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سرمقاله

فرصت های برد - برد

 مصوبۀ 8۲8 »شورای عالی آموزش و پرورش«،
نقطۀ عطفــی در تاریــخ آموزش و پرورش 

در مســیر پیوند بخش دولتــی و غیر دولتی، 
بهره گیــری از ظرفیت های علمی و کارشناســی 

جامعــه و قرار دادن آن ها در خدمت نظام تعلیم و تربیت 
به شمار می آید. این آیین نامه فرصت های بی شماری را در اختیار 
آموزش و پرورش و پدیدآورندگان منابع آموزشــی و تربیتی قرار 
می دهد تا به کمــک یكدیگر و هم افزایی توانمندی ها، گام هایی 
اساسی در جهت رشــد علمی و معنوی نوباوگان ایران اسالمی 
بردارنــد و از این منظر بــه فرصت های برد ـ بــرد و منافع دو 
طرفه دســت یابند. اما همه می دانیم، مهم تر از تصویب مصوبه، 
اجرایی کردن و اهتمام برای تحقق مفاد آن در همۀ ساحت های 

آموزشی و تربیتی است.
ضمــن ارج گذاری به تمام تالش های گذشــته بــرای تقریب 
دیدگاه هــا و منافع این دو بخــش، باید اذعان کرد که برگزاری 
جشــنواره های کتاب رشــد و کوشــش بــرای دســتیابی به 
اســتانداردهای قابل قبول در گزینش آثار برتر و تقدیر از آن ها، 
در این مســیر، از جایگاه ویــژه ای برخوردار بوده اســت. بنابر 
نظرســنجی های سال جاری و ســال های گذشته، برگزاری این 
جشنواره ضمن تشــویق پدیدآورندگان و دست اندرکاران عرصۀ 
تولید منابع آموزشــی و تربیتی، نقش بسزایی در فرهنگ سازی 
و  معرفی و شــناخت متقابل پدیدآورندگان ـ مصرف کنندگان 
منابع آموزشــی و تربیتی استاندارد داشته است. رضایت و تأیید 
85 درصد شــرکت کنندگان در مراســم پایانــی، کیفیت کلی 

برگزاری جشنواره و انتخاب آثار، مؤید این ادعاست.
با وجود این، مسائل حل نشدة بسیاری هستند که گره گشایی 
از آن ها، عبور از این مســیر را آســان تر خواهــد کرد. کماکان 
بخش اعظمی از ناشران از استانداردها و معیارهای تولید کتاب 
آموزشی و تربیتی مفید و حتی هدف ها و رویكردهای برنامه های 

درســی کم اطالع اند و تعداد قابل توجهی 
از اولیا و متأســفانه برخی از معلمان، حل 
مســائل آموزشی را از کتاب های حل المسائل 
می جویند. سرمایه گذاران فراوانی ترجیح می دهند 
سرمایه های خود را در تولید منابع آموزشی غیراستاندارد 
هزینه کنند و دریغا رسانه ها ـ به بهایی ناچیز ـ به تبلیغ منابعی 
می پردازند که نه تنها ســودی برای کاربر ندارند، که بافته های 
نظام تعلیم و تربیت را رشته می کند و هزینه های هنگفت و زمان 
بســیاری را که برای آن ها صرف شده است، به هدر می دهند و 
آینده ای را که قرار است توسط این تربیت یافتگان مدیریت شود، 

تباه می سازند.
مالحظه می شــود که هم گام ســازی و همراه سازی هر یک از 
نهادها نیازمند تالش ویژه و راهبردها و برنامه های خاصی است. 
واحدهــای مربــوط در آموزش و پرورش اهتمام خــود را بر این 
موضوع متمرکز کرده اند، اما برداشتن گام نهایی، همراهی دیگر 

نهادها و عزمی عمومی را می طلبد.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار
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در نشست بایدها و نبایدهای کتاب های ریاضی مطرح شد:

