درســی و تربیتی ،تربیت
یکپارچــة عقلی ،ایمانــی ،عملی و اخالقی دانشآموزان اســت،
بهگونهای که بتوانند موقعیت خود را نســبت به خود ،خدا ،دیگر
انســانها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر
1
موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب كنند.
با توجه به حوزة وسیع مطالعات اجتماعی ،کتابهای این حوزه
از گستردگی چشمگیری برخوردارند ،بهگونهای که شناسایی این
کتابها را از ســایر کتابهای علوم یا حتی کتابهای معلومات
عمومی دشــوار میسازد .مطالعات اجتماعی یک حوزة یادگیری
اســت که از تعامل انســان با محیطهای اجتماعــی ،فرهنگی،
طبیعی ،اقتصادی و ...و همچنین تحوالت زندگی بشر در گذشته،
حــال و آینده و جنبههای گوناگون آن بحث میکند .از آنجا که
این درس بر محور کنش متقابل انســانها با یکدیگر وبا محیطی
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که در آن به سر میبرند ـ در روند زمانی ـ استوار است ،میتوان
ادعــا كرد که جامعه ،مکان و زمان ســه محور عمدة این درس
هستند که باید با رویکرد فطرتگرایی توحیدی 2مخاطبان را به
سوی اهداف تعیین شده هدایت كنند.
مطالعات اجتماعی با علومی چون جغرافیا ،تاریخ ،جامعهشناسی،
علوم سیاسی ،انسانشناسی و اقتصاد ارتباطی درهم تنیده دارد.
این درس ،در همین گســترة وســیع بنا دارد ،با مطالعة عملکرد
جوامع انســانی در گذشــته و حال بــه دانشآموز کمک کند تا
کنشها و تعامالت انسانی را درک كند ،توانایی ایجاد رابطه با خدا
را بهدســت آورد ،به درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در
ابعاد گوناگون (زمان ،مکان ،عوامل طبیعی و اجتماعی) نائل آید،
سنتهای الهی حاکم بر فرد و جامعه را بشناسد ،و در پی تقویت و
3
پرورش کنشهای مطلوب و متناسب با معیار نظام اسالمی باشد.
محتوایی که در این راستا تهیه میشود،
براســاس تبصرة  1بند  4 -3برنامة درسی
متون تولید شده برای
ملــی ،باید مبتنی بــر ارزشهای فرهنگی
مطالعات اجتماعی باید
و تربیتی و ســازگار بــا آموزههای دینی و
از ویژگیهایی مانند
قرآنــی ،مجموعهای منســجم و هماهنگ
این برخوردار باشد:
از فرصتها و تجربیات یادگیری باشــد که
اعتبار علمی ،تناسب با
زمینة شــکوفایی فطرت الهی رشد عقلی و
نیازهای حال و آینده،
فعلیت یافتن عناصر پنجگانة تعقل ،ایمان،
ویژگیهای روانشناختی
علم ،عمل واخالق را در چهار عرصة ارتباط
مخاطبان ،تناسب با
مخاطبان کتابهای درســی و آموزشی با
عالئق و انتظارات جامعة
خود ،خدا ،خلــق و خلقت ،بهصورت بههم
اسالمی و تناسب با توان
پیوسته و منســجم ،با محوریت ارتباط با
مخاطبان
4
خداوند تبیین و تدوین كند.
همچنین به اســتناد تبصرة  2همان بند،
محتوای تمامی متون میباید در برگیرندة مفاهیم و مهارتهای
اساسی و ایدههای کلیدی مبتنی بر شایستگیهای مورد انتظار
مخاطبان اینگونه متون باشد.
تبصرههــای  3و  4بنــد  4-3کــه ناظر بــر جهتگیریهای
محتواســت نیز قطعاً مورد توجــه تولیدکنندگان چنین متونی
خواهد بود؛ از جمله اعتبار علمی ،تناســب بــا نیازهای حال و
آینده و ویژگیهای روانشــناختی مخاطبان ،تناسب با عالئق و
انتظارات جامعة اسالمی ،و تناسب با توان مخاطبان.
تدوینکنندگان برنامة درســی جدید توجه به شش محور زیر
را در ســرفصلها و محتوای مطالعات اجتماعی مورد تأکید قرار
دادهاند:
 .1تقویت عزت و هویت ایرانی ـ اسالمی؛
 .2ترویج و درونیسازی اخالق و ارزشهای اسالمی؛
 .3شــناخت حقــوق و مســئولیتهای فــردی و اجتماعی و
شهروندی در ســطوح متفاوت و تقویت مهارتها و نگرشهای
مربوط به آنها؛
 .4شناخت میراث فرهنگی ،استعدادها و قابلیتهای کشور در
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جهان و توانایی برقراری ارتباط مؤثر در سطح جهانی؛
 .5پیشگیری از بروز بحرانهای تربیتی و آسیبهای اجتماعی
در کــودکان و نوجوانــان و کاهش کجرویهــای اجتماعی و
گسترش رفتارهای بهنجار؛
 .6گسترش بهداشت روانی و تقویت روحیة خودباوری ،نشاط،
سازندگی و پویایی ،امید به آینده و اعتمادبهنفس.
بر همین مبنا انتظار میرود که مؤلفان و ناشران تولید کنندة
محتوای آموزشــی در حــوزة مطالعات اجتماعی ،به اســتناد و
جهتگیری کلی ســازماندهی محتوا و آموزشهای این حوزه،
تفکیک الزم را برای توجه به شایستگیهای مورد انتظار تا پایان
دورة آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطة اول) ،در قالب تجربیات
یادگیری و درهم تنیده و تلفیقی براســاس توان مخاطب فراهم
آورند.
منابع آموزشی
منابع آموزشــی عبارتاند از تمام ابزارها و وسایل ارتباطی که
برای تحقق اهداف برنامههای آموزشــی و تربیتی و پیشــرفت
تحصیلی متربیان ابداع شدهاند یا بهکار گرفته میشوند و کاربرد
آنهــا میتواند فرایند یاددهی ـ یادگیــری را مؤثرتر و پایدارتر
كند و تحقق یادگیری معنادار را آسانتر سازد .تنوع موضوعات
مورد مطالعه در حوزة مطالعات اجتماعی سبب شده است ،معلم
و دانشآموز بــه منابع زیاد و متنوعی نیاز پیدا کنند .این منابع
میتوانند شــامل انواع کتابها ،نرمافزارها ،مدلها و ...باشند که
معموالً در قالب بستههای آموزشی ارائه میشوند.
بستة آموزشی میتواند در برگیرندة سه دسته از منابع آموزشی باشد:
 .1منابع چاپی :شــامل کتابهای آموزشــی و کمکدرسی،
مجله ،کاربرگ ،نقشه ،کتاب کار و تمرین ،کتاب مرجع و...
 .2منابع ابزاری :شامل رایانه ،تلویزیون ،ماکت ،موالژ و...
 .3منابع اینترنتی :شــامل وبگاهها ،مجلههای الکترونیکی،
سیدیها و...
از میــان منابــع فــوق ،در این نوشــتار فقط بــه کتابهای
کمکآموزشی و کمکدرسی میپردازیم:
الف) کتابهای کمکآموزشی
کتابهایی هستند که به منظور ایجاد انگیزه ،افزایش دانش و
سواد علمی ،و توسعة یادگیری به منظور ارتقای شایستگیهای
الزم در دو بعد فردی و اجتماعی تهیه و تنظیم میشــوند .این
كتابها الزاماً به برنامههای درسی دورة تحصیلی وابسته نیستند
وشــامل کتابهای تکمیلی دانش آمــوز و کتابهای حمایتی
معلمان و کارشناسان میشوند.
ب) کتابهای کمکدرسی
کتابهایی هســتند که به منظور تســهیل ،تثبیت و تعمیق
مفاهیم ،مهارتهای اساسی و ایدههای کلیدی در جهت اهداف
برنامههــا و کتابهای درســی مرتبط تولید میشــوند؛ مانند
کتابهای کار و کتابهای تمرین.

ویژگیهای کتابهای تکمیلی دانشآموزان
بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری مبتنی باشند.
در آنهــا اطالعــات و واقعیتهای علمی از انســجام الزم
برخوردار باشند.
باعث ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان شوند.
به رشد و توسعة علمی مخاطبان كمك كنند.
تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها را بهصورت مســتدل انتقال
دهند.
به نیازهای اختصاصی مخاطبان توجه كنند.
با اســتفاده از قالبهای متنوعی مانند داســتان ،شــعر و
نمایشــنامه بهصورتهای ســاده یا تركیبی ،گیرایی مطالب را
افزایش دهند.
در ارائة مطالب علمی ،خالقیت و نوآوری داشته باشند.
برای انتقال سریع و مؤثرتر مطالب از تصویر ،نمودار ،جدول،
نقشه ،گراف و ...بهره گرفته باشند.
عالقــة مخاطبــان را به مطالعة بیشــتر دربــارة موضوع یا
موضوعهای مطرح شده تقویت كنند.
همراه با منابع تألیف یا ترجمة كتاب ،منابعی را برای مطالعۀ
بیشتر معرفی كنند.
ویژگیهای کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان
حــاوی اطالعات نوینی برای گســترش دانــش معلمان و
كارشناسان باشند.
محتوا را با روشهای تازه و جذاب بیان كنند.
شایستگیها و مهارتهای نوین حرفهای،تربیتی و تخصصی
مخاطبان را تقویت كنند.
مطالعــات ملــی و جهانی را به منظور توســعة مهارتهای
حرفهای و تخصصی ارائه كنند.
یافتههــای جدید روشــی در تدریس علوم در كشــورهای
گوناگون جهان را برای مقایسه تطبیقی آنها با ایران ارائه كنند.
یافتههای جدید روشــی در برنامهریــزی درسها را با ذكر
نمونههایی از كشــورهای جهان ،برای مقایسه تطبیقی آنها با
ایران ،ارائه كنند.
مهارتها و تمرینهایی قابــل انطباق با محیط یادگیری و
كتابهای درسی كشور ارائه دهند.
توانمندیهــای معلمان را در زمینــة طراحی موقعیتها و
فعالیتهای كالسی برای دانشآموزان افزایش دهند.
محتــوای آنها با مســائل جامعــة امــروز ،زندگی فردی
دانشآموزان و فناوریهای نوین درهم تنیده باشند.
برنامههای درســی حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی را
برای مخاطبان تشریح ،تفسیر و تبیین كنند.
ویژگیهای کتابهای کار
فرصت شكوفایی فطرت و استعدادهای دانشآموزان را فراهم كنند.
فرصت كاربرد یافتههای علوم گوناگون را در زندگی فردی و

اجتماعی دانشآموزان فراهم كنند.
درك دانشآموزان را در ارتباط با مطالب كتاب كمك درسی
و برنامة درسی عمق بخشند.
مهارتهــای الزم و مرتبط با كتابهای درســی را پرورش
دهند.
زمینة اســتحكام و استمرار فرایند یادگیری دانشآموزان را
فراهم كنند.
موقعیتها و فعالیتهای یادگیــری و مهارتهای متنوع و
فراتر از كتاب درسی را فراهم و ارائه كنند.
زمینة پرورش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان را از طریق
پیشبینی كارهای گروهی در فعالیتها فراهم كنند.
فعالیتهای یادگیری دانشآموزان را در محیط متنوع محل
زندگی آنها بسط و توسعه دهند.
شایســتگیهای پایــه را در مخاطبــان از طریــق طراحی
موقعیتهای آموزشــی و تربیتی مناســب
فراهم كنند.
تنوع موضوعات مورد

مطالعه در حوزة مطالعات
اجتماعی سبب شده
است معلم و دانشآموز
به منابع زیاد و متنوعی
نیاز پیدا کنند .این منابع
میتوانند شامل انواع
کتابها ،نرمافزارها،
مدلها و ...باشند

ویژگیهای کتابهای تمرین
مفاهیم و مهارتهای اساســی مطرح در
كتابهای درسی را به منظور تسهیل،تثبیت
و تقویت یادگیری دانشآموزان توسعه دهند.
در سازماندهی محتوا به ایدههای كلیدی
و شایستگیهای موجود در كتابهای درسی
توجه كنند.
اطالعــات مهارتها و ارزشهای موجود
در كتاب درسی را به منظور تسهیل یادگیری
طبقهبندی كنند.
تمرینهای بی ارتباط با اهداف درسها و پاســخ مســتقیم
تمرین (حلالمسائل)كتابها را ارائه ندهند.
در ارائه تمرینها برای تشویق یادگیرنده ،خالقیت و نوآوری
داشته باشند.
ل مناسب برای انتقال مؤثرتر
از نمودار ،نقشه ،تصویر و جدو 
مطالب كتابهای درسی بهره بگیرند.
استاندارد ارزشیابی برنامة درسی را رعایت كنند.
به جای موفقیت آنی و زودگذر در ارزشیابیها ،بر یادگیری
پایدار تأكید كنند.
خالقیتهای دانشآموزان را از طریق ارائة الگوهای مناسب
یادگیری و تعامل با آنها پرورش دهند.
عالقــه و انگیزة مخاطبان را برای توســعة یادگیری افزایش
دهند.
پینوشتها:

 .1هدفهای کلی برنامههای درسی و تربیتی ،بند  ،6ص  ،16برنامة درسی ملی ،اسفند .91
 .2برنامة درسی ملی ،رویكرد و جهتگیریهای كلی ،بند  ،4ص  ،11اسفند .91
 .3برنامة درسی ملی ،بیانیة حوزة تربیت و یادگیری ،بند  ،7ص  ،31اسفند .91
 .4برنامة درسی ملی ،رویكردها و جهتگیریهای كلی ،بند  ،4-3تبصرة  ،1ص  ،12اسفند .91
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گزارش

کتابهای داستان و شعر منابعی
برای پرورش حس خالقیت،

نرگس افروز
كارشناس کتابهای
داستانی

نوآوری و خیال
«كتابهای حوزۀ داستان» شامل كتابهای داستان ،شعر ،نثر
ادبی و خاطره ،نقد ادبی و آموزش ادبی و نیز نمایشنامه هستند
كه از ســال  1393تاكنون در كنار كتابهای كمكآموزشی و
كمكدرسی در دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی بررسی و
معرفی میشــوند .این كتابها مربوط به چهار دورة آموزشــی،
یعنی ابتدایی ،متوســطة اول ،متوســطة دوم و فنیوحرفهای و

كاردانش اســت .كل كتابهای داســتانی بررسی شده از سال
 1393تا پایان ســال  1395طبق جدول  1شامل 2482 ،جلد
كتاب است كه از میان آنها  1821جلد مناسب شناخته شده و
در كتابنامة رشد معرفی شدهاند .کتابهای شعر و قصه ،در دورۀ
پیشدبستانی ،در شمار یکی از برنامهها و فعالیتهای آموزشی
قبل از این تاریخ نیز مورد بررسی قرار میگرفت.

جدول  .1نتایج كلی كتابهای داستانی ارزیابی شده و مناسب در سالهای  1394و 1395
ردیف

سال بررسی

كل كتابهای
ارزیابی شده

تعداد كتابهای
مناسب

درصد كتابهای
مناسب

میزان رشد

تعداد كتابهای
نامناسب

1

1395

1274

891

70

-9

383

2

1394

877

711

81

15

164

3

1393

331

219

66

-

112

میزان رشد كتابهای تربیتی در سال  1394معادل  15درصد
افزایش و در سال  1395معادل  9درصد كاهش داشته است.
طبق جدول  ،2كل كتابهای تربیتی بررســی شــده مربوط
به دورة ابتدایی از ســال  1393تا پایــان  ،1395معادل 1722
جلد كتاب بوده كه  1350جلد آنها مناســب شناخته شدهاند.
همچنیــن ،در ســال  1393درصد كتابهای مناســب از میان
كتابهای رسیده  81درصد ،در سال  1394معادل  80درصد و

در سال  1395معادل  77درصد بوده است .یعنی رشد كتابهای
مناسب نزولی بوده است و نه صعودی!
به نظر میآید برخی از ناشــران و نویسندگان در زمینة تولید
کتــاب برای دانشآموزان ،چه از نظــر ظاهر و چه از نظر محتوا،
چندان جدی عمل نمیکنند و به مذاق مخاطبان خودشان که در
ســالهای آغازین زندگی قرار دارند ،توجه خاصی ندارند .هر نوع
کتابی را با هر نوع تصویر ،ادبیات ،فکر و اندیشه تولید و وارد بازار

جدول  .2نتایج كلی كتابهای داستانی ارزیابی شده و مناسب در سالهای  1393تا  ،1395دورة ابتدایی
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ردیف

سال بررسی

كل كتابهای
ارزیابی شده

تعداد كتابهای
مناسب

درصد كتابهای
مناسب

میزان رشد

تعداد كتابهای
نامناسب

1

1395

944

726

77

-3

218

2

1394

550

439

80

-1

111

3

1393

228

185

81

-
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نشر میکنند .این وضعیت مخصوصاً در زمینة تولید کتابهای
ترجمه شده بسیار بارز است .مترجمان شاید در نظر نمیگیرند
که دارند کتابی را ترجمه میکنند که قرار است دانشآموز ایرانی
آن را بخواند و نمیدانند که باید در ترجمة کتاب از زبان مرجع
به زبان مقصد ،دین ،فرهنگ ،ســنت و آداب اجتماعی کشــور
مقصــد را در نظر بگیرند .هر کتابی را وارد بازار نشــر نکنند یا
حداقل از آموزشوپرورش انتظار نداشــته باشــند که روی هر
کتابی مهر تأیید بزند.

هرچه از دورة ابتدایی به دورههای بعدی حرکت میکنیم ،این
وضعیت نزولی بیشــتر میشود .جدول  3وضعیت بررسی کتاب
در دورة متوسطه اول را نشان میدهد.
تعداد کل کتابهای تربیتی متوسطة اول در سه سال ،1393
 1394و  1395معــادل  465جلد بوده کــه از این تعداد 376
جلد کتاب مناسب تشخیص داده شده است .خوشبختانه سال
 33 ،1394درصد رشــد صعودی و متأســفانه سال 28 ،1395
درصد رشد نزولی داشته است.

جدول  .۳نتایج كلی كتابهای داستانی ارزیابی شده و مناسب در سالهای  1393تا  ،1395دورة متوسطة اول
ردیف

سال بررسی

كل كتابهای
ارزیابی شده

تعداد كتابهای
مناسب

درصد كتابهای
مناسب

میزان رشد

تعداد كتابهای
نامناسب

1

1395

184

123

67

-28

61

2

1394

242

229

95

+33

13

3

1393

39

24

62

-
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در ســال  ،1395هم تعداد کتابهای ارزیابی شده و هم تعداد
کتابهای مناسب بسیار پایین آمده است! چرا؟
با توجه به تعداد کتابهای بررســی شدة متوسطة اول نسبت
به سال قبل مشاهده میکنیم که رویکرد ناشران و نویسندگان
نسبت به تولید کتابهای تربیتی برای نوجوانان تغییرکرده است.
چه عواملــی میتواند باعث این وضعیت شــود؟ آیا میتوانیم
بگوییم که در دوره نوجوانی آنچه برای نوجوانان بیشــتر اهمیت
دارد ،پرداختن به کتابهای آموزشــی اســت؟ یا اینکه با وجود
فضاهای مجازی و دسترســی آسان نوجوانان به این نوع فضاها،
ناشــران دیگر رغبــت چندانی ندارند برای ایــن دوره کتاب به
شکل واقعی تولید كنند؟ یا اینکه چون در دورة ابتدایی والدین
برای فرزندان خود کتاب تهیه میکنند ،اما در دورة نوجوانی به
این مســئولیت توجه نمیكنند و نوجوانان خیلی جدی گرفته
نمیشــوند ،چنین شــرایطی پیش میآید و مؤلفههایی از این
دست.
بههر حال هر عاملی که این وضعیت را سبب شده باشد ،جای
تأسف بســیار دارد .چرا که کتابهای تربیتی ،همچون داستان
و شــعر ،منابعی برای پرورش حس خالقیــت ،نوآوری و خیال
محســوب میشــوند که راه را برای پرورش انســانهای نوآور،
مبتکر ،مکتشف و هنرمند با ایدههای نو آماده میكنند و به تبع
آن جامعهای پویا و خالق بهوجود میآید.