فراگیر شدن آموزش های مخرب ریاضیات

یادگیــری ریاضــی همــواره یكی از 
در  دانش آموزان  و  والدیــن  دغدغه های 
متأسفانه  است.  طول سال های تحصیلی 

به کارگیــری روش های  دلیــل  بــه  غالباً 
آموزشی سخت و خشک و ایجاد نشدن عالقه 

و انگیزة الزم در دانش آمــوزان، یادگیری ریاضی 
در تمامــی پایه های تحصیلی، بــرای دانش آموزان توأم با 

استرس و نگرانی است. همین موضوع زمینه را برای تبلیغ انواع 
روش های آموزش ریاضی فراهم کرده اســت. از این رو، در کنار 
حجم انبوه فعالیت مؤسســه های آموزشی گوناگون، شاهدیم که 
از سطح مهدکودک تا مدرسه ، افرادی با ادعای نابغه کردن بچه ها 
در یادگیری ریاضی، به دنبال اشــاعۀ فعالیت های خود هستند. 
تبلیغاتــی که در آن ها، هر یک از مبلغان خود را اولین و معموالً 
تنها ترین مؤسسۀ نوع خاصی از آموزش ریاضی می داند که ضمن 
نابغه کردن فرزند شــما، همۀ اســتعدادها و توانایی های او را به 

یكباره شكوفا می کند! 
»چرتكه« یكی از این روش هاســت که پیــش از این مؤلفان 
کتاب های ریاضی دبستان نسبت به اختالل در یادگیری ریاضی 
دانش آموزانی که در کالس های چرتكه شرکت کرده اند، هشدار 
داده انــد. به اعتقــاد صاحب نظران، این کالس هــا بر پایۀ روش 
تدریس کتاب های ریاضی در کشــورهایی است که با کتاب های 
ریاضی کشــور ما انطباق ندارند و به همین دلیل دانش آموزانی 
که در این کالس ها شرکت می کنند، دچار اختالل یادگیری در 

درس ریاضی می شوند.
دکتر زهرا گویا، چهرة برجستۀ آموزش ریاضی و استاد دانشگاه 
شهیدبهشتی، در نشستی با عنوان »بایدها و نبایدهای کتاب های 
ریاضی« در »دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی« ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش که همراه با فریبا 
کیا، معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی و تنی چند از 
معلمان ریاضی و کارشناســان این دفتر برگزار شــد، با تأکید بر 
تأثیــرات مخرب انواع روش های آموزشــی، مانند چرتكه که در 

سال های اخیر رواج یافته است، به آسیب شناسی آن پرداخت.

آفت چرتکه
وی با تشــریح چگونگی گسترش این 
نــوع از آموزش ریاضیــات گفت: »آفت 
چرتكه ها از شــش ســال پیش کشــور را 
گرفته است. وقتی خبرهای خوش حال کنندة 
کاذب از موفقیــت یــک دانش آمــوز در فــالن 
مسابقات ریاضی در مالزی، یا موفقیت فالن دانش آموز در 
یكی دیگر از مسابقات کشورهای خارجی شنیده می شود، زمینه 

برای گسترش هر چه بیشتر این مؤسسه ها فراهم می  آید.« 
دکتر گویا تصریح کرد: »این مؤسسه ها فعالیت خود را از چند 
سال پیش در شهرهای کوچک آغاز کردند و امسال زمینه برای 
فعالیت آن ها در تهران فراهم شــد. ســؤال اینجاست: کسی که 
اصــاًل تخصــص الزم را ندارد، چگونه یک باره از یک شــهر دور 
افتاده، دلش برای دانش آموزان ما می سوزد و چنین روش هایی 

را ترویج می دهد؟«
وی ادامه داد: »در بررســی فعالیت این مؤسسه ها باید متوجه 
نكاتی باشــیم: اول اینكه آیا کســانی که این روش ها را ترویج 
می کننــد، تخصص الزم را برای آمــوزش ریاضی دارند یا خیر؟ 
متأســفانه تخصص این افراد با کاری کــه انجام می دهند، هیچ 
ارتباطی ندارد. ما در مراجعه به پزشک متخصص برای سالمتی 
جسممان وسواس به خرج می دهیم، اما در مورد روحمان و آنچه 