وقتی به جــدول  4که وضعیت کتابهای تربیتی متوســطة
نظری در آن درج شــده ،نگاهی بیندازیم ،این وضعیت اسفبار
بیشــتر خودش را مینمایاند؛ موضوعی كه جای بحث و بررسی
جدی ارزیابان کتابهای تربیتی ،ناشــران ،مترجمان و مؤلفان
و حتی کارشناســان دینی و تربیتی را در کنــار هم میطلبد.
آنچه باعث افت تأیید کتابهای مناسب برای دانشآموزان شده
است ،فقط ترجمه نیست .حتی كتابهای مؤلفان و ناشرانی که
کتابهای مذهبی تولید میکنند نیز از نظر ظاهری و محتوایی
جالب نیست.
سطحی گرفتن تولید کتابها در زمینة دینی و مذهبی ضربة
بســیار خطرناکی به منظور به مظلومیت کشاندن دین و مذهب
در این کشــور است .آموزشوپرورش هر کشوری زیربنا و آیندة
خوش و ناخوش هر جامعهای را در هر زمینهای رقم میزند .پس
الزم است هرچه برای دانشآموزان تولید میشود ،جدی گرفته
شود و بهصورت بسیار عالمانه بررسی شود.
نامناســب شدن و کنار گذاشتن کتابهای تولید شده ،چه در
زمینة تألیــف و چه در زمینة ترجمه ،باعث تلف شــدن وقت،
انرژی ،هزینه ،انگیزه و عالقه ،خیلی چیزهای دیگر میشــود که
در این مقالة کوتاه نمیگنجد .پس تولید کتاب را جدی بگیریم
و عمر و سرمایة خود را بیهوده از دست ندهیم.

جدول  .4نتایج كلی كتابهای داستانی ارزیابی شده و مناسب در سالهای  1393تا  ،1395دورة متوسطة نظری
ردیف

سال بررسی

كل كتابهای
ارزیابی شده

تعداد كتابهای
مناسب

درصد كتابهای
مناسب

میزان رشد

تعداد كتابهای
نامناسب

1

1395

220

116

53

-36

104

2

1394

304

258

89

49

46

3

1393

133

66

50

-
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گزارش
اسما سبحانی
لیال عابدینی

كارگاه فیلم و رسانههای آموزشی

فیلم آموزشی فرصتی مؤثر برای یادگیری
گزارشی از كارگاه آموزشی ارزیابان فیلم و رسانههای آموزشی
امروزه اســتفاده از رسانههای گوناگون ،از جمله تصویر ،نمودار ،پوســتر ،نوار شنیداری ،كتاب ،و ...در موقعیتهای آموزشی سبب
بهبود شــرایط یادگیری میشود .فیلم آموزشی از جمله رسانههای آموزشی اســت كه امكانات قابلتوجهی را برای دستاندركاران
آموزش فراهم میآورد .معلمان میتوانند با بهرهگیری از فیلمهای آموزشی اثربخشبودن تدریس خود را افزایش دهند .اما اثربخشی
این رسانه مستلزم آشنایی با قابلیتها ،روشهای كاربرد و اصول طراحی و كاربرد آن است .در این راستا ،چندی پیش «كارگاه فیلم
آموزشی» با حضور كارشناسان و ارزیابان فیلم و رسانههای آموزشی برگزار شد كه گزارشی از این كارگاه را در ادامه میخوانید.

در آغاز این نشست ،وحید گلستان ،رئیس گروه تولید فیلم
آموزشی «دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی» سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی ،تغییر بافت گفتمانی كالس درس را یكی
از كاركردهای مهم فیلم عنوان كرد و گفت« :یكی از هدفهای
جدی نمایش فیلم «باال رفتن انگیزه» اســت و مهمترین وظیفة
معلــم خوب این اســت كــه دانشآموز را
تهییج كند و در او انگیزه به وجود آورد .در
گلستان :استفاده از
روش سنتی ،نمرهگرفتن دانشآموز را وادار
فیلم میتواند سبب
به حفظ كردن پاسخها میكرد».
مشارکت مخاطب در
وی افــزود« :اصــوالً كاربــرد تكنولوژی
به وجودآمدن معنا و
آموزشــی زمانی توجیه میشود كه معلم با
تفسیرگری شود
مشكل آموزشــی و یادگیری دانشآموزان
مواجه شود و برای حل این مسئله بتواند به
تكنولوژی آموزشی مراجعه و مسئله را حل كند .طبعاًفیلمهای
آموزشــی یکی از مهمترینرسانههاست كه جذابیت نسبی آن
بهطور طبیعی و ذاتی برای همه مشخص است».
وحید گلســتان با ذكر تفاوت «طراحی آموزشــی برای فیلم»
بــا طراحی آموزشــی معمولی ،به بیان جایــگاه تعلیق در فیلم
آموزشــی اشــاره كرد و گفت« :طبیعتاً در فیلمهای داستانی و
سینمایی تعلیق یكی از عناصر مهم و بنیادین محسوب میشود.
اگر فیلمی شما را برای تماشای كامل آن جذب نكند و هیجانی
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برای تماشــای ادامة آن نداشته باشید ،آن فیلم با كمبود تعلیق
مواجه اســت .آنچه كه در فیلم آموزشی اهمیت دارد ،این است
كه تعلیق كنترل شده باشد».
گلستان در پاسخ به سؤاالت حاضران در ادامه افزود« :زبان فیلم
میتواند (نه ضرورتاً همیشــه) به زبان ادب و زبان شعر نزدیک
شــود .یعنی کاری را انجام دهد که در زبان علم در حد معمول
انجامشدنی نیست .همیشــه کتاب در بهترین حالت ممکن در
زبان علم فرهیختهتر ،اصیلتر و درستتر از فیلم خواهد بود .اما
فرصتی که فیلم ایجاد میکند فرصتی است که در زبان شعری
و زبان هنری میتوان ایجاد کرد .یعنی معنا را به تأخیر بیندازیم
تا مخاطب برای کشــف معنا درگیر شود .این درگیرشدن باعث
ایجاد انگیزه و کنجکاوی میشود».
وی ضمن جمعبندی بخش اول ســخنانش خاطرنشان کرد:
«فیلم میتواند با تفســیرگری ،یک فرصت ارتباطی ـ آموزشی
جدیدی ایجاد كند ،اما اگر از کنترل خارج بشود میتواند کامأل
متضاد عمل كند».
رئیس گروه تولید دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی در
پاســخ به پرسش آقای غالمرضا شمسایی ،ارزیاب محتوایی و
فنی منابع غیرمكتوب دربارۀ زبان فیلم آموزشی گفت« :استفاده
از فیلم میتواند سبب مشارکت مخاطب در به وجودآمدن معنا
و تفسیرگری شود؛ اما اگر به فیلمساز اجازه داده شود ،آزادانه و

به هر شــکلی که دوست دارد به محتوا بپردازد ،یا به تعبیر شما
به واگرایی و مفاهیمی برســد که در درون فرد تکرار و تفســیر
میشــوند و الیههای زیرین ایجاد میکننــد ،این فیلم ضرورتاً
فیلم آموزشــی خوبی نیست .شــاید فیلم خوبی باشد و حتی از
فســتیوالهای جهانی نیز جایزه بگیرد ،اما در امر آموزش ،فیلم
خوبی محسوب نمیشود».
گلستان در پاسخ به پرسش حیدری فرد ،دیگر ارزیاب حاضر
در جلســهکه دربارۀ ایجاد واگرایی در فیلم آموزشــی پرسیده
بود ،توضیح داد :واگرایی مزیت محســوب نمیشود و یک نقطه
ضعف است .تناقض ذاتی این است که از رسانهای که معنا را به
تأخیر میاندازد ،برای آموزش استفاده میکنیم .چرا؟ چون هیچ
رسانة دیگری جذابیت رسانة فیلم را ندارد .با وجود اینکه ایران
جزو کشورهایی اســت که در تولید فیلم آموزشی سابقة نسبتاً
طوالنی دارد ،اما امروزه به ســختی میتوان به تعداد انگشــتان
دســت ،فیلمساز آموزشی درجة یک را نام برشمرد ،در حالیكه
مطمئناً میتوان صدها نویسندۀ درجه یک برشمرد.
عزیزی ،یكی از ارزیابان حاضر در جلسه پرسید« :شما گفتید
که محتوا وقتی به فیلم تبدیل میشود ،تغییر میکند .در جایی
دیگر از صحبتهایتان هم اشــاره کردید کــه به مطالب عمق
میدهیم و به الیههای زیرین نفوذ میکنیم ،بدون اینكه محتوا
عوض شــود .این جملهها هم معنی نیســتند .آیا محتوا تغییر
میکند یا نمیکند؟»
گلســتان در پاســخ گفت« :محتوا تغییر نمیکند و ما تنها به
محتوا شــکل میدهیم ،چون خودش عمــق دارد .عمق دادن
میتواند یکی از کیفیتهای شــکل دادن به محتوا محســوب
شود».
از نظــر زهرا سلیمیزاده ،ارزیاب فنی نرمافزارهای آموزشی
«بــا توجه به اینکه اکنون کتابهای تفکر و پژوهش وارد عرصة
آموزش شدهاند و دانشآموزان باید فیلم آموزشی ببینند و فیلم
را نقد و بررســی کنند و معلمان نیز گاهی سر کالس درس انشا
یا هنر از فیلم استفاده میکنند ،اتفاقاً آن بخشی از فیلم که بشود
از آن برداشتهای مختلف کرد ،خیلی خوب است .در واقع هدف
آن درس خاص تأمین میشود .یعنی همیشه این نیست که فیلم
آموزشی باید چیز خاصی را روایت کند».
در ادامــه وحید گلســتان ،رئیس گروه تولید فیلم آموزشــی
خاطرنشان کرد« :پخش فیلم هنگام تدریس باید بتواند بحثی را
که در کالس شروع شده بود ،گستردهتر سازد و فرصت یادگیری
ایجاد کند .مصــداق و مثال بیاورد و اگر مبحث ذهنی اســت،
بتواند مابهازای عینی بیاورد .همچنین خوب اســت سؤال جدید
ایجاد کند».
وی سپس به هدفهای فیلم آموزشی اشاره کرد و افزود« :نبود
طراحی آموزشــی مناسب ،بیشــترین ضعف فیلمهای آموزشی
موجود اســت .زمانی که طراحی آموزشــی ضعیف باشد ،همة
اتفاقات بد بعدی را نیز به دنبال دارد .هنوز برخی از خانوادهها و

حتــی معلمان و دانشآموزان فکر نمیکنند که فیلم دیدن یک
فعالیت جدی آموزشــی اســت .جدیت به معنای میزان تمرکز،
میزان دقت و میزان ارزشــیابی است که پس از دیدن فیلم باید
حاصل شود».
وحید گلستان از فیلم آموزشی به عنوان پویاترین و ارزانترین
رســانه یاد کرد و گفت« :کتاب ،فیلم ،نرم افزار ،ســایت و غیره
وظیفه دارند در خدمت آموزش باشــند .متأسفانه ما در دورهای
هســتیم که هم در ســطوح کالن نگاه به فیلم درست نیست و
هم در جامعه ،فرهنگ استفاده از فیلم به عنوان رسانة آموزشی
تثبیت نشده است .گویی دانشآموز با دیدن فیلم دارد وقت تلف
میکند ،در حالیکه فیلم در حافظة بصری دانشآموز میماند و
به او کمک میکند».
وی افزود« :بازار فیلم آموزشــی به دالیل
متفــاوت هنوز به وجود نیامده اســت .البته
گلستان :فقدان طراحی
تعدادی از مؤسسات کار میکنند و تعدادی
آموزشی مناسب،
هم به سود نســبی رســیدهاند ،ولی کافی
بیشترین ضعف فیلمهای
نیســت .باید یک فکر جدی بشود که بخش
آموزشی موجود است
خصوصی در تولید فیلم آموزشی قوی شود
زمانی که طراحی
و ســود ببرد .روشهای گوناگونی در زمینة
آموزشی ضعیف باشد،
ســاخت و تولید فیلم آموزشی وجود دارند
همة اتفاقات بد بعدی را
کــه میتوانند به بهترین نحــو اصل علمی،
نیز به دنبال دارد
اصل آموزش و اصــل تربیت را بیان كنند و
به دنبال خود فیلمهای مناســب بعدی را به
ارمغان بیاورند.
گلســتان در جمعبندی نهایی گفت« :این
ضرورت احســاس میشــود که در داوریها همة موارد در نظر
گرفته شوند .اكنون ما شاهد آن هستیم كه دانشآموزان از طریق
رســانههای جدید وارد یک روند آموزش غیررسمی شدهاند .اگر
جلوی این رســانهها گرفته شود ،اشتباه بزرگی رخ داده است .از
یک طرف باید مراقب بودکه این فیلمها از فیلتر خارج نشــوند
و از طرف دیگر آنقدر فیلتر نشــوند که هیچ مطلبی برای ارائه
وجود نداشته باشد».
وی در مورد زمان اســتاندارد فیلم آموزشی هم گفت« :زمان
استاندارد فیلم آموزشی برای دورة ابتدایی کمتر از  12دقیقه و
برای دورة متوسطه کمتر از  25دقیقه است».
وحید گلســتان در پایان به دو نوع فیلم آموزشــی مستقیم و
غیرمستقیم اشاره کرد و افزود« :فیلم آموزشی غیرمستقیم برای
اهداف نگرشــی مناسب اســت .اگر میخواهید اخالق کودک و
نوجوان خوب شود و در او تغییر نگرش ،تغییر باور و عادت خوب
ایجاد کنید ،فیلمهای آموزشــی غیرمســتقیم مناسباند .چون
هرچند محتوا کم ارائه میشود ،ولی عمق دارد و تأثیرگذاریاش
بیشــتر اســت .پس اگر میخواهید اطالعات زیــادی به بچهها
بدهید ،یعنی جنبة علمی فیلم بیشتر از جنبة تربیتی آن باشد،
از فیلمهای آموزشی مستقیم استفاده كنید.

رشد جوانه | شمارة  | ۵۷پاییز 23 | ۱۳۹۶

پرسش و پاسخ
دبیرخانة
ساماندهی
منابعآموزشی
و تربیتی

پژواك

سؤالهای ذرهبینی
پاسخ به پرسشهای كارشناسان و معلمان استان خوزستان

این صفحه برای پاسخگویی به پرسشهای معلمان ،ناشران و همکارانما در استانهای سراسر کشور ایجاد شده است .ممکن است
چنین پرســشهایی در ذهن شما نیز وجود داشته باشند .در شــمارة پیش به پرسشهایی از استان خراسان رضوی پاسخ دادیم .در
این شــماره ،پرسشهایی از معلمان و کارشناسان استان خوزستان همراه با پاسخهای آنها منتشر میشود .با تشکر از گروه تحلیل
محتوای این استان ،شما را به خواندن پرسشها و پاسخها دعوت میکنیم.

مالکهای استاندارد بودن یک کتاب
 .1چه مالکها و شاخصهایی از طرف دفتر برای تعیین
استاندارد بودن یک رســانة مکتوب در نظر گرفته شده
اســت؟ (لطف ًا الگوی بررســی و ریزامتیازات را اعالم
فرمایید).
برای بررســی هر کتاب دو گروه معیار وجود دارد« :معیارهای
عمومــی» که در همــة کتابهــا مشــترکاند ،و «معیارهای
اختصاصی» که مربوط به کتابهای یک موضوع درسی خاص،
ماننــد علومتجربی ،ریاضی ،ادبیات فارســی یا زبان انگلیســی
هســتند .با عنایت به این موضوع ،توضیــح محتوای برگههای
متفاوت و اعــام ریزنمرات هر برگه ،نیازمنــد کتابچهای چند
صدصفحهای اســت .البتــه این ویژگیها در اســنادی با عنوان
«سند راهنمای تولید کتابهای آموزشی» به تفکیک موضوعات
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درســی مورد بحث قرار گرفتهاند که این اسناد از طریق منوی
وبگاه سامانکتاب (به نشانی )http://samanketab.roshdmag.ir
قابل دریافت و مطالعهاند و البته بهزودی نسخة بهروز شدة آنها
نیز ارائه خواهد شد.
ولی بهطور خالصه میتوان گفت کتاب نباید با برنامة درسی و
رویکردهای آن در تضاد باشد؛ کتاب باید موجب تفکر و خالقیت
دانشآموز شود و دستکم مانع از آنها نشود (مث ً
ال نوشتن پاسخ
کامل برای پرسشهای کتاب ،خصوصاً کتابهای درسی ،موجب
امتیاز منفی میشــود) .در کتاب با توجه به روحیات گونهگون
دانشآموزان ،باید حتیاالمکان از شیوهها و قالبهای نو و متنوع
برای طرح مباحث اســتفاده شده باشد .حجم کتاب نباید خیلی
زیاد باشــد و در صورت امکان از نمودار ،نقشــه و جدول برای
تسهیل یادگیری استفاده شود .همچنین کتاب باید از غلطهای

علمی و تعریفهای مندرآوردی و حتی غلطهای ویرایشی مؤثر
عاری باشد.
افزونبر اینها ،ظاهر کتابها نیــز نباید خواننده را در فرایند
مطالعه خســته کند .برای این منظور کتاب باید قلم مناســب
و صفحهآرایی قابل قبول داشــته باشــد .اگر کتابی عاری از این
مشــکالت عمده باشد ،کتابی مناسب و اســتاندارد خواهد بود.
البته برخی از اشکاالت ظاهری و فیزیکی کوچک ،که در کیفیت
محتوا اثر زیادی ندارند ،قابل اغماضاند.

و در ایــن کار از مشــورت و تجربة همکاران خود در «شــورای
معلمان» هم استفاده كند.
مصوبة « 828شــورای عالی آموزشوپرورش» ،فقط گوشــزد
کرده اســت که این منابع از بین هزاران منبعی انتخاب شود که
توسط کارشناسان بررسی و بهعنوان استاندارد معرفی شدهاند.
به این ترتیب ،معرفی یک کتاب آموزشی خاص خصوصاً کتاب
کمکدرسی از سوی استان ،به نوعی نقض غرض بهنظر میرسد.

آیا اعالم نتیجه به ناشر ،باعث سوءاستفادة او میشود؟
 .2به نظر شــما ارائة پاسخ و نتیجة بررسی درخواست
آثار ثبت شده در سامانة استاندارد کتابهای آموزشی و
تربیتی صرف ًا به ناشران (در حالیکه صاحب اصلی هر اثر،
مؤلف آن اســت) باعث سوءاستفادة بعضی از ناشران در
این زمینه نمیشود؟
نتیجة بررسی کتاب در صورت درخواست مؤلف ،به خود او هم
داده میشود .بنابراین پاسخ صرفاً در اختیار ناشر قرار نمیگیرد.
ضمناً به نظر میرسد ،مؤلف کتاب و ناشر ـ که برای انتشار کتاب
سرمایهگذاری کرده است ـ هر دو به گونهای صاحب اثر شمرده
میشــوند .بنابراین چرا باید دانستن نتیجه توسط ناشر ،موجب
سوءاستفاده شود؟
اگر نویســندهای مایل باشــد چنین اطالعاتی فقط در اختیار
خــودش قرار بگیرد ،میتواند مجوز کتــاب را به نام خود اخذ و
کتاب را با ســرمایة خود منتشر کند .در این صورت ،در سامانه
هم بهعنوان «ناشرمؤلف» ثبت نام میکند و به این ترتیب تمام
مکاتبات با شخص وی صورت میگیرد.

ت از تولیدکنندگان آثار استاندارد
انواع حمای 
 .4آیا دفتر سیاستهایی برای حمایت از تولیدکنندگان
و توزیعکنندگان آثار مکتوب در سطح استانها دارد یا
این کار به سطح وزارتخانه و ســازمان پژوهش محدود
است؟
اگر منظور از حمایت ،معرفی کتابهای مناسب و استانداردهای
آنها باشد ،دفتر انتشارات از تمام کتابهای مناسب و استاندارد
حمایت میکند .به این منظور کتابهای مناســب ،پس از تأیید
کارشناســان ،ابتدا در ســامانة کنترل کیفیــت منابع مکتوب
( ،)http://samanketab.roshd.irو در فاصلــة اندکــی در وبگاه
ســامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irو پس از آن
در کتابنامة رشــد و فهرستگان رشــد و حتی در صورت کسب
امتیاز الزم ،در پایان کتاب درسی معرفی میشوند .این کتابها
همچنین در جشنوارة کتاب رشد به رقابت برمیخیزند.
اگر منظورتــان هم حمایتهایی مانند حمایت در جشــنوارة
انتخاب معلمان نمونه است ،در دســتورالعمل انتخاب معلمان،
امتیازی برای تألیف کتاب مناســب و استاندارد توسط معلمان
مؤلف در نظر گرفته شده است.

آیا معرفی یک کتاب توسط ادارات کل منع قانونی دارد؟
 .3آیا معرفی اثر یک ناشر ،یا چند اثر از چند ناشر تأیید
شــده در کتابنامة رشد یا فهرستگان ،توسط ادارات کل
اســتانها به مدارس منع قانونی دارد؟ به عبارت ،دیگر
آیا ادارات کل مجاز به معرفی رســمی یک یا چند منبع
مشخص به مدارس هستند؟
در مادة  15آییننامة اجرایی مدارس ،آنجا که وظایف شورای
معلمان را گوشــزد میکنــد ،انتخاب منابع آموزشــی برعهدة
معلمان مدرســه گذاشــته شــده اســت .منطق انتخاب کتاب
آموزشــی و تربیتی و معرفی آن توســط معلمان این است که
آنها از تواناییهای ذهنی و دانشی شاگردانشان بیش از دیگران
آگاهی دارند و بهتر میدانند کدام منبع برای آنها مناســبتر
اســت .مث ً
ال معلمان مدرســه بهتر میتوانند بر حســب شرایط
مدرسه ،کتابهای مناســب را برای کتابخانة کالس یا مدرسه
خریداری کنند و اگر الزم باشــد ،کتابهای آموزشــی خاصی
بــه دانشآموز یک پایة خاص معرفی شــود ،معلم هر کالس به
ویژگیهای شــاگردانش بیش از دیگران اشراف دارد و میتواند
برای هر گروه از شــاگردان ،کتاب مناسب آنها را معرفی کند

ادارات کل چگونه میتوانند کتاب چاپ کنند؟
 .5ادارات کل اســتانها در صورت تمایل به فعالیت در
زمینة چاپ و نشر کتاب ،نشریه و ...چگونه میتوانند در
این خصوص اقدام كنند؟ لطف ًا راهکارهای قانونی و عملی
در این رابطه را بیان بفرمایید.
به نظر میرسد فعالیت ادارات کل استانها در این حوزه ،تابع
«آییننامة اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسســات و
شــرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب
 »١٣٦٥باشــد که توسط هیئت دولت به تصویب رسیده است.
این آییننامه برای اجرایی کردن قانونی نوشــته شده است که
در  1365/7/29در مجلس شــورای اســامی تصویب شــد و
مطابق آن ،نهادهای دولتی (به استثنای نهادهایی که در همان
قانون نام برده شــدهاند) ،از انتشــار کتاب و نشریه و مانند آن
منع شــدهاند .مطابق این آییننامه ،در صورت ضرورت ،توسط
باالترین مقام مســئول در دســتگاه دولتی ،تقاضایی به وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال میشــود تا مجوز الزم برای
این کار صادر شــود .متن این آییننامه از طریق اینترنت قابل
دستیابی است.
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یادداشت
گالرهكاشانیان

تازهترین عناوین فهرستگان رشد
یكی از هدفهای «دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی» از سال  1379تاكنون تهیه و انتشار فهرستی از كتابهای مناسب و توزیع رایگان
آن بین آموزشــگاههای كشور بوده است كه این امر با تولید کتابنامههای رشد و توزیع سالیانة آن در  10تا  15درصد مدارس کشور دنبال
میشد .در سال  1395برای نخستین بار ،تولید مجموعهای از منابع آموزشی منتخب با عنوان "فهرستگان رشد" محقق شد .اولین شمارههای
فهرستگان در سال گذشته چاپ و به همة مدارس كشور ارسال شد .امسال نیز برای دومین بار این مجموعه به تعداد مدارس سراسر کشور
چاپ شده و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید ،در اختیار آنان قرار گرفته است.

فهرستگان رشد چیست؟
هر فهرســتگان شــامل منتخبیاز منابع آموزشــی و تربیتی
مناســب اعم از مكتوب و غیرمكتوب اســت كــه در طول یک
ســال به «دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی» رسیده و توسط
ارزیابان مورد تأیید قرار گرفته است.
بخش قابل توجهی از فهرســتگان ،شاملمنابع مكتوب ،یعنی
کتابهای آموزشی و تربیتی است که معلمان و دانشآموزان را
که به لحاظ ذهنی یا دانشی در سطوح گوناگونی قرار دارند ،در
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یافتن منابع مناسب یاری میدهد.
بخشــی از فهرســتگان نیز به معرفی منابع آموزشی در قالب
فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار ،تجهیزات و وسایل آموزشی اختصاص
دارد کــه بــی تردید بهرهبــرداری از آنها بــه ارتقای كیفیت
یادگیری منجر میشــود .حجم این منابع در مقایسه با منابع
مکتوب کم است ،اما انتظاری دور از دسترس نیست که به دلیل
افزایش منابع غیرمکتوب در سالهای آینده،این حجم به نحو
چشمگیری افزایش یابد.

جدول  .1نتایج بررسی كتابهای كمكدرسی ،كمك آموزشی و داستانی در سال 1395
كتابهای منتخب با باالترین امتیاز

دورة تحصیلی

كتابهای
رسیده

كتابهای
مناسب

پیشدبستان

614

385

-

ابتدایی

1971

1405

39

81

متوسطة اول

874

481

23

94

15

متوسطة دوم

1288

623

66

61

15

126

فنیوحرفهای و كاردانش

501

367

-

113

15

128

كودكان استثنایی

100

80

-

-

-

53

كتابهای
كمكدرسی

كتابهای
كمكآموزشی

كتابهای
داستانی

كل

-

-

96

20

140
132

جدول  .2تعداد منابع غیرمكتوب (فیلم ،نرمافزار و وسیله آموزشی) به تفكیك دورههای تحصیلی در سال 1395
پیشدبستان

ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه دوم

فنیوحرفهای و كاردانش

كودكان استثنایی

6

8

8

6

3

2

فهرستهای کاملتر و منابع بیشتر
ناگفته نماند فهرســت كاملی از همة كتابهایی که در ســال
گذشته مناسب شــناختهاند،در كتابنامههای رشد و در وبگاه
سامانكتاب به نشــانی «»http://samanketab.roshdmag.ir
بارگذاری شده است.کتابنامههای رشد نیز همانند فهرستگان
برای دورههای تحصیلی ابتدایی ،متوســطه اول ،متوسطه دوم،
دوره فنــی و حرفــهای و کاردانش ،پیشدبســتانی و آموزش و
پرورش کودکان استثنایی منتشر شدهاند.
فهرست کامل منابع آموزشــی غیرمكتوب مورد تأیید نیز در
وبگاه مربوطه به نشــانی « »http://standard.roshd.irقابل
مشاهده است.
اطالعاتی دربارة فهرستگانهای جدید
در سال  ،1396دومین دورة فهرستگانهای رشد كه فهرست
توصیفی منابع آموزشــی و تربیتی منتخــب و مرتبط با برنامة
درســی دورههای متفاوت تحصیلی اســت ،زیرنظر كارشناسان
«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» در پنج عنوان ،شامل
دورة پیشدبستان با  5000نســخه ،ابتدایی با  79400نسخه،
متوسطة اول با  43600نسخه ،متوسطة دوم با  23000نسخه،
و متوسطة فنیوحرفهای و كاردانش با  4500نسخه و همچنین،
اولین شــمارة فهرستگان رشــد دورة آموزشوپرورش كودكان

استثنایی با  4000نسخه منتشر شد.
برای ارزیابی ایــن منابعبیش از  200نفر از معلمان مجرب و
كارشناســان و برنامهریزان آشنا با برنامههای درسی و آموزشی،
 5000کتاب و بیش از  290منبع آموزشی غیرمکتوب را بررسی
کردند .کتابهای ارســالی برای اولینبار در سال  1395یا یك
سال قبل از آن چاپ شده بودند .تعداد کتابهای ارزیابی شده به
تفکیک دورههای تحصیلی ،در جدول شمارة  1مشاهده میشود.
در جدول شمارة  2نیز تعداد منابع غیرمكتوب معرفی شده در
هر عنوان از فهرستگان آورده شده است.
الزم به ذكر است كه منابع معرفی شده در فهرستگان ،براساس
موضوع و به ترتیب حروف الفبا منظم شدهاند .در معرفی منابع،
فهرســت توصیفی و چكیدهای از محتوای آن منبع ذكر شده و
در پایان هر فهرســتگان نیز نمایههایی از جمله نمایة ناشــر و
آدرس آن تنظیم شده اســت كه یافتن منبع مورد نیاز را برای
خوانندگان محترم آسان میكنند.
«پخش مدرســه» با شــمارة تماس  )021( 88843950نیز
عهدهدار تهیة كتابهای درخواستی مدیران و معلمان محترم و
ارسال آنها به آموزشگاههای سراسر كشور است كه امیدواریم
با مراجعه به فهرســتگان ،منابع مكتوب و غیرمكتوب مورد نیاز
خود و دانشآموزان را از بین بهترینهای معرفی شــده انتخاب
كنند.
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گزارش
معصومهشجاعی
كتابخانة زانیاری سردوش

كتابخانهای به وسعت زندگی
گزارشی از کتابخانه زانیاری سردوش

عالقه به كتاب و كتابخوانی گاه موجب ایجاد تفكری در زندگی افراد میشود كه مسیر زندگی آنان را تغییر میدهد و چه بسا این تغییر
موجب بروز حوادث جالبی در زندگی آنان شود .از جملة این افراد میتوان به محمد توانا حسینی اشاره كرد .وی ساكن روستای  360خانواری
«سردوش» است كه در  30كیلومتری شهرستان مرزی مریوان در استان كردستان قرار دارد .آنچه اینجا میخوانید ،شرح مختصری از زندگی
این جوان كتابدار مریوانی است.

محمد توانا حسینی ،دانشجوی دورة کارشناسی علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان سنندج اســت و با  22سال سن چند ماهی
اســت که با دلنیا جهانی ،دانشجوی رشــتة پرستاری ،زندگی
مشترک خود را آغاز کرده است .او که از کودکی عالقة وافری به
کتاب و کتابخوانی داشت ،در آغاز جوانی به تشکیل کتابخانهای
با  17کتاب همت گمارد .خودش میگوید« :از اوایل تحصیل در
دبیرســتان ،عالقة زیادی به کتاب و کتابخوانی پیدا کردم .اول
خودم به تنهایی شــروع به ایجاد کتابخانه در طبقة دوم مسجد
روســتای کوچک «زانیاری» ســردوش كردم و از دو سال پیش
با چند نفر از دوســتانم به افزایش کتابها و توســعة کتابخانه
پرداختهایم .دیری نگذشت که با کمک خیرین منطقه و مساعدت
برخی ارگانهای دولتی ،توانستیم کتابهای بیشتری به کتابخانه
اضافــه کنیم تا جایی که تعداد کتابهــا به  5500جلد و تعداد
اعضا به  140نفر افزایش یافت .عالوه بر این ،به ملزوماتی از جمله
میز ،صندلی ،قفسة کتاب و رایانه مجهز شد.
این کتــابدار مریوانی درخصــوص برنامههای جنبی هفتگی
کتابخانه گفت« :ما در کتابخانه ســه روز در هفته آموزش قرآن،
ذکر مســائل بهداشــتی ،و آموزش عملی نماز داریم و در دیگر
ایام هفته ،به برگزاری مســابقات حفظ قرآن ،شــعر ،نقاشــی،
داستاننویسی و انشانویسی میپردازیم».
وی با اشــاره به افتتاح کتابخانة زانیاری ســردوش در ســال
 1395خاطرنشــان کرد« :این کتابخانه در سال  1395بهعنوان

28

| رشد جوانه | شمارة  | ۵۷پاییز ۱۳۹۶

کتابخانهای مشارکتی تأیید و رسمأ شروع به کار کرد و با کمک
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور و کانون مســاجد تجهیز شد.
خوشبختانه در زمســتان  1395طی مراســمی کــه در تهران
برگزار شــد ،این كتابخانه جزو  10کتابخانة برتر ایران برگزیده
شــد و هدایایی از قبیل  10میلیون تومان اعتبار خرید کتاب5 ،
میلیون تومان اعتبار خرید قفسه و 20میلیون تومان پول نقد به
آن اختصاص یافت که بدین طریق توانستیم تجهیزات کتابخانه
و تعداد کتابها را افزایش دهیم و با تشــکیل انجمن  10نفره از
بین بانوان و آقایان ،برای آموزش اعضا ،بیش از پیش فعالیتهای
کتابخانه را رونق بخشیم».
حســینی افزود« :ما به کمک مردم روستا و خیرین ،زمینی به
مساحت  150متر به قیمت هفت میلیون تومان خریداری کردیم و
فرمانداری مریوان هم با توجه به فعالیتهای انجام شده قول مساعد
داد که در سال  1396ساختمان کتابخانه را در آن احداث کند».
محمد توانا حســینی دلیل انتخاب همســرش دلنیا جهانی را
عالقة وی به کتاب و کتابخوانی عنوان کرد و افزود« :من فردی
فرهنگی و دوســتدار علم و کتاب هستم .بنابراین همسرم نیز
میباید واجد شــرایط و معیارهای من برای انتخاب همسر باشد.
بههمین خاطر به خواستگاری دلنیا جهانی رفتم که اكنون مربی
دورههــای آموزش قرآن و مهارتهای زندگــی در این کتابخانه
اســت .در ضمن مراســم ازدواجمان با آنچه مرسوم منطقة ما و
بســیاری از جاهای دیگر است ،فرق داشت .ما با کمترین هزینه

که ک ً
ال شــش میلیون تومان بود ،ازدواجی ســاده برگزار کردیم
تا در راســتای ترویج فرهنگ سادهزیستی و آسان کردن ازدواج
هم قدمی برداشــته باشیم و از سختگیریهای برگزاری مراسم
ازدواج که مانع شروع زندگی بســیاری از جوانهاست ،بکاهیم.
عالوه بر این ،بخشــی از هزینة ازدواجمان را به مؤسســة خیریة
ئاســوی ژیان مریوان هدیه کردیم تا بچههای یتیم را هم در
شادی زندگی مشترکمان سهیم کنیم».
کتابدار کتابخانة زانیاری سردوش افزود« :زندگی من از همان
ابتدا با کتاب و کتابخانه عجین شده بود و مراسم ازدواج ما در ماه
مبارک رمضان در کتابخانه برگزار شــد؛ چون کتابخانه را یکی از
مراکز تعلیموتربیت میدانیم .در این مراسم امام جماعت روستا،
انجمن مؤسســة خیریة ئاســوی ژیان ،اعضا و انجمن آموزشی
کتابخانه و گروهی از مردم به ســادگی حضور داشتند .پذیرایی
ما شربت و شیرینی بود که مردم تهیه کردند .ما عالوه بر کمک
به مؤسســة خیریه ،تعدادی کتاب هم به کتابخانه هدیه کردیم،
چون معتقدیم که کتاب عامل پیشــرفت و بقای فرهنگ است.
اتفاقاً در آن روز هم چند نفر عضو تازه به جمع اعضای کتابخانه
اضافه شدند».
گفتنی اســت كه برگــزاری آیین عقد و عروســی زوج جوان
کتابدار روســتای سردوش در رســانههای داخلی و خارجی و
فضای مجازی نیز بازتاب گســترده ای داشــت .ضمناً این زوج
كردســتانی یک جلد کالم اهلل مجید از رهبر معظم انقالب هدیه
گرفتند و رئیس «سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران» و مشاور
رئیس جمهور در امور فرهنگی نیز از آنان تقدیر كردند.
مراسم ازدواج زوج مریوانی در كتاب خانة زانیاری سردوش

قرآن اهدایی مقام معظم رهبری به زوج جوان

ما هم برای این زوج کتابدوســت و فعــال فرهنگی ،زندگی
مشترک طوالنی همراه با سالمتی و خوشبختی آرزو می کنیم.
الزم به ذکر است که «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» نیز به
پاس اقدام زیبا و فرهنگی این زوج جوان تصمیم گرفت ،تعدادی
کتاب به کتابخانة زانیاری ســردوش مریوان اهدا كند تا سپاسی
باشــد از محمد توانا حســینی و دلنیا جهانی .امیدواریم در کار
توسعة فرهنگ مطالعه توفیق روزافزون یابند.

مقاله ترجمه
ترجمهوتلخیص:
طیبهالدوسی

آموزش هدفمند انواع متون
نویسندگان :ن ِل كی .دوك ،سامانتا كاف َلن ،مری ام .جازویك و نیكول ام .مارتین
برخی از افراد گمان میكنند در خواندن انواع متون مستلزم بهكارگیری مهارتهای یكسانی هستند .در حالی كه خوانندگان برای خواندن
انواع متفاوت متن از فرایندهای گوناگونی بهره میگیرند .خواندن تابع ویژگی متن است .خواندن و نوشتن همچون یك مجموعه با هم عمل
میكنند تا ما را در دستیابی به هدفهای زندگی یاری دهند .لذا در اینجا هر دو مقوله را مورد توجه قرار میدهیم.

کلیدواژهها :مهارتهای خواندن و نوشتن ،خواندن متن
سخنی دربارة نوشتن
اگرچــه این تمایل در ما وجود دارد كه خواندن و نوشــتن را
در مدرســه از یكدیگر تفكیك كنیم و آنهــا را در جایگاههای
متفاوتی از برنامة درســی قراردهیــم ،لیكن در دنیای خارج از
مدرسه ،خواندن به شكل پیچیدهای به نوشتن منتهی میشود.
برای مثال ،ممكن است پس از خواندن مقالهای در یك نشریه،
به بازبینی و اصالح یك طرح درس بپردازید و یا یادداشــتی را
برای كادر آموزشی مدرسة خود تهیه و در آن سیاست جدیدی
را پیشنهاد کنید .بنابراین ،خواندن با نوشتن همراه میشود.
انواع متفاوت متن ،فرایندهای گوناگون
در مدارس ایاالت متحده ،غالباً خواندن و نوشتن را بدون توجه
به نوع آنها ،آموزش میدهیم .ما فرایند نوشــتن «واحدی» را
آموزش میدهیم ،اگرچه فرایندهای مورد اســتفاده در نوشتن
بهطــور قابل مالحظهای در انواع گوناگــون متن ،متفاوتاند .ما
راهبردهــای درك مطلب را بهطور عام آموزش میدهیم ،گویی
آنها به شیوهای یكسان در تمام انواع متن بهكار گرفته میشوند.
با وجود این ،معنی «پیشبینی كردن» در یك داستان با معنای
آن در متنــی خبری كام ً
ال متفاوت اســت .برخــی از راهبردها
مختص انواع خاصی از متن هستند.
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سه اصل برای انواع متون
ســه اصل زیر میتوانند معلمان را یاری دهند تا به شــیوهای
تدریس كنند كه از نوع متن تأثیر میپذیرد.
اصل  .1دانشآموزان را در خواندن و نوشتن هدفهای
مرتبط با دنیای واقعی مشاركت دهید.
در گرمترین زمان تابســتان ،گروهی از پســران ،آن دسته از
متنهای خبری را به دقت مطالعه میکنند كه فراتر از ســطح
خواندن آنهاست .این پســران تمام توان خود را برای خواندن
ایــن متنها بهكار گرفتهاند ،چرا كــه مأموریتی به آنها محول
شده است .باغ وحش محلی شهر از آنان خواسته است كه برای
برپایی نمایشهای باغ وحــش ،كتابهای راهنما تدوین كنند.
پسران این مسئولیت را جدی تلقی كردهاند تا در مورد حیواناتی
كه در آنجا ســكنا داده شدهاند ،مطالبی بیاموزند و دیگران را در
آموختههای خود سهیم كنند.
دانشآمــوزان بهدلیل شــركت در این فعالیــت ،بهجای آنكه
احســاس حقــارت كنند ،هیجــانزده و حتی خشــنود بهنظر
میرســند .آنان متون خبری را میخوانند و مینویسند ،چرا كه
میخواهند و یا نیازمندند چیزی بدانند .البته نه به این دلیل كه
معلم به آنها چنین گفته اســت و نه برای گرفتن جایزه .آنها

برای هدفهای مربوط به دنیای واقعی میخوانند و مینویسند.
در گذشــته ویژگیهــای متــن را ،تعیین كننــدة نوع آنها
میدانســتند ،لیكن امروزه نوع متن را بــا توجه به «هدف» آن
تعریــف میكنند .بنا بر عقیــدة كارولین میلر ،)1984( 1انواع
متنها پدیــد میآیند تا نقشهای ویــژهای را در موقعیتهای
خاص ایفا كنند و ویژگیهای این متون طوری شــكل گرفتهاند
كه به ایفای آن نقشها كمك كنند .برای مثال ،یك دستورالعمل
پخت غذا را در نظر بگیرید كه هدف آن راهنمایی خوانندگان در
آمادهســازی غذا به شیوهای خاص است .یكی از ویژگیهای این
دستورالعمل ،ارائة فهرستی از مواد مورد نیاز است .این فهرست
در ابتدای دســتورالعمل آورده میشود تا خوانندگان بتوانند از
ابتــدا ببینند کدام مــواد را در اختیار دارند و کــدام را باید در
فهرست خرید خود قرار دهند.
بر این باورم که دانشآموزان زمانی خواندن و نوشتن انواع متون
را به بهترین شكل میآموزند كه از این متون و ویژگیهایش به
همان دالیلی اســتفاده كنند كه این متون و ویژگیها بهخاطر
آنها پدید آمدهاند.
موارد زیر را در نظر بگیرید:
در «سبكهای داستانی» هدف اصلی به اشتراك گذاشتن و
تفسیر تجربههاست .دانشآموزان ممكن است متنهای تاریخی
را بخواننــد ،از مكانهای تاریخی بازدید کنند و بهطور همزمان
برای نگارش كتابی تاریخی ـ داســتانی بــه پژوهش بپردازند؛
كتابی كه آن را با تشــریك مســاعی خواهند نوشــت ،با دیگر
مدارس به اشتراك خواهند گذاشــت و از طریق «اینترنت» به
فروش خواهند رساند.
در «ســبكهای نمایشــی» هدف اصلی ،واقعی جلوه دادن
شــخصیتهای نمایــش از طریق تعــارض و یا تعامل اســت.
دانشآموزان ممكن اســت به دقت متن دو نمایشنامة كوتاه را
بخوانند ،برخی از خطوط آن را برجســته ســازند ،در حاشیهها
یادداشت بگذارند و فهرستی از وسایل صحنة نمایش و لباسها
تهیه كننــد .این خواندن دقیق آنان را آماده میســازد که این
نمایشنامهها را برای دیگر كالسهای مدرسة خود اجرا كنند.
در «ســبكهای مجاب كننده» مقصود اصلی تأثیرگذاری
بر عقاید و یا رفتار مخاطبان اســت .دانشآموزان ممكن اســت
در مورد تأثیرات كافئین بر بدن پژوهش بهعمل آورند و ســپس
نامههای متقاعدكنندهای را با هدف تغییر عادات نوشیدن قهوه
در بزرگساالن بنویسند و آنها را به یكی از روزنامههای محلی
ارائه دهند.
در «سبكهای خبری» هدف اصلی ،انتقال اطالعات در زمینة
جهان طبیعی یا اجتماعی به افرادی اســت كه به آن اطالعات
نیازمندند .دانشآموزان توانســتند در «پروژة كتابهای امید»
( )www.e-luminate.orgمشــاركت جویند و متنهای خبری
را برای دانشآموزان اوگاندایی بنویســند كه به متنهای معدود
چاپی دسترسی دارند.
در «ســبكهای فرایندی» هدف اصلــی آموزش چگونگی

انجام کاری به افراد اســت؛ کاری كه آنهــا از چگونگی انجام
آن آگاهی ندارند .دانشآموزان ممكن اســت پژوهشی را بهعمل
آورنــد ،كتابــی را در زمینة چگونگی اســتفادة مجدد از برخی
وسایل خانگی بنویسند و سپس آن كتاب را در فروشگاه محلی
وسایل خانگی به فروش برسانند و سود حاصله را برای راهاندازی
یك برنامة بازیافت در مدرسة خود بهكار گیرند.
][duck, caughlan, Juzwik and Martin, 2011

اصل  .2ویژگیهای متون متفاوت
و كاركردهای آنها را آموزش دهید
فراهم ساختن تجربة اســتفاده از متون متفاوت و ویژگیهای
آنها بهمنظور نیل به هدفهای دنیــای واقع ،گامی مهم برای
دانشآموزان اســت .لیكن آمــوزش ویژگیهای خاص نیز مفید
اســت .برای مثال ،پژوهشها نشــان دادهاند که آموزش عناصر
خاص داســتان به كودكان ،همانند شخصیت داستان ،موقعیت
داستان و مسئلة آن ،میتواند ارزشمند باشد.
[Baumann & Bergeron, 1993; Gersten, Fuchs,
]Williams, & Baker, 2001

«متنهــای فرایندی یا رویــهای» دارای ویژگیهای متفاوتی
هســتند .برای مثال ،آنها غالباً هــدف نهایی را در بخش بیان
هدف یا عنوان بــه صراحت بیان میكننــد( .همانند« :چگونه
یك چهلتكه بدوزیم؟») همچنین ،فهرســتی از مواد مورد نیاز
را به ترتیب بهكارگیری آنهــا مطرح میکنند .معموالً هم این
توضیحات را در مراحــل پی در پی ارائه میدهند و از فعلهای
امری بهره میگیرند (برای مثال :رســم كنید ،ببرید و بگیرید).
غالباً تصویرهایی را ارائه میدهند كه مراحل متفاوت یا محصول
نهایی را نشــان میدهند .این متنها ممكن اســت خواننده را
بهطور مستقیم خطاب قرار دهند (همانند« :شما باید .)»...آنها
عنوانها و زیر عنوانها و واحدهای اندازهگیری را شامل میشوند
و معموالً با یك ارزشــیابی ،خالصهای از نتایج پیشبینی شده و
یا توضیحی علمی پایان مییابند.
در نــگارش چنین متنهایی توصیه میكنیــم ،بهجای اینکه
بپرســید« :آیا از نمایه اســتفاده كردید؟» بپرســید« :چگونه
اطالعات مورد نیاز خود را در این كتاب یافتید؟» و بهجای اینکه
بپرســید« :آیا برای هر یك از مرحلههــا ،تصویر یا تصویرهایی
را نیز ضمیمه كردهاید؟» بپرســید« :آیا تصویرهایی را ضمیمه
كردهایــد كه به خواننده نشــاندهند ،چــه كاری را باید انجام
دهد؟» چنین سؤالهایی میتوانند یادگیری را عمق بخشند.
اصل  .3راهبردهای وابسته
به متنی خاص را آموزش دهید.
دانشآمــوزان باید بیاموزند ،چگونه متنهــای گوناگون را به
شیوههایی متفاوتی بخوانند .بیایید رویكردهایی را بررسی كنیم
كه بهطور خاص در خواندن متنهای داســتانی ،خبری و مجاب
كننده مؤثر واقع میشوند.
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خواندن متنهای داستانی
جوانا ویلیامز 2و همكارانش ( 1994و  )2001به منظور كمك
به دانشآموزان در پی بــردن به مضمون و یا نكتة اخالقی یك
داستان رویكردی آموزشــی را به نام «راهبرد مضمون» تدوین
كردهاند .معلمان میتوانند آن را در مورد داســتانهای تخیلی
و داســتانهای مبتنی بر واقعیت به كار گیرند .راهبرد مضمون
چهار بخش زیر را دربرمیگیرد:
 مضمــون را معرفی كنید .قبل از این کار ،در مورد آنچه
دانشآمــوزان قب ً
ال در مــورد مضمون میداننــد و نیز مفاهیم
جدیدی كه باید ارائه كنید ،به تفكر بپردازید.
 داســتان را بخوانید .در حین خواندن داســتان ،به طور
مكرر مكث كنید تا ســؤاالتی را بپرســید و در مورد وقایع آن با
توگو بنشینید.
دانشآموزان به بحث و گف 
 پس از پایان خواندن به بحــث و گفتوگو بپردازید .با
پرسیدن اینكه« :آیا آنچه اتفاق افتاد ،خوب بود یا بد و چرا» ،توجه
دانشآموزان را به مضمون داستان جلب كنید.
][Loauer and Lord, 2001

 درس را خاتمه دهید .از دانشآموزان بخواهید تا مضمون
متن جدید را بیابند .آنان را وادارید که با توجه به تجارب زندگی
خود ،مثالهایی را برای آن مضمون بیاورند .ســرانجام ،از طریق
یك فعالیت غنیســازی ،مانند نقاشــی كردن ،مشوق تفكر در
زمینة مضمون باشید.
خواندن متنهای خبری
جانت كلینگنِر ،شارون وان 3و همكارانشان ،برای كمك به
دانشآموزان در خواندن متنهای خبــری« ،خواندن راهبردی
مشــاركتی» را تدوین كردند .در خواندن راهبردی ـ مشاركتی،
معلمان به دانشآموزان میآموزند كه:
 متــن را پیشخوانی كنند .پیش از آنكــه دانشآموزان
خواندن را آغاز كنند ،معلــم از آنان میخواهد تا در مورد آنچه
از قبــل میدانند به تفكر بپردازند و آنچــه را خواهند آموخت،
پیشبینی كنند.
 مضمون اصلــی را درك كنند .دانشآمــوزان در حین
خواندن ،مفاهیم ،وقایع و شــخصیتهای كلیدی متن را درک
میکنند و به این پرســش پاسخ میدهند كه« :مهمترین فرد یا
شیء كیست یا چیست؟»
 جمعبندی كنند .هنگامی كه خوانــدن دانشآموزان به
پایان میرسد ،آنان در مورد یادگیری خود به تفكر میپردازند و
ســؤالهایی در زمینة مفاهیم ،وقایع و افراد كلیدی متن تدوین
میكنند [.]Vaughnand Klingner, 1998
معلمــان در حین تدریس این الگو را بــه تمام كالس معرفی
میكنند و هــر یك از راهبردها را توضیح میدهند و به نمایش
میگذارنــد .ابتدا تمــام دانشآموزان كالس به نوبت و ســپس
گروههای كوچكی از دانشآموزان كه عملكردشــان توسط معلم
آســان میشــود ،این چهار راهبرد را در جلــوی كالس بهكار
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میگیرنــد .ســرانجام دانشآموزان در گروههــای كوچكی كار
میكنند كه توســط ســایر دانشآموزان هدایت میشوند .آنان
به نوبت بهعنوان كارشــناس هر یــك از راهبردها ،ایفای نقش
میكننــد و بــه اعضای گــروه در بهكارگیــری راهبردها یاری
میدهند .در این میان ،معلم بین گروهها میچرخد و در صورت
نیاز به آنها کمک میکند.
خواندن متنهای مجاب كننده
سوزان دو ال پاز )2005( 4دانشآموزان دورة راهنمایی را بر
آن داشت ،متنهایی را كه دیدگاههای متفاوتی را در زمینة وقایع
تاریخی به نمایش میگذارنــد ،بخوانند ،در مورد آنها به بحث
توگو بنشــینند و یادداشت بردارند و از این طریق خود را
و گف 
برای نوشتن دالیل آماده سازند .دانشآموزانی كه آموختند متنی
را با هدف درك دیدگاهها بخوانند ،در مقایســه با دانشآموزان
گروه گواه كه چنین آمادهســازی را دریافت نكرده بودند ،دالیل
طوالنیتر و متقاعد كنندهتری نوشتند.
دانشآموزان با فراگیری مــوارد زیر درك خود را از دیدگاهها
بهبود میبخشند:
 مشخص کردن هر نویسنده یا سخنران و توصیف دالیل
وی .دانشآموزان هدف ســخنران را تعریف میکنند ،دالیل وی
را در نظر میگیرند و به جســتوجوی شــواهدی دال بر وجود
تعصب میپردازند.
 مقایسة جزئیات و جستوجوی نقطه نظرات متناقض.
دانشآموزان در پی تناقضات موجود در یك اثر هستند و تفاوت
میان نویســندگان را در چگونگی توصیف افراد و وقایع در نظر
میگیرنــد .آنها را که در هر اســتدالل وجود ندارد ،بررســی
میکنند و با مقایسة منابع به استنتاج میپردازند.
 یادداشــت برداری دقیق از هر منبــع .دانشآموزان
یادداشــتهای خــود را نظم و ترتیب میبخشــند و از شــیوة
یادداشــتبرداری ُكرنل و یا چارتهای مفهومی برای مقایســة
دیدگاههای متفاوت استفاده میكنند.
هدف در كانون توجه
رویكــرد «متن دارای هــدف» ،فراتر از «مطالعــة متن» و یا
فراگیری ویژگیهای متن به واسطة جذاب بودن آنهاست .این
رویكرد آموزش متن را در بستری غنی از فعالیتهای مبتنی بر
هــدف قرار میدهد و بنا به تجربة ما ،دانشآموزان و معلمان آن
را جذابتر و آموزندهتر میدانند.
پینوشتها:
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برگزاری کارگاههای آموزشی ارزیابی برای معلمان دورة متوسطه

چگونه کتابهای آموزشی
را ارزیابی میکنیم؟
در ارزیابی منابع آموزشی ،از همان آغاز ،معلمان همواره نقشی برابر با کارشناسان و مؤلفان کتابهای درسی داشتهاند؛
زیرا به باور مسئوالن این برنامه ،یک منبع آموزشی ضمن اینکه نباید با برنامۀ درسی و اهداف و رویکردهای آن تضاد
داشته باشد ،باید از نگاه معلمی که با دانشآموزان گوناگون سر و کار دارد ،سودمند و مفید تشخیص داده شود.
جذب معلمانی که به کار ارزیابی کتابهای آموزشی بپردازند ،پیش از این به شکل تدریجی و به صورت پراکنده صورت
میگرفت .افراد عالقهمند به شکلهای مختلف دعوت به کار میشدند و به صورت فردی با معیارهای ارزیابی و سنجههای
به کار رفته در فرمها و مطالعۀ راهنمای تولید کتابهای آموزشی آشنایی مییافتند.
در سال  1394برای جذب ارزیابان جدید با همکاری آموزش و پرورش شهر تهران فراخوانی منتشر شد که به دنبال آن
حدود  200معلم عالقهمند داوطلب همراهی با مجموعه شدند .در تابستان همان سال یک کارگاه آموزشی برای معلمان
ابتدایی برگزار شد ،اما با توجه به حجم سنگین برنامهها فرصت برگزاری کارگاه آموزشی ویژۀ معلمان متوسطه تابستان
امسال پیش آمد.
کارگاه امسال ،با عنایت به تعدد گروهها و حضور چشمگیر مدیران گروههای دفاتر تألیف نظری و فنی و حرفهای یکی
از کیفیترین کارگاههای برگزار شده توسط ساماندهی بود .در این شماره از جوانه ،کوشیدهایم محتوای بخشی از این
کارگاهها را منعکس کنیم .ما بر این باوریم که گرچه مخاطبان اصلی کارگاه ارزیابان معلم بودهاند ،اما معیارهای ارزیابی
که از سوی مدرسان ارائه میشود ،برای ناشران و پدیدآورندگان کتابهای آموزشی نیز مفید است.
دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی

گزارش
محمد د شتی

گزارشی ازمباحث عمومی اولین جلسة كارگاه آموزشی ـ تبیینی ارزیابان معلم برای دورة متوسطه

افزایش مشارکت معلمان

در ارزیابی كتابهای آموزشی
فربیا کیا ،معاون ساماندهی
دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی
با تشكر از همکاران محترم آموزشوپرورش شهر تهران که در
اولین کارگاه آموزشــی ـ تبیینی ارزیابان معلم (دورة متوسطة
دوم) دعوت ما را برای مشــارکت در کار ارزیابی منابع آموزشی
و تربیتی پذیرفتهاند .امیدوارم ایــن قدمهای خالصانه که برای
خدمت بیشــتر به دانشآمــوزان و همة مخاطبــان کتابهای
آموزشی برداشته میشــود ،مورد رضایت پروردگار متعال واقع
شود.
و نیز امیدوارم بحثهای کارشناســی و علمــی و اجرایی که
در ایــن کارگاه از ابعاد مختلف توســط مدیران کل دفاتر تألیف
کتابهای درســی و همکاران هنرمنــد و متخصص ما در حوزة
گرافیک کتابهای آموزشــی مطرح میشوند ،مفید فایده واقع
شوند و ما بتوانیم زمینة همکاری مؤثرتری را با شما همکاران و
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معلمــان گرامی که در صف اول خدمت و ارتباط با دانشآموزان
قرار دارید ،بیش از پیش فراهم کنیم تا از این رهگذر کتابهایی
برای اســتفادة دانشآموزان گزینش و معرفی شوند که عالوه بر
داشتن اســتانداردهای علمی و حرفهای بتوانند به خواستههای
دانشآموزان ،بهتر و مؤثرتر از گذشته پاسخ دهند.
همانطور کــه در برنامههای کارگاه که در اختیار شــما قرار
گرفته ،اعالم شــده اســت ،ما در دو بخش در این کارگاهها در
خدمت شــما خواهیم بود .این هفته و در مدت ســه جلسه ،در
بخــش عمومی و کلیات ،درخصوص تبییــن رویکرد کتابهای
جدیدالتألیف ابتدایی و متوســطه و کتابهای فنیوحرفهای و
کاردانش و همچنیــن تبیین ویژگیهای ظاهــری و گرافیکی
کتابهای آموزشــی نکاتی را توسط اهل فن و همکاران مسئول
در این حوزهها بیان خواهیم کرد .در هفتة آینده ،از منظر تبیین
و ارزیابی تخصصی کتابهای کمکدرســی ،از جمله کتابهای
زبان و ادبیات فارســی ،علوم پایه ،عربی ،زبان انگلیســی ،علوم
دینی وکتابهای ریاضی ،پای ســخن کارشناسان این حوزهها
که عمدتاً از مؤلفان و صاحبنظران کتابهای درســی هستند،
خواهیم نشســت .همچنین در این جلســات ،عــاوه بر منابع
مکتوب ،درخصوص دیگر منابع آموزشــی و رسانههای آموزشی

بحث و تبادلنظر خواهد شد.
همکاران و معلمان محترم شرکتکننده در این کارگاهها عنایت
خواهند داشــت که هدف از برگزاری این کارگاهها و حضور شما
عزیزان ،بهرهگیری بیش از پیش از مشارکت فکری معلمان است
کــه به گواهی و توصیة بزرگان تعلیموتربیت در همة عرصههای
آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر است .ما نیز بهعنوان همکاران و
خدمتگزاران شما بزرگواران که سالهایی چند از دوران خدمتی
خود را در مدارس طی کردهایم ،اعتقاد داریم ،هر طرح ،تصمیم
و اقدامی در آموزشوپرورش بدون حضور و مشارکت صمیمانه و
مؤثر معلمان آنگونه که شایســته است ،به ثمر نخواهد نشست.
ما از چندین ســال پیش که موضوع ارزیابی و داوری کتابهای
درسی را در آموزشوپرورش در دستور کار و اولویت برنامههای
ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی قرار دادهایم ،همواره از
همراهی ،راهنمایی و مشارکت معلمان بهرهمند بودهایم و با هر
گامی که به جلو برداشــتهایم ،این مشارکت جدیتر ،عمیقتر،
مؤثرتر و گســتردهتر شده است .شــاهد این موضوع هم حضور
صمیمی و گســتردة شما عزیزان در این نشســت است .ما در
قالب کارگاه آموزشــی و تبیینی در خدمت شما هستیم ،تا در
کار مشترکی که قرار اســت انجام دهیم ،با شناخت ،آمادگی و
مسئولیتپذیری بیشتری به کمک یكدیگر بیاییم و قبل از آغاز

دکتر محمود امانی طهرانی،
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای
ابتدایی و متوسطة نظری
من هم به ســهم خودم حضور شما همکاران و معلمان محترم
را در ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی گرامی داشته و
امیدوارم این همکاری برای ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
که نزدیک به دو دهه از شــروع آن میگــذرد ،اتفاقی مبارک و
مؤثــر باشــد و از رهگذر این همکاری آثار بهتر و بیشــتری در
اختیار دانشآموزان و معلمان سختکوش و ارزشمند قرار گیرد
و نیز امیدوارم این اعالم آمادگی از سوی شما بزرگواران ،نوید و
امیدی برای آموزشوپرورش ما باشد و بتواند فعالیتهای کیفیت
بخشی ما را گامی به جلوتر ببرد.
امــروز و در فرصت مختصری که در اختیــار دارم ،میخواهم
نظرم را دربــارة موضوع یادگیری و نقش کتابهای آموزشــی
بیان کنم .در مقولة کیفیتبخشی به کالس درس ،صحبتهای
فراوانی شده و مطالب متنوعی توسط متخصصان و صاحبنظران
این حوزه بیان شــده اســت .جدا از همة نظرات جدید و قدیم

راه ،از مسیری که قرار است طی شود ،اطالعات بیشتری داشته
باشــیم تا این کار مســئولیتآور و در عین حال ارزشمند را با
شناخت ،و آگاهی و عالقه پیش ببریم.
معلم بهعنوان رکن آموزش و رهبر آموزشــی در مدرسه باید
در فراینــد آموزش و یادگیری نقش شــاخص و مهم خود را در
همة سطوح داشته باشــد تا هر کاری که قرار است انجام شود،
با مشورت و مشــارکت معلمان و هدفگذاری درست به اهداف
آموزشی و تربیتی مورد نظر منجر شود.
قطعاً همکاران داوطلب برای همــکاری در ارزیابی کتابهای
آموزشــی ،با طرح ســاماندهی کتابهای آموزشــی و تربیتی
آشنایی اجمالی دارند .در کنار آن ،جزوهای که با عنوان «نگاهی
کوتاه به ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی» در اختیار شما
قرار گرفته است ،میتواند اطالعات کاملتری را فراروی همکاران
محترم قرار دهد .همچنین بحثها و نکات مطرح شده از سوی
میهمانان این کارگاههای آموزشــی و تبیینی کمک خواهد کرد
که دوستان آشنایی بیشــتری با این کار پیدا کنند و انشاءاهلل
بعــد از برگزاری این کارگاهها ،ارزشــیابی به عمل آمده و توافق
نهایی ،همکاری و همراهی بیشــتری بــا خدمتگزاران خود در
ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی و بهخصوص در ارزیابی
منابع آموزشی و تربیتی داشته باشند.

درخصوص نظرات یادگیری و ارزشــیابی ،درخصوص الگوهای
تدریس هم نظــرات زیادی اظهار شــده و نوآوریهای فراوانی
صورت گرفتهاند ،که شما معلمان عزیز از آنها بیاطالع نیستید
و بهدلیل محدودیت وقت ،فرصت پرداختن به آنها را نداریم.
اما ایــن یافتههای متنــوع و گوناگون ،جدایــی از امتیازاتی
کــه دارند ،از یکوجه معلم را به یک حالت سرگشــتگی و گاه
ســردرگمی دچار کردهاند؛ وضعیتی که خودم نیز آن را تجربه
ت زیادی این دغدغه را داشــتم که :آیا میشود
کردهام .چون مد 
الگویی پیشنهاد داد که این یافتههای گوناگون ،متکثر و متنوع
در یک نظــام در کنار هم قرار گیرند تا بتــوان تکلیف معلم را
روشن کرد؟ در این مســیر پژوهشهایی را انجام دادم و حدود
ســه تا سه ســال و نیم پیش به الگویی رسیدم و آن را در چند
قالب عرضه کردم.
چون فرصت پرداختن به این الگو بهطور کامل نیست ،عزیزان
میتواننــد در مقالهای که با عنوان «بهســوی تحول در کالس
درس» به قلم اینجانب در ضمیمة مجله «رشد معلم» (ویژهنامة
پایة نهم) در شــمارة مهرماه  1395منتشر شده است ،مراجعه
کنند .فایل این مقاله و مجلة رشــد هم در سایت مجالت رشد
بهصورت رایگان در دسترس است.
این مقاله در سه بخش با عناوین :رسانههای آموزشی پر شمار،
طراحی آموزشــی ،و بروندادهای قابل ارائه در یادگیری تدوین
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شده است .در این مقاله و در الگوی ارائه شده ،مثلثی را در نظر
گرفتهام که به نظر میرسد با داشتن سه ضلع:
 .1رسانههای پرشمار (بستة آموزشی به جای کتاب درسی)،
 .2طراحی آموزشی فعال ،رشد دهنده و قابل پیمایش،
 .3بروندادهای قابل ارائه در یادگیری
میتواند منجر به بهبود وضعیت کالسهای درس شود.
در ایــن میان موضوع ارائه ـ یعنــی قرارگرفتن دانشآموز در
موقعیتی که بتواند کار خود را به دیگران عرضه کند ـ از باالترین
ضریب تأثیر در پیشــرفت تحصیلی او برخوردار اســت .پس هر
یادگیری که به نوعی ارائة دانشآموز در آن وجود داشــته باشد،
تضمینی اســت برای اینکه او به پیشــرفت بســیار خوبی نائل
شــود .توصیهای از قدیم در حوزههای علمیة ما وجود دارد که

مهندس احمدرضا دوراندیش،
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای
فنیوحرفهای و کاردانش
بنده هم حضور شــما معلمان گرامی خیرمقدم عرض میکنم.
امیدوارم در این مســیری که برای همکاری و مشارکت در طرح
ســاماندهی منابع آموزشــی و ارزیابی کتابهای آموزشــی و
تربیتی در پیش گرفتهاید ،موفق باشــید .در زمینة آموزشهای
فنیوحرفــهای مایلم چند جملهای در مورد آنچه در نظام جدید
آموزش فنیوحرفهای اتفاق افتاده است ،با هم صحبت کنیم و به
این موضوع هم بپردازیم که کتابهای آموزشی بهعنوان پشتیبان
کتابهای درســی ،میتوانند چه نقشــی در قالب رســانههای
آموزشی ایفا کنند.
ابتدا خوب اســت ،نظری به اسناد باالدستی درخصوص تحول
بنیادین آموزشوپرورش و بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری
درخصوص ضرورت حمایت از اشتغال و تولید ،اقتصاد مقاومتی،
و حمایت از تولید و کار ایرانی داشــته باشــیم .بر این اساس و
آنچه کــه وزارت آموزشوپرورش بهعنــوان برنامة مصوب خود
ابالغ کرده است و آسیبشناسیهایی که درخصوص آموزشهای
فنیوحرفــهای صورت گرفتهاند و همچنیــن پژوهشهای انجام
شــده در این زمینه ،به نظر میرسد که یک الگوی بومی بتواند
راهگشــای مشکالت باشد و آسیبهای شناســایی شده در این
مســیر را تا حدود زیادی از سر راه این آموزشها بردارد .طبیعی
اســت که انتظار میرود چنین الگویی ،ضمن اینکه پاســخگوی
انتظارات اســناد باالدستی باشــد ،بتواند نیازهای بازار کار را نیز
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میگویند :اگر میخواهید چیزی را خوب یاد بگیرید ،باید آن را
تدریس کنید.
حاال اگر شــما دوســتان به ایــن مثلث و الزامــات آن توجه
کنیــد ،خواهید دید که در این الگــو و در قالب این مثلث همة
آن نظریهها و مطالب از همگســیخته در کنار هم قرار گرفتهاند.
امیدوارم این صحبتها و مراجعة شــما بــه منابعی که به آنها
اشــاره شد ،بتواند زمینة مناسبی را فراهم کند تا ضمن آشنایی
بیشــتر با رویکردها و سیاســتهای دفترهای تألیف کتابهای
درسی ،با دقت و شــناخت بیشتری منابع آموزشی و تربیتی را
ارزیابی كنید و رســانههای مناسب آموزشی و تربیتی را آنگونه
که شایسته است ،منطبق بر اهداف و برنامههای درسی انتخاب
و به مخاطبان معرفی کنید.

تأمین و مرتفع کند و ضمناً با سیاســتها و برنامههای مطرح در
حوزة آموزشهای فنیوحرفهای در تعارض نباشــد .این سفارش
پژوهشی صورت گرفت و پژوهش هم انجام شد.
الگو بــه ما میگفت که ما باید در دو مرحله و دو بخش دنیای
کار و دنیای آموزش تالش و فعالیت کنیم تا برنامههای درســی
ما مؤثر واقع شــوند .در بخش اول که مربوط به دنیای کار است،
باید ارتقایی که مورد نیاز دنیای کار اســت ،توســط متخصصان
امر شناسایی میشد و افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند،
میآمدند و این برنامه را تجزیه و تحلیل میکردند .برای  32حرفة
بــزرگ در حوزة فنیوحرفهای این اتفــاق صورت گرفت .در این
زمینه یكی از توصیهها این بودکه ما از متخصصان شناخته شدة
حوزة کار و حرف اســتفاده کنیم و بهرهمند شویم .ضمناً در این
مرحله توصیه شده بود که از متخصصان آموزشی کمتر استفاده

كنیم و آنها را فقط بهعنوان مشــاور در این زمینه مشــارکت
دهیم .کارگاههایی در این زمینه برگزار و اطالعات مورد نیاز هر
حرفه را دریافت کردیم و نهایتاً استانداردها و شاخصهای مورد
نظر در حوزة فنیوحرفــهای تدوین كردیم .پس از آن نیز برای
هر شایستگی استاندارد ارزیابی حرفه نوشته شد.
در قدم بعد باید کلیات آموزشــی نظام فنیوحرفهای مشخص
میشــد تا معلوم شود که این نظام چه اهدافی را دنبال میکند.
به این منظور ســندی با عنوان «طراحــی مفهومی» برای همة
رشــتهها طراحی شد .بعد از آن هم نیازسنجی آموزشی صورت
گرفت و مشخص شــد که در میان این حرف ،كدام حرفه را ما
میتوانیم در آموزشوپرورش اجرا کنیم .جدا از بحثهای براورد
توان هنرستانها و مسائل دیگر ،نیاز بود که ما واقعیتی بهعنوان
فناوریهــای جدید را هم در این حوزه ببینیم و نظر خبرگان را

مهندس سیدسعید بدیعی،
معاون تکنولوژی دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی
حضور همکاران گرامی و شما معلمان عزیز را گرامی میداریم
و امیدوارم که با حضور شما بتوانیم ارزیابی بهتری ازآثار و منابع
آموزشی داشته باشیم .همان گونه که سرکار خانم کیا هم اشاره
کردند ،چون در طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بهجز
آثار مکتوب ،همة آثار آموزشــی و تربیتی (کــه از آن بهعنوان
بســتة آموزشــی هم یاد میکنیم) قرار اســت ارزیابی و داوری
شوند ،بنده امروز مالحظاتی را که درخصوص منابع غیرمکتوب
(فیلم ،محصول و نرمافزار آموزشــی) وجود دارند ،شرح خواهم
داد .در همیــن ارتباط و در مادة یک مصوبة  828شــورایعالی
آموزشوپرورش بر مواد و رســانههای آموزشــی ،از قبیل بستة
آموزشــی ،نرمافزار آموزشــی ،فیلم آموزشی ،شــبکة آموزشی
(اینترنت داخلی) ،رســانة الکترونیکی ،چندرســانهای (مولتی
مدیا) ،دســتگاهها و اشــیای مختلف ،کتاب درسی ،کتاب کار،
کتاب راهنمای معلم ،مجله ،کتاب و نظایر آن تأکید شده است.
ضمناً طبق قانون ،اگر «ســازمان نوســازی و تجهیز مدارس»
بخواهد برای تجهیز آزمایشــگاهها ،کارگاهها و کالسهای درس
محصولی را تهیه و خریداری کند ،موظف اســت استانداردهایی
را که ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی تعیین میکند،
رعایت کند .ما هم بر همین اساس هر ساله گروههایی را تشکیل

هم در این زمینه جویا شدیم.
در مرحلة بعد باید راهنمای برنامة درســی تدوین و ســپس
برنامة درســی این حوزه نوشــته میشــد .ما در برنامة درسی
اهداف هر رشته را مشخص كردیم و اهداف تفصیلی هر رشته را
براساس هدفگذاری برنامة درسی ملی نوشتیم .در مجموع باید
بگویم که در نظام جدید درسی فنیوحرفهای و کاردانش ،تأکید
بر شایســتگیها حرفهای و مهارتی مخاطبان است که اسناد و
راهنمای هر بخش نیز مشخص شده است و دوستان عالقهمند
میتوانند برای آگاهی از آنها و اســتفاده در ارزیابی کتابهای
آموزشــی حوزة فنیوحرفهای و کاردانش از آنها استفاده کنند.
در مجموع ما تأکید داریم ،در ارزیابی آثار آموزشــی این حوزه
باید اهدافی که در بستة آموزشــی برنامة درسی ملی مشخص
شدهاند ،محقق شوند.

میدادیم و آخرین استانداردهای موجود در هر زمینه را تعیین
و مشخص میکردیم.
ً
درخصوص واژة «استاندارد» یادآور شوم ،اساسا نگاه استاندارد
همیشــه به حداقلهاســت .یعنی اگر کاالیــی بهعنوان کاالی
اســتاندارد معرفی میشود ،معنایش این نیست که این کاال همة
شرایط و سقف ضوابط الزم برای آن کاال را دارد .بلکه معنایش این
است که آن کاال حداقل شرایط الزم را برای تولید دارد که اگر آن
حداقل را نداشته باشد ،اساساً قابل استفاده و مجاز به تولید نیست.
بههمین دلیل ما در سازمان هیچگاه به دنبال استانداردهای یک
محصول یا اثر نیستیم و به جای آن بر ویژگیهای اختصاصی یا
ویژگیهای مطلوب تأکید میکنیم .اگر هم صحبت از استاندارد
باشد ،منظور استانداردهای آموزشی است.
چون دوســتان دیگر در مورد حــوزة کتاب صحبت کردهاند و
ضمناً من در این حــوزه تخصصی ندارم ،فقط درخصوص حوزة
نرمافزارهای آموزشی و حوزههای مرتبط با آن صحبت میکنم.
تأکید میکنم ،دوستانی که داوطلب همکاری برای ارزیابی این
آثار شــدهاند ،فرمهای ارزیابی ما را در حوزههای متفاوت حتماً
به دقت مطالعه کننــد .ضمناً نظرات خودتان را درخصوص این
فرمها و جوانب مختلف آنها بیان کنید تا اگر اشــکالی هســت
یا باید بخشــی از آن اصالح شــود ،در این خصوص اقدام کنیم.
بهخصــوص بعد از اینکه یک دوره از ارزیابــی را انجام دادید ،با
توجــه به آنچه در عمل تجربه میکنیــد ،و با توجه به اینکه در
محیطهای آموزشــی با نیازها و انتظارات بچهها مواجه هستید،
نظرات خودتان را به ما منعکس کنید تا در صورت نیاز اصالحات
الزم انجام شود.
موضوع دیگری كه در چند ســال گذشته برای ما مشکلساز
شــده بود ،گلهمند شدن كسانی بود که آثار و محصوالتشان در
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برخی مســابقات برگزیده شــده بود ،اما همکاران ما در سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی ارزیابی متفاوتی در مورد آن آثار
داشــتند .این دوستان توجه داشته باشند كه مسابقه و رقابت با
انتخاب کارشناسی متفاوت است و انتخاب كارشناسی اقتضائات
خاص خود را دارد.

کاظم طالیی ،طراح گرافیک و
ناظر هنری مجالت رشد
با عرض ســام و خیرمقدم به همکاران خوب خودم و معلمان
گرامی شرکت کننده در این کارگاه .باید عرض کنم که من جدا
از موضــوع هنر ،طراحی و گرافیــک ،در قدم اول خودم را معلم
میدانم و بهعنوان یک معلم بازنشســته افتخارم این اســت که
باز هم توفیق حضور در کالسهایی از این دســت و ارائة اندک
اندوختههای خودم را به همکاران عزیزم دارم .ما انشــاءاهلل در
ادامة کارگاه ،ضمن بررســی چند کتاب ،درخصوص ویژگیهای
ظاهری و بصری کتابهای آموزشی بهطور عملی تجاربی را در
این زمینه به اشــتراک خواهیم گذاشت .اما قبل از آن من باید
درخصوص عناصر بصری و ظاهری کتابهای آموزشــی که قرار
است توسط شــما عزیزان ارزیابی و داوری شوند ،نکاتی را بیان
میکنم .این نکات کمک خواهد کرد شما بتوانید ارزیابی دقیقتر
و صحیحتری از اینگونه کتابهای در بعد گرافیک داشته باشید.
نكاتــی كه بایــد در کل درخصوص عناصــر بصری و ظاهری
کتابهای آموزشی مورد توجه قرار گیرند ،عبارتاند از:
 .1هر اثر آموزشــی باید در کلیت خود بــه عنوان یک عنصر
بصری واحد مورد توجه قرار گیرد.
 .2عناصر بصری تشــکیل دهندة کتاب ،شــامل جلد ،عنوان،
فهرســت ،شمارة صفحه ،سرفصلها و همة اجزای دیگر آن باید
به درستی و در جای معین و استاندارد خود قرار گرفته باشند.
 .3ســفیدخوانی بهعنوان یک تکنیک عبارت از این است که
نبایــد یک صفحه را از عکس ،تصویر و نقاشــی و یا حتی متن
آنگونه انباشــته کنیم که مخاطب نتواند تصویر درستی از اثر
داشته باشد .حتماً در صفحات کتاب باید فضا برای درک متن و
تصویر وجود داشته باشد.
 .4باید تعادل متن و تصویر در اثر رعایت شــود و بین متن و
تصویر تعادل وجود داشته باشد.
 .5تصویــر (عکس و تصویرســازی) در محتوای کتاب جایگاه
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انشاءاهلل مسائل مربوط به حوزة نرمافزارهای آموزشی را که در
سایت ســاماندهی هم وجود دارد ،با دقت مطالعه خواهید کرد
و ما خیلی امیدواریم که با حضور مسئوالنة شما معلمان گرامی،
ارزیابــی دقیقتر ،مؤثرتر و در عین حال قابل دفاعتری را در این
زمینه شاهد باشیم.

خاصی دارد و باید در جای مناســب از آنها استفاده شود .متن
بدون تصویر و یا عکس حتماً بــرای مخاطب جذابیتی نخواهد
داشت.
 .6در جایی که میتوان برای معرفی یک غار و یا یک ســد از
تصویر غار و یا ســدی در کشور خودمان استفاده کنیم ،نباید به
دنبــال تصویرهای خارجی (هر چند زیباتــر و جذابتر) برویم.
توجه به عناصر بومی برای آثار آموزشی یک امتیاز است.
 .7در هر اثر آموزشــی باید به تناسب متن از فونت و قلمهای
متفاوت و مناسب استفاده شده باشد.
 .8اطالعات گوناگون در یک اثر آموزشی باید در قالب جدول،
نمودار ،عکس و ...طراحی و ارائه شده باشد ،تا اثر برای مخاطب
دارای جذابیت بیشتری باشد.
 .9استفاده از رنگ در طراحی کتاب بسیار اهمیت دارد و باید
مورد توجه قرار گیرد.
 .10ریزنقشهــا ،مانند عکسهــا و متنهای کوچکتر کتاب
میتوانــد مخاطب را به اصل موضوع راهنمایی کند و در جایگاه
مناسب خودش مؤثر واقع شود.
 .11بنا به ســن و موقعیت تحصیلی مخاطب ،نوع مطالب و...
برای هر کتاب یا اثر آموزشــی باید از قطع مناســب همان کار
استفاده شود .مث ً
ال برای کتابهایی با موضوع سفر و گردشگری
ع جیبی و پالتویی استفاده میشود.
معموالً از قط 
 .12در هر اثر آموزشــی مکتوب به تناسب متن باید از جدول،
نقشه ،نمودار ،عکس و ...استفاده شود.
 .13بــا توجه به فناوریهای جدید و امکانات فراوان این حوزه
انتظار میرود کتابهای آموزشــی در طراحی و تدوین خود به
شکلی خالقانه و جذاب ارائه شده باشند.
 .14انتخاب کاغذ مناســب با گرماژ و جنس متناسب با اثر نیز
باید مورد توجه قرار گیرد .برای مثال ،استفاده از کاغذهای نازک
(معروف به پوست پیازی) برای آثاری که دارای عکس و تصویر
هستند ،مناسب نیست.
در مجموع باید در ارزیابی آثار آموزشــی این نکته مهم را در
نظر داشــته باشیم که ویژگیهای ظاهری و گرافیکی کتابها و
آثار آموزشــی در جای خود بسیار مؤثر هستند و الزم است که
به دقت مورد توجه قرار گرفته و با حساسیت و توجه الزم مورد
ارزیابی قرار گیرند.

گزارش
اسد مشایخی

حضور معلم در داوری كتاب ،رنگ و بوی مدرسه میدهد
گزارشی از مباحث اختصاصی كارگاه آموزشی ـ تبیینی ارزیابان معلم برای دورهٔ متوسطه

برگزاری کارگاه علوم پایه
با حضور دکتر حسن حذرخانی
ردیابی مهارت کاوشگری و
راهبرد تعاملی در کتابهای
آموزشی
لزوم شناخت سنجهها
کارگاه علــوم پایه با حضور دکتر حذرخانــی مدیرگروه علوم
تجربی دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی برپا شد .وی
در ابتدای این جلسه به اعضای گروه علوم تجربی گفت :یکی از
کارهای مهمی که قرار اســت انجام بشود ،تبیین مناسب سند
راهنمای تولید کتابهای آموزشــی و فرمهای ارزشیابی است.
این اســناد به ما میگویند کدام کتاب استاندارد الزم را دارد و
کدام ندارد .البته اغلب ســندها در حال بازنگری و تدوین مجدد
هســتند و تدوین برخی نیز به پایان رسیده است .ارزیابها باید
فهم مشترکی از این سنجهها داشته باشند و سنجه باید واضح،
دقیــق ،محدود و معین باشــند که فرد بتواند بر اســاس آنها

ارزیابی درستی انجام دهد.
وقتی دور هم نشستید و دربارۀ سنجهها صحبت کردید و به نظر
ن میشود که همۀ ما از سنجهها
مشترک رسیدید ،معنیاش ای 
درک یکسانی داریم .درخواستم از شما این
است که از داوران و کارشناسان قدیمی هم
اآلن کتاب درسی یک
را
اســتفاده کنید .آنها میتوانند صحبتها
ساله در دنیا وجود ندارد.
بشــنوند و اگر جایی نیاز بــه توضیح و رفع
ما هر سال میلیاردها
ابهــام بود ،موضوع را تبیین کنند .پس برای
تومان خرج کتاب درسی
تجربۀ
اینکــه بتوانیــد خــوب داوری کنید
میکنیم
قبلیها را بشنوید .جلســه بگذارید تا آنها
هم حرفشان را بزنند.
حذرخانی افزود :اولین قدم شناخت ابزاری است که قرار است
ت میبرد .شما میخواهید با
با آن کار کنید .شناخت این ابزار وق 
این سنجهها به یک کتاب نمره بدهید؛ بنابراین سنجهها را مرور
کنید و هرجا که احساس کردید ایراد دارد ،بگویید .مث ً
ال ممکن
است بگویید سنجهای قابل فهم یا از نظر شما استاندارد نیست.
یا نظر شــما را تأیید و ســنجهها را اصالح میکنند ،یا توضیح
میدهند که شما قانع شوید .پس چون میخواهیم ارزیابی کنیم
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و نمره بدهیم باید ابزار دقیق داشته باشیم .یکی از کارهایی ک ه
میتوانیم انجام بدهیم ،ابزار را یک بار خیلی دقیق با نگاه نقادانه
برای خودمان تعریف کنیم.
توجه به حجم کتابها
وی یکی از نکات ظاهری در ارزیابی کتاب را که در همان ابتدا
به چشــم میآید ،حجم آن برشــمرد و گفت حجم کتاب نباید
بیش از اندازه باشد .آمارها نشان میدهد که کیفهای بچههای
ما بیش از حد اســتاندارد وزن دارد .چرا این طور اســت؟ چون
عالوه بر کتاب درسی باید چند کتاب دیگر هم با خود به مدرسه
بیاورد که حجم برخی از آنها دو برابر کتاب درسی است .اخیرا ً
چهار کتاب آموزشی دیدم که هر یک شامل حدود  800تا 900
صفحه بود .خب اصل کتاب درسی مگر چند صفحه است؟
خارج کردن کتابهای غیرمرتبط
حذرخانی :ما هنوز
دکتــر حذرخانی یکی دیگــر از نکاتی را
مشکل کیف و سنگینی
کــه پیش از آغــاز داوری باید مــورد توجه
آن را داریم؛ در حالی
قرار داد ،بررســی ارتباط کلی کتاب با حوزۀ
که اصالًقرار نیست
علوم تجربی دانست .وی ادامه داد :وقتی به
دانشآموز کیف به
برخی کتابها نگا ه میکنیم ،میبینم سطح
مدرسه بیاورد
این کتــاب ارتباطی با ســطح علوم تجربی
متوســطه ندارد .از این موارد زیاد اســت .با
توجه به عنوان کتاب و ظاهرش شاید تصور کنیم به درد معلمان
علــوم تجربی یا دانشآموزان میخورد ،در حالی که وقتی دقیق
میشــویم ،میبینیم ســطح آن در حد دانشگاه و آموزش عالی
اســت و به درد مدرس ه نمیخورد .نویســنده یا مترجمش هم
ممکن اســت فکرکرده باشــد که برای مدرسه خوب است و به
همین دلیل اینجا فرستاده است.
راهبرد تعاملی و اکتشافی
حذرخانی توجه کتاب به رویکرد کاوشگری و راهبرد اکتشافی
و تعاملی را از ویژگیهای الزم و مهم برای کتاب برشمرد و گفت:
وقتی شما اکتشــافی حرف میزنید ،ناخودآگاه کار تعاملی هم
انجا م میدهید .تعاملی بودن معنیاش روشــن است؛ یعنی شما
دو طرفــه کار میکنید؛ آموزگار و دانشآموز با هم درگیرند .در
سیســتمهای راهبردی ،شما موضوع را مستقی م میگویید؛ مثل
من که اآلن مستقیم با شما حرف میزنم .من برنامهای نداشتم
که از شــما کمک بگیرم ،ولی اگر قرار باشد برنامۀ ما به صورت
تعاملی و اکتشافی باشــد ،باید برای آن طرح درسی میداشتم.
بعد هم به مرحلهای میرسیم که دیگر طرح درس نیست؛ بلکه
طراحی آموزشی اســت .طراحی آموزشی یک پله باالتر از طرح
درسی اســت ،چون در طراحی آموزشــی باید خودتان در نظر
بگیرید که با این رویکرد پیش بروید.
اگر کتابی فاقد این رویکرد و این راهبرد باشــد ،نمره کســب
نمیکند .منتها وقتی من به عنوان پدیدآورنده یا ناشــر کتاب از
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شما بپرسم که چرا به این کتاب نمره ندادهاید؟ شما نمیتوانید
بفرمایید به این پاسخ بسنده کنید که چون این کتاب با رویکرد
ی نمیخواند .از شــما میخواهند بیشتر توضیح دهید
کاوشگر 
کهمث ً
ال به طور مشــخص چه ویژگیهایی باید در کتاب وجود
میداشــت که مطابق این رویکرد میبود .یــا چه مصداقهایی
دارید که نشــانۀ نقض این رویکرد است .برای نوشتن این نکات
باید از ادبیات مناسبی هم استفاده کنید که البته چندان پیچیده
هم نیســت .ولی بد نیست دو ســه مقاله در این زمینه (مث ً
ال از
ویژهنامههای مجالت رشد) مطالعه کنید.
کتابهای کار و تمرین
دکتر حذرخانی سپس به کتابهای کمکدرسی و ویژگیهای
آن پرداخت و دربارۀ کتابهای موسوم به کتاب کار گفت :کتاب
کار باعث تثبیت یادگیری میشــود؛ امــا برای تثبیت یادگیری
فقط کتاب کار کافی نیست .کتاب کار عالوه بر یادگیری ،تمرین
و فعالیت نیز دارد که به معلم کمک میکند درس دادن را با آن
پیش ببرد .اگر این را به عنوان یک رویکرد قبول کنیم ،آن وقت
برای نمره دادن نیز نگاه دیگری پیدا میکنید.
ایجاد مهارت و انگیزۀ کاوشگری در دانشآموز و پرهیز از حفظ
کــردن ،ویژگی دیگری بود که دکتر حذرخانی بر آن انگشــت
گذاشت و آن را از ویژگیهای ضروری کتابهای کار دانست.
او ســپس به ارزیابان معلم توصیه کــرد دانشهای اطالعات
حاشــیهای و جانبی خود را دربارۀ محتوا ،ابزارشناسی و رویکرد
شناســی افزایش دهند و یک پله باالتر از دیگران باشــند .او در
همین مورد گفــت :داور فوتبال ،خیلــی ریزهکاریها را دربارۀ
فوتبال بلد است و با همین اطالعات جانبی و حاشیهای میتواند
تشخیص دهد که چه چیزی غلط یا درست است .بنابراین خیلی
مهم است که شــما به عنوان داور ،اطالعات حاشیهای و جانبی
خود را باال ببرید .بعد از مدتی بهســرعت تشخیص میدهید که
کتاب باید دارای چه ویژگیها باشــد و اص ً
ال مناسب و استاندارد
است یا خیر.
یکی از حاضران :دیدگاهها در آمــوزش تفاوت دارد .برخی
جهانی فک ر میکنند ،اما برخی آموزشــگاهها و مدارس فقط به
فکر اعتبار خودند و برای رسیدن به آن به هر وسیلهای متوسل
میشــوند .آنهــا از معل م انتظار دارند فقــط کاری کند که نام
مدرسه یا مؤسسه آموزشیشان در کنکور رتبه کسب کند.
دکتر حذرخانی با یادآوری تالشهای صورت گرفته در زمینۀ
تولید کتابهای خوب و مناسب علوم ،نظام آموزشی را در مسیر
رســیدن به وضعیت مناســب توصیف کرد که در حال کســب
ف اســت و ممکن اســت برخی از تجربههایش
تجربههای مختل 
نیز ناموفق باشــد .او ادامه داد :ما در تولید کتابهای درســی
هنوز مشــکل داریم؛ کیفیت تصاویر و کاغذ کتابهای متوسطه
اول هنوز مناسب نیست؛ ما باید کتابهایی تولید کنیم که یک
ســال مصرف نباشند .اآلن کتاب درسی یک ساله در دنیا وجود
ی میکنیم .ما
ندارد .ما هر سال میلیاردها تومان خرج کتاب درس 

هنوز مشکل کیف و سنگینی آن را داریم؛ در حالی که اصال ًقرار
نیست دانشآموز کیف به مدرسه بیاورد .در علوم تجربی ما هنوز
با استانداردهای دنیا خیلی فاصله داریم .ناشران ما هنوز شناخت
مناسبی از مقولۀ تولید کتابهای آموزشی استاندارد ندارند و ما
باید تعامل و همفکری بیشتری با ناشران انجام دهیم.
ما قطار در حال حرکتایم
فریبا کیا معاون ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی که در
جمع این گروه شــرکت یافته بود با انتقاد از شیوه رایج سنجش
و ارزشیابیها و ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشهای
مختلــف آموزش و پرورش گفت :با این وصف به نظر میرســد
مــا در ارزیابی کتابها ،باید میانگین وزنــی کتابها را در نظر
بگیریم .اگر بخشی از خط قرمزهای خودمان را کم کنیم ،و بین
کتابهای مناســبتر رقابت ایجاد کنیم ،کیفیت احتماالً بیشتر
ی میکنیم،
خواهد شد .ما اکنون که کار خودمان کتاب را ارزیاب 
میبینیم کیفیت کتابها در طول سالهای فعالیت ما بهتدریج
بهبود یافته و اکنون در مقایســه با سال آغازین فعالیت ،خیلی

کارگاه علوم تجربی
با حضور مریم انصاری
توانمندی در کشف ،درک و
تفسیر پدیدهها
مریم انصاری کارشــناس ارشد برنامهریزی درسی و کارشناس
ارشــد فیزیولوژی جانوری یکی دیگر از مدرسان کارگاه ارزیابی
کتابهای آموزشی بود که بهطور خاص دربارۀ ارزیابی کتابهای
آموزشــی علوم تجربی ســخن گفت .وی دبیر زیستشناسی و
کارشــناس دفتر تألیف و مؤلف کتابهای علوم و زیستشناسی

بهتر شده اســت .درست اســت که هنوز  40درصد کتابها با
استاندارد الزم فاصله دارند ،اما به هر حال کیفیت کتابها خیلی
بهتر شده است.
خانم کیا ،نظام آموزشــی را ،قطــار درحال حرکتی خواند که
اشــکاالت آن باید در مســیر و در حین حرکت اصالح شود .او
با اشــاره به نقش مؤثر معلمان در فرهنگســازی و تغییر نگاه
دانشآموزان گفت :ما به ســهم خود کوشیدیم تا بستری فراهم
کنیم که معلمان بیشــتر وارد برنامهریزیهای ســتاد شوند .به
نظر من ،حضــور معلم در داوری کتاب ،ضمن آنکه به ارزیابی
رنگ و بوی مدرسه میدهد ،متقاب ً
ال اثر داوری را هم با معلم در
کالس جاری میکند و اثربخشی این بیشتر از حضور کارشناس
تألیف در ارزیابی اســت؛ چون در فرهنگسازی هم مؤثر است
تصور میکنیم روشــی که ما آن را تقویــت کردهایم ،بازخورد
خوبی هم به جا بگذارد .البته ما در کنار این کارگاه ،با ناشــران
و سرتیمهای تألیفها جلسه میگذاریم و انشاءاهلل میخواهیم
در زمان جشنواره ،میزگردهایی را هم به نقد ناشران اختصاص
دهیم.

است و ده سال است که ارزیابی کتابهای آموزشی بخش علوم
و زیستشناسی را بر عهده دارد.
هدف :تربیت نسلی توانمند
انصاری با تأکید بر این نکته که کتابهای آموزشی باید در مسیر
آمــوزش بهتر ،به دانشآموزان کمک کند ،ابتدا نقش کتابهای
آموزشــی را در یادگیری مورد بحث قرار داد و گفت :از سال ۹۰
ک ه برنامۀ درســی ملی اجرا شد ،برنامههای آموزشی و تربیتی را
در قالــب یازده حوزه تعریف میکنیم .یکی از این حوزهها علوم
تجربی است که مأموریتهایی را برایش تعریف کردند .آموزش
علوم تجربی باید تمرین الزم را برای تربیت نسلی "توانمند" در
کشف ،درک و تفســیر پدیدهها و رویکردهای طبیعی به عنوان
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آیــات الهی فراهم کند .به این کلمه توانمند و اینکه دانشآموز
باید در چه چیزی توانمند شود توجه کنید .این هدفی است که
ما در آموزش و به تبع آن در ارزیابی کتابهای آموزشــی دنبال
میکنیم .تدبر در نظام هســتی با مطالعــۀ قوانین و رویدادهای
طبیعی و روابط بین پدیدهها به منظور درک هدفمند قانونمندی
هســتی .اینها ب ر میگردد به همان نگرش توحیدی و رویکرد
کلی که در آموزش وجود دارد.
حفــظ منابع طبیعــی به عنــوان امانت الهی یکــی دیگر از
هدفهاســت که بــا تقویت مســئولیت پذیری ،نوعدوســتی،
جمعگرایی ،جهانی اندیشی رابطه دارد و در واقع با آن دستیابی
به مراتبی از حیات طیبه که همان هدف غایی نظام آموزشــی
اســت ،میسر میشود .د ر برنامۀ درسی ملی رویکردهای دیگری
مانند فعالســازی دانشآموزان در فراینــد یاددهی و یادگیری
مادام العمر ،اســتمرار و پیوســتگی تجارب یادگیری در زندگی
بــرای دانشآموزان ،تقویت هویت ملی با تأکید بر تعمیق باورها
و ارزشهای اســامی و زبان و ادب فارسی نیز مورد تأکید قرار
گرفتهاند.
انصاری در ادامۀ سخنان خود ،علوم تجربی
را حاصل تالش انســان بــرای درک دنیای
انصاری :رویکرد ما در
اطــراف در روابط علت و معلولی بین اجزای
آموزش علوم تجربی،
ماده جهان هســتی دانســت و گفت :طرف
رسیدن به جایی است
دیگر ،یعنی تاریــخ علم و فناوری تحول آن
که مسئولیت یادگیری با
و تأثیر دوجانبۀ علم و اجتماع نیز محتواهای
دانشآموز باشد
ل میدهند.
اصلی علوم تجربی را تشکی 
مسئولیت یادگیری با کیست؟
خانم انصاری با طرح این پرسش که آیا مسئولیت یادگیری با
معلم است یا والدین یا خود دانشآموز ،گفت :حداکثر کاری که
ن میکنند ،رفتن به مدرسه و آموزش دیدن است که
دانشآموزا 
این مسئولیت را باید بهدرستی انجام دهند .ما باید زمینۀ انجام
این مســئولیت را برای دانشآموزان فراهم کنیم .اما برای اینکه
بتواند مسئولیت خودش را بر عهده بگیرد باید چه کنیم؟ با این
نگاه اســت که رویکرد ما در آموزش علوم تجربی ،رســیدن به
جایی است که مسئولیت یادگیری با دانشآموز باشد.
بر این اســاس ،محتوای چهارگانهای که در کتاب علوم تجربی
قرار گرفته ،رویکرد زمینه محوری را اتخاذ کرده است .به این معنا
که محتــوا از زمینۀ زندگی دانشآموز بیرون آمده و کاربردهای
واقعی آن محتوا در زندگی ارائه شــده است تا یادگیری معنادار
و جذاب شــود و علم ســودمند به دانشآموز داده شود .محیط
یادگیری هم نباید محدود به کالس درس باشد؛ محیط زندگی
دانشآموز باید محیط یادگیری باشد.
وی کاوشــگری را رویکرد دیگر در آموزش علوم تجربی خواند
که به صورت فرصتهایی در کتاب ارائه شده است که مربوط به
یک دورۀ خاص هم نیســت و ابتدایی ،متوسطۀ اول و متوسطۀ
دوم دنبال میشود.
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جذابیت ظاهری در کتابهای کار
انصاری سپس با اشاره به اهمیت خصوصیات فیزیکی و ظاهری
کتاب ،موضوع جذابیت ظاهری کتابهای کار را مورد بحث قرار
داد و گفــت :گاه هزینۀ زیادی صرف تهیۀ برخی از این کتابها
میشــود که حتی در مواقعی ظاهر آن از کتابهای درسی نیز
جذابتر میشــود؛ اما آیا این جذابیتهای بصری و استفاده از
کاغذ اعال اص ً
ال برای کتاب کار ،که معموالً یک بار مصرف است،
مورد نیاز هســت؟ به نظر میرســد وقتی نتیجهای از آن عاید
دانشآموز نمیشود ،این هدر دادن سرمایههای کشور است.
ت میخواهیم کتــاب دانشافزایی به
او ادامــه داد :یک وقــ 
دانشآمــوز بدهیم؛ اینجا نیاز به جذابیــت وجود دارد و باید با
تصاویر و عکسهای شــفاف و گویا موضــوع را برای دانشآموز
جــذاب و به او در یادگرفتن آن کمــک کنیم .گرچه در همین
مورد هم باید کارشناسی الزم انجام شود و در صورت نیاز هزینه
شود.
توجه به اصل تنوع در فعالیتها
خانم انصاری با انتقاد از محتوای ضعیف بسیاری از کتابهای
کار علوم تجربی و ســرگردانی دانشآموز و اولیا در مقابل سیل
کتابهای جدید ،عدم خالقیت و تکرار آزاردهندۀ موضوعات را
یکی دیگر از اشکاالت معمول در این کتابها شمرد و گفت :در
کتاب درســی جایی از بچهها خواســته شده است کاوش انجام
دهند .خب این کاوش در کتاب درســی وجود دارد و این کار در
کالس درس انجام شده اســت .اما شما میبینید مؤلفی دست
بــه تألیف کتاب کاری زده و حتی همان کاوش را عیناً از کتاب
درسی کپی برداری کرده است .خب معنی این کار چیست؟ قرار
س اتفاق افتاده ،دوباره
است همان کاری را یک بار در کالس در 
مورد کاوش قرار دهیم؟
در حالی که مؤلف میتوانســت همسو با هدف کتاب درسی،
دهها فعالیت دیگر را پیشــنهاد دهد که ارتباط تنگاتنگتری با
زندگی و فرهنگ محلی افراد شهر و استان مخاطب داشته باشد.
مریم انصاری در بخش دیگری از ســخنان خود ،اســتفاده از
قالبهای متنوع در فعالیتها و تمرینهای ارائه شــده را مورد
تأکید قرار داد و گفت :بسیاری از مؤلفان کتابهای کار فقط به
قالب سؤالهای چهارجوابی را عادت کردهاند و گویی هیچ قالب
دیگری را نمیشناسند .تأثیر این معضل از کنکور فراتر رفته و بر
روی آموزش نیز سایه انداخته است .پای سؤالهای چهار جوابی،
نه فقط به دورۀ متوســطۀ اول که بــه پایههای اول ابتدایی هم
ی میگوییم کاوش مورد نظر است ،الزم
کشیده شده است .وقت 
است فعالیتهای عملی متنوعی را در کتاب ارائه کرد.
کتاب کار ،کتاب درسی نیست
وی یکی دیگر از ضعفهای موجود در کتابهای کار را وجود
درســنامه و دادن شخصیت مســتقل به آن دانست و گفت :ما
نباید از نقش محوری کتاب درســی غفلت کنیم .دانشآموز اگر

میخواهد به ســؤاالت کتاب کار هم جواب دهد ،باید به ســراغ
کتاب درســی برود .این ارتباط را نبایــد قطع کرد .نباید کاری
کنیم که کتاب درســی را کنار بگذارد .از طرفی اگر قرار باشــد
همان ســؤاالتی که در خود کتاب ارائه شده است ،در کتاب کار
سؤال شــود و کنارش جواب صریح داده شود ،دانشآموز دیگر
فکر نمیکند؛ و چون عمیق یاد نمیگیرد مجبور میشود حفظ
کند؛ در حالی که مسئولیت دانشآموز حفظ کردن نیست .این
حداقل انتظار ما از آموزش و توجه به اهداف آموزشــی اســت.
کتاب کمک درسی باید فرایند آموزش را تسهیل کند و به معلم
و دانشآموز کمک کند .یکی از کتابهایی که کمک کننده است
کتابهای دانشافزایی معلمان یا کتابهایی است که چگونگی
تعلیــم و آموزش را میآموزد .در این کتابها هدف و پیامدهای
درس باید برای معلم مشخص شود.
توجه بیش از اندازه به جزئیات غیرمهم
وی در بخش دیگری از صحبتها ،از معضلی گفت که خصوصاً
در دورۀ متوسطه دوم خیلی برجستهتر است و آن این است که
گاهی برای درک بهتر متن و کلیت آن توسط دانشآموز ،شکلی
را در کتاب درسی میگذارند .اما برخی مؤلفان به جای توجه به
کلیات تصویر ،به ســراغ جزئیات این شکلها میروند و چندین
صفحه در توصیف شکل مطلب مینویسند.
در مقابــل این توجه ،بیتوجهی به کلمات و عبارات متن و به
زبان فارسی فراوان در کتابها دیده میشود .در بعضی از کتابها
هم به لحاظ فرهنگی از کلمات نامناسب استفاد ه میشود.

کارگاه ادبیات فارسی
با حضور حسین قاسمپور مقدم
برنامه درسی ،نخ تسبیح
آموزش است
حســین قاسمپور مقدم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر
برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سخنان خود را در کارگاه
ادبیات فارسی ،با عناصر موجود در برنامههای درسی شروع کرد.
رویکر د برنامۀ درسی
حسین قاسمپور مقدم نخستین عنصر برنامۀ درسی را "رویکرد
برنامۀ درسی" برشمرد و گفت :د ر برنامۀ درسی دورۀ اول و دوم
متوســطه ،بعد از رویکر د برنامۀ درسی ملی ،مهمترین رویکرد،
فطرتگرایی توحیدی اســت .رویکرد تقویت مهارتهای زبانی
ل میشود .این
هم هست که بیشترین قسمت فعالیتها را شام 

حجم زیاد ،آفت کتابهای کار
آخریــن نکتهای که انصاری در مورد عیبهای رایج کتابهای
کار گفت ،حجم زیاد این کتابها بود .او گفت :حجم به این دلیل
زیاد میشود که مؤلف مطالب کتابهای درسی را تکرار میکند
و نمونههای بیشــتری را هم میگذارد .این ایراد را به کتابهای
درسی هم میگیرند که در مجموع وزنشان زیاد است؛ حاال شما
چند کتاب کمکدرسی حجیم را هم به آنها اضافه کنید.
وی با نشان دادن کتاب علوم هشتم دورۀ متوسطۀ اول به حاضران
گفت :حجم این کتاب  ۱۴۵صفحه اســت ،اما کتاب کار ارائه شده
 200صفحه است .به نظر شما این حجم مناسب است؟ حتی اگر
ســؤاالت متنوعی هم داشته باشــد .این کتاب چه چیزهایی را به
کتاب درســی اضافه کرده که موجب چنین حجمی شده است؟ و
اساســاً اگر مطالبی را در این حجم به کتاب درســی افزوده باشد،
دیگر کمکدرسی نیست؛ خودش یک کتاب
مستقل است.
انصاری :در کتاب درسی
به هر حال کتابهایی با این حجم ،مشکل
از بچهها خواسته کاوش
را دو چنــدان میکنند .بچههــا وقتی این
انجام دهند .این کار یک
کتابها را در کوله پشتی میگذارند ممکن
بار در کالس درس انجام
است دچار مشکالتی در ستون فقرات شوند.
شده است؛ اما معلمی
کم کردن بخشی از مطالب تکراری ،استفاده
دست به تألیف کتابی
از کاغذهای ســبک و استفاده از کاغذهای
زده و حتی همان کاوش
ی میتواند به کم شدن حجم کمک
بازیافت 
را عین ًا از کتاب درسی
کند .در ارزیابی کتاب ،باید چنین مواردی
کپی برداری کرده است
را مد نظر داشته باشید.

باعث شــده بخش دانشی محتوا کمرنگ شــود که در پایههای
دهم و یازدهم خود را خیلی نشــان میدهد.مث ً
ال در کتابهای
علوم و فنون ،در قســمت کارگاهها به جای توضیحات دانشــی،
از دانشآموزان خواسته شــده تولیداتی در کالس انجام دهند.
این نشان میده د برنامۀ درسی ما در گام اول به سمت مهارتی
شدن میرود.
بنابراین همین را اگر بیرون از نظام آموزشــی ،به بازار ببریم،
انتظار داریم هر کسی که دوست دارد کتاب بنویسد ،کتابی باشد
که مهارتهای زبانی را تقویت کند.
عنصر دوم :اهداف
اآلن که شما میخواهید مدرس یا داور جشنوارهها باشید ،الزم
اســت برنامۀ درســی را تهیه کنید و با دقت ببینید .در گذشته
اهداف در سه حیطه طبقهبندی میشد :حیطۀ شناختی ،حیطۀ
مهارتی و حیطۀ نگرشــی یا عاطفی .ولی امــروز در بنیاد نظام
هدفگذاری ،پنج فصل یا عرصه داریم؛ اولی باور یاایمان ،دومی
تفکر ،سومی عمل ،چهارمی اخالق و پنجمی دانش و علم؛ که در
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برنامۀ زبان و ادبیات فارسی برای هر عرصه ،اهدافی را پیشبینی
کردهایم.
مــا میخواهیم باور دانشآموزان را نســبت بــه خالق نظام
هســتی تقویت کنیم .درس ما ادبیات اســت .بهطور طبیعی
باید ســراغ متون نظم و نثــری برویم کــه از جنس ادبیات
حماسی و غنایی نباشــد .چون دانشآموز پایۀ هفتم توانایی
درک آنها را ندارد .پس میرویم سراغ ادبیات تعلیمی ،چون
شــاعری داریم به نام سعدی که به صراحت وسادگی صحبت
میکند.
هدف بعدی ،دانش و علم برای آرایههای ادبی است .میخواهیم
تشبیه را به بچهها یاد بدهیم؛ چرا که تشبیه در رویکرد مهارتی
خیلی به ما کمک میکند.مث ً
ال تشبیه را خیلی مختصر معرفی
میکنیم .تعریف میشود دانشی؛ بعد نوبت عمل است که خیلی
مهم اســت؛ یعنی همان مهارتهای زبانــی؛ همانجایی که از
دانشآمــوزان میخواهیم یک بند دربارۀ خداوند بنویســند ،به
منزله عمل و مهارت است
نکتهای که باید به آن توجه کنیم ،این است که نباید بین این
عناصر دیوار بکشــیم .میشود در هم تنیده باشند .یعنی شعری
بیاوریم که هر پنج عنصر را تقویت کند .اگر دانشآموزی نتواند،
ط میآید .من کــه میخواهم کتاب
اینجا پای کتاب کار وســ 
کار بنویسم ،باید ببینم دانشآموز کجا نتوانسته با کتاب درسی
ارتباط کامــل پیدا کند ،یا به دلیل محدودیتها کجا نتوانســته
توانایی خودش را نشان بدهد.
اگر میخواهیم رســالت واقعی خود را اجرا کنیم ،اول اهداف
را مطالعه کنیم .وقتی میتوانیم از کتاب درسی انتقاد کنیم که
برنامهاش را داشته باشیم .اگر ما برنامۀ درسی را نخوانده باشیم،

فقط میگوییم این شعر مناسب بچهها نیست؛ اما وقتی راهنما
را میخوانی ،میبینی هدفی آمده که این شــعر برای آن هدف
مناسب است.
عنصر سوم :محتوا
ایــن محتــوا را میتوانیم در قالــب موضوعــات و مفاهیم و
اصطالحات معرفی کنیم .یعنی مجموعهای از کلمات کلیدی و
مفاهیم و موضوعاتی که د ر برنامۀ درســی آمده که برنامهریزان
میگویند برای اینکه اهداف را پوشــش بدهیــم ،باید این 10
موضوع را انشــا بنویسیم .انشا ،همان درس است که مؤلف باید
بنویســد .بنابراین وقتی اهداف را د ر برنامۀ درسی دیدید ،نروید
سراغ کتاب درســی؛ بلکه بروید سراغ عنصر سوم .یعنی ما باید
سرفصلها و تیترهای مطالب را ببینیم و از خود بپرسیم آیا این
سرفصلها با اهداف میخواند؟
عنصر چهارم :شیوهها
شیوهها برای رسیدن به اهداف هستند .اینها شیوههای تدریس
نیستند و ما هم دیگر معلم نیستیم .قرار است ما شیوههای دیگران
را ارزیابی کنیم .باید ببینیم شیوۀ سازماندهی محتوا چگونه است؟
یعنــیمث ً
ال آیا از جز به کل مــیرود یا بر عکس؟ آیا از روشهای
متنوع استفاده میکند؟ همۀ اینها در عنصر چهارم ترسیم شده
است .پس ما در عنصر چهارم شیوههای سازمان دهی را مینویسیم.
به عبارت خودمانیتر ،نقشۀ کتابی را که هنوز تولید نشده ،ترسیم
میکند .شــبیه نقشۀ راه است .هر کســی که مؤلف شد ،باید بر
اســاس این نقشه ،کتاب بنویسد .ما در این نقشه ،شیوههای خود
را میگوییم .یعنی از دانش به تمرین برسد و از تمرین به دانش.
عنصر پنجم :ارزیابی و ارزشیابی
برنامهریز درسی برای رسیدن به اهداف باید بداند از کدام شیوۀ
سازماندهی اســتفاده کند تا وقتی معل م میخواهدمث ً
ال دربارۀ
راهنمای ادبیات فارســی آموزش بدهــد ،بداند که مخاطبانش
را چطــور ارزیابی کند؛ امتحان کتبی بگیرد یا شــفاهی ،آزمون
دانشی باشد یا مهارتی؟
ن برنامۀ درســی در بخش
قاســمپور در ادامه توضیــح داد :ای 
شــیوهها و موضوعات تعریف کرده که هر کســی که میخواهد
چیزی تولید کند ،از این برنامه بفهمد که چه ابزارهایی داشــته
باشد؛ کتاب درسی ،کتاب کار ،نرمافزار ،فیلم ،کاربرگ ،راهنمای
معلم ،وسیلۀ آموزشی ،اسباببازی یا هر چیز دیگری .یعنی تمام
ابزارهایی که داخل این بسته قرار میگیرد ،باید موضوعیتش را از
برنامۀ درســی بگیرد .این بستۀ آموزشی را باز کرده و چند طبقه
ف میدهیم و کتاب کار و
میکنیم؛ کتاب درســی را به دفتر تألی 
نرمافزار را مث ً
ال به بازار .اگر اینها را دانۀ تســبیح در نظر بگیریم،
نخی که اینها را به هم پیوند میدهد ،برنامۀ درسی است.
البته مــا باید راهنمــای داوری هم داشــته باشــیم و برای
ارزیابی،حتماً باید بکوشیم تعصبات شخصی را کنار بگذاریم.
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کارگاه برق و الکترونیک
با حضور مهندس صموتی
پرورش شایستگیها بر اساس
فعالیت محوری
یکی از معضالت کتابهای آموزشــی تولید شده در بازار نشر،
این اســت که پدیدآورندگان آنها از اهداف ســازمان شناخت
کافی ندارند .اغلب مؤلفان ،وقتی کتاب آموزشــی مینویســند
تصور میکنند باید کتابهای درسی را بردارند و خالصه کنند.
برخی همان عکسهای کتاب درسی را هم میبرند و در کنار آن
خالصهها میچسبانند و منتشر میکنند .این کتاب قطعاً خیلی
به درد ما و هنرآموز و هنرجو و دانشآموز نمیخورد .ما کاری را
میخواهیم که مطلوب باشد.
محتوای جذاب ،انگیزهبخش و فعال کننده
ســخنان فوق را مهندس ســید محمود صموتی کارشناس
ارشد رشــتۀ الکترونیک دفتر تألیف و برنامهریزی کتب درسی
فنــی و حرفــهای در کارگاه برق و الکترونیــک بیان کرد .وی
ســپس دربارۀ ارزیابی و رویکرد کتابهای درســی خطاب به
حاضران در کارگاه گفت :الزم است ابتدا بدانیم محتوای برنامه
درســی جدید ما چیست؛ محتوایی که بیشتر شامل یک بسته
اســت و در یک کتاب محدود نمیشــود .چیزی که سالها در
برنامهریزی به آن توجه شــده ،اما عمیق و کام ً
ال کارشناســی
نبوده ،بیشــتر نگاه "فعالیت محور" بود که ما چگونه میتوانیم
مطلب آموزشــی را جذاب کنیم و فرد را به اهداف برســانیم.
فعالیت باید مبتنی بر کار عملی نرمافزاری و دانش نظری باشد
تا میزان یادگیری به طور قابل توجهی افزایش یابد .در مقطعی
از زمــان دنیا اینکار را کرد و ما هم مثل برخی کشــورها از
آن تبعیــت کردیم .در مقطعی کتــاب را به صورت خودآموز و
مصور تدوین کردند و گفتند این شــیوه خوب است؛ اما بعد از
مدتی فهمیدند که این روش پاسخ نمیدهد؛ چون با این روش،
دانشآموز و معلم تنبل شــدند .در نتیجه بحث به سمتی رفت
که کتابها را به شــیوهای تدوین کنیم که این کتابها بتواند
انگیزه ایجاد کند و دانشآموز و معلم را مجذوب ســازد و معلم
به گونهای وارد این بازه شــود که هم خودش فعال شود و هم
دانشآموز.
تکیه بر شایستگیها ،نه نمره
مهندس صموتی با اشــاره بــه تأکید برنامۀ درســی ملی به
مهارتآمــوزی گفت :ما نباید فقط در مقاطــع فنی و حرفهای
و کاردانش به شایستگی برســیم ،بلکه باید در مقاطع نظری و
ابتدایی هم به شایســتگی برسیم .یکی از معضالت ما این است
که دانشآمــوز تا کالس نهم باال آمده ،ولــی ادبیات و ضرب و

تقســیم را هنوز بلد نیست .چون شایستگی مد نظر نبوده است.
یعنی چهارچوبی تعریف کردیم و خواستیم دانشآموز این مسیر
را پیــش برود .از طرفی معلم هم مســائل جانبــی خود را دارد
و در کنــار ایرادات آموزش به این جا رســیدهایم که دانشآموز
معلم خصوصی بگیرد تا یک طوری نمره بیاورد و بدون کســب
شایســتگی مدرک بگیرد .اینجا است که شایستگی به فنا رفته
است .پدر و مادرها خودشــان را راحت کردهاند .میگویند پول
ی میگیریم.
خرج میکنیم و معلم خصوص 
مهنــدس صموتی با تأکید بــر این که ارزشــیابی در فنی و
حرفهای ،مبتنی بر شایســتگی اســت ،گفت :باید فراگیرنده به
شایســتگی دســت یابد .فرایند تدوین کتابهای درسی هم ،از
خود حرفه شــروع و به کار و شغل منتهی میشود .اکنون برگۀ
ارزشیابی ،روال فنی و حرفهای را متفاوت کرده است .معلم نقشی
اساسی در ارزشیابی دارد .البته دانشآموز هم نقش اساسی پیدا
کرده اســت؛ زیرا یاد گرفته نمره را فقط با شایستگیهای فنی
به دست آورد.
محتوای فعالیتمحور به جای حافظهمحور
وی فعالیتهای حافظه محور را بدون نتیجه شــمرد و تأکید
کرد :بایــد فرد را به گونــهای بار بیاوریم که صرفــاً متکی به
حافظهاش نباشــد؛ اما نه اینکه نتواند جدول ضرب را هم حفظ
کنــد .از آن طرف بام هــم نیفتیم؛ به جای
اینکــه جلو برویم ،عقب عقــب نرویم .الزم
صموتی :فعالیت باید
است مســائل ابتدایی را به حافظه بسپاریم؛
مبتنی بر کار عملی
این حافظه محوری نیســت؛ اما نیاز نیست
نرمافزاری و دانش نظری
دانشآموز جدول لگاریتم یا شــمارۀ سیمها
باشد تا میزان یادگیری
را هم حفظ کند .کتاب همراه هنرجو ،کتابی
به طور قابل توجهی
است که حافظه محوری را کم میکند .یعنی
افزایش یابد
فرد میتواند آن را سر کالس یا حتی جلسۀ
امتحان ببرد و دلشــوره و اضطرابش کاهش
یابد .در کنار آن ،برای معلم هم راهنما تهیه
کردهایــم که چگونــه تدریس کند .این هــم کمک میکند به
صورت تعاملی کار انجام و اجرا شود تا بشود از محتوای موجود
به شکل بهتری استفاده کرد.
ایجاد فرصــت پژوهش و تحقیق در فضای مجازی ،یکی دیگر
از نکات مورد توجه در ســخنان مهندس صموتی بود .او فضای
مجازی را ،کمک به هنرجو دانست ک ه میتواند به تعامل بیشتر
و انگیزه و خالقیت کمک کنــد .او در همین زمینه گفت :برای
شایستگیهای عملی و ذهنی باید ببینیم به چه چیزهایی احتیاج
داریم .مهمترین نکته این است که محتوای آموزشی کام ً
ال فعالیت
محور باشــد تا به این وسیله زمینۀ اکتشاف را اجرایی کنیم .در
تمرینها باید زمینۀ بازی و شبیهسازی را انجام دهیم .وقتی وارد
این مقولهها شــدیم ،میبینیم که میزان یادگیری پنجاه درصد
اضافه میشــود .اگر بتوانیم در فنی و حرفهای  40تا  60درصد
فعالیتها را شکل بدهیم ،درست عمل کردهایم.
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بازی و شبیهسازی
وی بــا توضیحاتی دربارۀ بازی و شبیهســازی افــزود :وقتی
دانشآموز ســؤال دارد میتواند از دوســت یا معلم یا از کتابش
کمک بگیرد .به این ترتیب ارتباط تنگاتنگ و صمیمی در محیط
ث میشود محیط
کالس برقرار میشــود .این فضای مناسب باع 
کالس خسته کننده نشود .اجرای آزمونهای کوتا ه میتواند نوعی
شبیهســازی شــود .آموزش در قالب جدول و پازل نیز میتواند
سبب خالقیت شود .اکتشــاف کارهای مجازی و سؤالهای که
ب میشود دانشآموز برای حل مسئله تالش کند.
میپرسند سب 
مهندس صموتی ،کار تیمی را از شیوههای مدرن آموزش امروز
دانســت و با انتقاد از نوع کار تیمی در مدارس کشور گفت :در
مجامع کوچک مدرســهای یا مجامع باالتر ،کار تیمی هست؛ اما
ما اغلب نمیتوانیم کار تیمی بکنیم .الزم است روشی پیدا کنیم
و متخصصینی تربیت کنیم که بتوانند کار تیمی را شکل بدهند.
توجه به فعالیتهای کاربردی و مفید
وی سپس سه پرسش طرح کرد؛ اول این که چطو ر میتوانیم
فعالیت تجربی انجام بدهیم که هنرجو در محیط واقعی کار قرار
بگیــرد؟ دوم چگونه چیزی راکه یاد گرفتهایم با شــرایط واقعی
تطبیق بدهیم؟ و ســوم اینکه چگونه کارها را با اعتماد بهنفس
انجام بدهیم؟
ســپس خود پاسخ داد :انتظار نداشته باشــیم که یکدفعه از
سطح پایین به سطح باال برسیم یا توقع داشته باشیم سطح باال
را پیاده بکنیم .برای اینکه هنرجو بتواند کشف کند ،باید موضوع
مناسبی را طرح کنیم .برای فعالیت باید بتوانیممث ً
ال کنجکاوی
را شبیهســازی کنیم یا طوری بیان کنیــم که ذهن هنرجو به
ســمت دنبال کردن موضوع برود .باید طــوری به دانشآموزان
آموزش دهیم که احســاس کنند فعالیتی را که انجام میدهند
به نفع خودشان اســت .این طوری هم ،بهتر یا د میگیرد و هم
ی میشــود تا بتواند از روشهای یادگیری
فهمیده و دیدش قو 
استفاده کند.
استفاده از منابع آموزشی کمکی
مهندس صموتی ،سه مشکل برای تدوین بازیها معرفی کرد؛
ســختی ،زمان بری و گرانی .وی یکی از راهکارها را ،استفاده از
منابع موجود و در دسترس دانست .او گفت اگر قرار است از فیلم

کارگاه ریاضی
با حضور شهرنازبخشعلیزاده
کتاب درسی باید طیف متوسط
را در نظر بگیرد
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یا نرمافزاری استفاده شود ،الزم نیست حتما گرانقیمت باشد؛ با
قیمت ارزان پیدا کنند و استفاده کنند.
ط افزود :همیشــه به یک تیم طراحی نیاز
وی در همین ارتبا 
داریــم .یعنی تیمی که بتواند به ما کمک کند که از بخشمث ً
ال
مربوط به آزمایشگاههای مجازی چه طور استفاده کنیم؟
وی به انتخاب  9معلم از هنرستانهای  10استان کشور اشاره
کرد و گفت :ما از آنها خواســتیم کتــاب تألیف کنند .اجرای
کار بســیار ســخت بود ،اما اثر بخش و ثمــرۀ آن خوب بود .در
این قســمت باید از همه کمک بگیریم .معلمها و دانشآموزان و
هنرجوهای ما خالق هســتند .اگر کسی میتواند از کارش فیلم
تهیه کند ،اجازه دهیم اینکار را انجام دهد .تشــویقش کنیم و
حتی کمکش کنیم که فیلمش بهتر بشود.
کتابهای مناسب
وی به وضعیت نشــر و مشــکالت و روشهای نامناســب آن
پرداخــت و دربارۀ ویژگیهــای کتابهای درســی گفت :این
کتابها باید بتواند اهداف برنامههای درســی و شایستگیها را
پوشــش بدهد .یعنی به گونهای تدوین شود که شایستگیهای
مطرح شــده ،عمیقتر شــوند .یعنی خود هنرجو حس کند که
شایســتگیاش بیشتر شده اســت .مؤلف پروژههای اضافی ارائه
کند .در تدوین کتابهای غیر درسی ،مهم این است که پروژهها
قابل اجرا باشــد ،نــه اینکه  90درصد پروژههــا قابلیت اجرایی
نداشــته باشد .اگر کتابی تدوین شود که پروژههای مورد نیاز را
داشته باشد ،کتاب خوبی است.
وی مهمترین مشخصات کتابهای مناسب و استاندارد آموزشی
را چنین برشــمرد :کپی نکردن از کتاب درسی یا نرمافزار ،حل
المســایل نبودن کتاب ،پخته و جویده شده مطلب را به هنرجو
ندادن ،رعایت حقوق مؤلف و توجــه به بودجه برای تهیه لوازم
مورد نیاز
آموزش تجویزی و غیرتجویزی
مهندس صموتی با تقسیم شیوههای آموزش به تجویزی و غیر
تجویــزی ،گفت :تجویزی یعنی اینکه حتماً موضوع را به صورت
مســتقیم آموزش بدهی؛ اما غیر تجویزی یعنی میتوانی آن را
آموزش ندهی ،ولی چیزهایی بگویی که اهداف را پوشش بدهد.

کارگاه ریاضی ارزیابان معلم ،میزبان شــهرنازبخشــعلیزاده
ارزیاب کتابهای آموزشــی ریاضی بود .وی با طرح یک پرسش
دربارۀ دلیل استفاد ه از کتابهای آموزشی ابتدا به توضیح نقش
تقویتی و کمکی کتابهای آموزشی در آموزش رسمی پرداخت و
گفت :میدانیم که کتاب درسی باید طیف میانگین دانشآموزان
کشــور را در نظر بگیرد؛ یعنی هم بــه بچههای تیزهوش توجه
داشته باشــد ،هم بچههای متوسط و هم بچههای ضعیف .یک

کتاب واحد نمیتواند همۀ نیازهای تمام دانشآموزان کشــور را
برآورده کند.مث ً
ال ممکن است نیاز دانشآموزان پسر شهرستان
مشــهد با دانشآموزان دختر تهران تفاوت داشــته باشــد .در
مدارس تیزهوشان ممکن است زمینۀ خیلی قوی برای فعالیتها
شکل گرفته باشد ،اما در برخی مدارس روستایی و عادی شهری
پیشنیازها به قدر کافی شکل نگرفته باشد.
پس کتابهای کمکی بایــد فرصتهایی را به معلم بدهد که
بتواند این ناســازگاریها را با این کتابها پوشــش بدهد .وقتی
کتاب تعمیق و تثبیت یادگیری نداشته باشد ،معنیاش این است
که تمرین کافی ندارد .دیگر بسط موضوع است که به ارزشیابی
و تدریــس کمک میکند .اگر هدف کمک به دانشآموز یا معلم
اســت ،پس کتاب کار باید بتواند تمام اینها را پوشــش بدهد.
وی سپس کوشید انواع کتابهای آموزشی را به مخاطبان خود
معرفی کند.
انواع کتابهای آموزشی
بخشــعلیزاده گفت :یــک دســته از کتابهای آموزشــی،
ً
دقیقآ همراســتا با برنامۀ درسی پایهاند.
کتابهایی هستند که
اســم این کتابها را ،کتابهای "کمکدرسی" میگذاریم .وی
سپس افزود :کتابهای کار و تمرین بیشترین حجم کتابهای
کمکدرســی ریاضی را تشــکیل میدهند و محل مناقشه نیز
هســتند .زیرا برای ارزیابی آن نیازمند غور و دقت زیاد هستیم.
اگر شــما در ارزیابی کتابهای کار و تمرین ریاضی تسلط پیدا
کنید ،ارزیابی بقیۀ گروهها را خیلی راحت انجام میدهید.
دســتۀ دیگر ،کتابهایی هســتند با محتــوا و موضوع خاص
کــه لزوماً و کام ً
ال منطبق بر ســرفصلهای کتابهای درســی
نیســتند .یعنی ب ه کتاب درسی کاری ندارند .از کتاب موضوعی
را میگیرد و اطالعات وســیعتری راجع به آن موضوع میدهد.
به عبارتی اطالعات تکمیلی بــه معلم یا دانشآموز میدهد که
بــه آن "کتابهای دانشافزایی" میگوییم .این کتابها را از آن
رو که از یادگیری حمایــت میکنند" ،کتابهای حمایتی" نیز
میخواننــد .این حمایت از یادگیــری میتواند حمایت از معلم

هم باشــد .یعنی به معلم کمک کند که مهارتهای حرفهایاش
رو رشد دهد .امروز معلم باید با روشهای تدریس و ارزشیابی و
کاربریهای "آی تی" آشنا باشد .البته کتاب حمایت از خانواده
هم هســت که اســتفاده آن در ابتدایی خیلی بیشتر و در دوره
دبیرســتان خیلی کمتر است .در این کتابها به ماد ر نمیگوید
دیفرانســیل یاد بده ،اما به والدین یا د میدهد که چگونه مانعی
برای آموزشهای مدرســه نشوند .والدین با
ایــن کتابها همراهیهای الزم با معلمان را
بخشعلیزاده :طبق
فرامیگیرند.
مصوبه شورای عالی
دســتۀ دیگــر ،کتابهــای "جنبــی و
آموزش و پرورش ،هیچ
سرگرمی" است .در این کتابها از زیباییها
کتابی نباید در مدرسه
و شــگفتیهای ریاضی میگویــد .مفهوم را
عرضه ،خریداری یا
نمیگوید ،اما تفکر ریاضی را رشــد میدهد.
معرفی شود مگر اینکه
یا فعالیتهایی از جنس ریاضی میآورد که
از سازمان پژوهش اجازه
شما را سرگرم ســازد .این دسته از کتابها
و تأییدیه داشته باشد
جزء برنامۀ درســی نیست .کتابهایی برای
آمــوزش عام ریاضی هســتند کــه تفکر یا
تاریخچۀ ریاضــی را همراه بــا بحث بازی،
ل میکند.
سرگرمی و معماهای ریاضی دنبا 
گروه دیگــر از کتابها ـ که زیاد هم نیســتند ـ "کتابهای
مرجع" و فرهنگ در حوزۀ ریاضی هستند.مث ً
ال واژگان ریاضی یا
کتابهای مرجع که بخشی با دانشافزایی همپوشانی دارد .این
کتابها نیز ویژگیهای خاص خود را دارند.
دستۀ دیگر کتابهای "استفاده از فناوری" است.
لزوم تأییدیه برای ورود به مدرسه
طبق مصوبۀ شــورای عالی آموزش و پرورش هیچ کتابی نباید
در مدرسه عرضه ،خریداری یا معرفی شود مگر اینکه از سازمان
پژوهش اجازه و تأییدیه داشــته باشد .ناشرین اجبار ندارند که
کتاب خود را برای ارزیابی به ما بدهند؛ اما چون این بخشــنامه
ورود کتاب را به مدرسه منوط به تأیید وزارت آموزش و پرورش
ن تأییدیه را بگیرند.
کرده است ،میکوشند حتماً ای 
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اصل همسویی ب ا برنامۀ درسی
بخشــعلیزاده با طــرح ویژگیهای عناصــر ارزیابی و این که
نخستین شرط ،همســویی و همراستایی با برنامۀ درسی است،
دربارۀ محتوای کتابها گفت :اگــر بتوانیم یادگیری معنادار را
شــکل بدهیم ،در کنکور نیز بچهها موفقتر عمل خواهند کرد.
اولین وســیلۀ ما کالس درس اســت و هدف ما این اســت که
یادگیری دانشآموز را در کالس درس تقویت کنیم.
وقتی میگوییم این عناصر را باید در کتاب داشــته باشیم ،با
نگاه ب ه برنامۀ درسی است که بخشهایی از آن محتوای آموزشی
هستند .بخشی هم هست که استانداردهای فرایندی است .وقتی
برنامۀ درسی میخواهد بازنماییها را تقویت کند ،باید رگههایش
ی برنامۀ درسی میخواهد استدالل را
را در کتاب ببینیم .یا وقت 
تقویــت کند ،باید بازنماییهاش را اینجا دید .پس ما معیارهایی
داریــم که با توجه به آنها میخواهیم بگوییم آیا این کتابی که
منتشر شــده ،اهداف ما را پوشــش میدهد یا نه؟ باید دید آیا
معیارهایی را که الزم است ،دارد یا ندارد؟
ارزیابی اهداف فرایندی
شــهرنازبخشعلیزاده ،شــاخصهای بعدی را اندکی سختتر
خواند و گفت :باید آگاهیهای خود را افزایش دهید .بعد بدانید
چه نوع دانشآموزی را میخواهید .محتوا راحت است اما آموزش
ریاضی قرار است دانشآموز را با چه موقعیت دانشی تحویل بازار
کار بدهد؛ بچهای که قدرت اثبات و اســتدالل داشــته باشد و
بتواند در موقعیت شغلی ارزیابی شود.
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وی ســپس اهداف ریاضی را به دو دستۀ موضوعی و فرایندی
تقســیم کرد و گفت :اینکه ما بگوییــم لگاریتم را تا کجا درس
بدهیم ،یک هدف موضوعی اســت .خط کش هم کتاب درسی
اســت .اما اهداف دیگــری هم داریم که از آنهــا به نام اهداف
فراینــدی یاد میکنیــم .فرایند از جایی شــروع و جایی ختم
میشود .این فرایند ،مرحله و هدف و استمرار دارد .اگر بخواهیم
در ریاضی فرایندی را تعریف کنیم ،چه تعریفی است؟ به عنوان
مثال فرایند حل مســئله را دو جور تعریــف میکنیم؛ یکی به
معنی مســئله حل کردن است که خودش فرایندی دارد .فرایند
دیگر رویکرد حل مسئله است .یعنی نگاه شما این طور شود که
در زندگی روزمره از ریاضی بهره ببرید .این رویکرد یعنی این که
بتوانید مدلســازی کند .یاد بگیرد بعد از مدلسازی ،استراتژی
مناســبی انتخاب کنــد .بعد ارزیابی کند که آیا جواب مســئله
منطقی است و چیز دیگری الزم نیست که این رویکرد را تغییر
دهیم؟ سؤال ایجاد کنیم تا بچهها برای پاسخ آن ،فعالیتی انجام
بدهند و در نهایت نتیجهگیری کنند .این رویکرد حل مسئله را
ی میگویند .این فرایندها ویژگیهایی دارند که یکی
فرایند ریاض 
از آنها استمرار است که وابسته به موضوع خاصی نیستند.
توجه به فرایند بازنمایی و ارتباط
موضــوع دیگری که شــهرنازبخشــعلیزاده بر آن انگشــت
گذاشــت و آن را در ارزیابی توجه کتاب بــه فرایند بازنمایی و
فرایند ارتباطی اســت .وی توضیــح داد :فرایند بازنمایی یعنی
اینکه مســئله را طور دیگری بررسی کنیم .یعنی از یک مفهوم
نمایشهای مختلفی بدهیم .پس ما دنبال کتابهایی هســتیم
کــه بتواند این بازنماییها را بــرای بچه جلوه بدهد .هر چه این
بازنماییها بیشتر باشد ،بهتر است.
فرایند زبان و برقراری ارتباطات هم مهم است .یعنی باید دید
کتاب تا چه اندازه توانســته بین زبان ریاضی دانشآموز تعامل و
ارتباط ایجاد کند یا مفاهیم ریاضی را به زبان دانشآموز نزدیک
ســازد؛ طوری که دانشآموز بتواند آن مفاهیم را به خوبی و به
درستی توضیح بدهد.

نگاهی به شاخصهای عمومی
بخشعلیزاده در پایان ســخنان خود به معیارها و سنجههای
موجــود در فرمهای ارزیابی پرداخــت و ضمن بیان مختصری
دربارۀ شــاخصهای عمومی و اختصاصــی توضیحات کوتاهی
دربــارۀ معیارهای زیر ارائه داد :ســازماندهی کتاب ،ســاختار
کتاب ،پیوســتگی و انسجام ،هماهنگی محتوا با عنوان ،تفکیک
مفاهیــم ،محرکهای بصــری ،ارجاعدهی ،ارتبــاط با نیازهای
جامعه ،ارتباط محتوا با برنامه درســی ،بحــث قابل فهم بودن،
اعتبار علمی ،متناسب بودن فعالیتها ،استفاده از شکل و تصویر
و نمودار ،تأکید بر واژههای کلیدی ،تنوع در استفاده از تصاویر،
استفاده از قالبهای متنوع و...

کارگاههای آموزشی ارزیابی
برای معلمان در قاب دوربین
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