یاد می گیریم حساسیت الزم را نداریم.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت: »دوم آنكه،  
این مدعیان، طرفداران و یارانی در سطح جهانی ندارند. استفاده 
از روش هایی مانند چرتكه در خیلی از کشــورها، حتی کشوری 
مانند مالزی که خود جزو اشــاعه دهندگان آن بوده اند، به دلیل 

کارامد نبودنشان ممنوع شده است.«
وی با تشــریح شــگردهای مبلغان آمــوزش ریاضی به روش 
چرتكه و آموزش هایی از این دســت تأکید کــرد: »این افراد با 
این ادعا که چرتكه ذهن را قوی می کند و اســتفاده کنندگان از 
آن در رشــته های تاپ دانشگاهی قبول می شوند! مردم را فریب 
می دهند. حال چگونه به یک باره روان شناســان تشخیص دادند 

نشست
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که چرتكه، نیم کرة راست و چپ مغز را با هم هماهنگ می کند؟! 
یا چگونه جامعۀ ما، عقب افتادة جســمی، روانی و ذهنی شــد و 
روش هایی مانند محاســبه با چرتكه، معجزه گر شدند؟! سؤاالتی 
هســتند که باید به طور جدی از مبلغان این روش ها پرســیده 

شود.«
به گفتۀ این اســتاد دانشــگاه، جامعۀ هدف این افراد والدین 
هستند؛ والدینی که متأســفانه به خیال خودشان، برای سرامد 
شــدن فرزندانشــان هر قدر که الزم باشــد، برای این کالس ها 

هزینه می کنند.

حال بد ریاضی
دکتر گویا با انتقاد جدی و تند از گســترش این روش ها اظهار 
داشــت: »به اعتقاد من، باید در یک فراخوان عمومی نسبت به 
گسترش فعالیت های مخرب این روش ها، بحران اعالم کنیم. من 
امســال به کنفرانس ریاضی درخواســت دادم که یک سخنرانی 
عمومی داشــته باشــم در مورد آنكه: چرا حال ریاضی ایران بد 

است، و چرا حال علوم انسانی ایران بد است؟«
وی افزود: »زمانی اســتاد صافی از من پرســیدند که چرا هر 
چه ما بــرای درس های ریاضی و زبان خــرج می کنیم، باز هم 
حال آموزش این رشته ها بد است؟ گفتم استاد، شما در ریاضی 
هر عددی را که جابه جا کنید،  می توانید ادعا داشــته باشید که 
یک کتاب جدید نوشته اید. در علوم انسانی هم هر واژه ای را که 
جابه جا کنید، می توانید ادعای نوشتن یک کتاب جدید را داشته 
باشــید. به همین دلیل هرکس با هر ادعای نسنجیده و مخربی 

وارد این رشته ها می شود.«

این چهرة برجســته آموزش ریاضیات کشور، با تأکید بر ایجاد 
انگیــزة یادگیری ریاضی در دانش آموزان، گفت: »باید ریشــه ها 
و زمینه هــای این بحران  را تحلیل کرد. در ســال 1363 درصد 
کمی از بچه ها به رشــتۀ ریاضی عالقه مند بودند. با ایجاد زمینۀ 
الزم و انگیــزه در آن ها، میزان عالقه مندی به رشــتۀ ریاضی در 
دانش آموزان به مرز 3۰ درصد رســید، اما اکنون باز هم در این 

زمینه دچار بحران هستیم.«
ضرورت هوشمندی مســئوالن آموزش و پرورش و آگاه سازی 
آنــان، به منظــور برخــورد با مبلغــان روش های آموزشــی 
فریب دهنــده در ریاضیــات، از نــكات دیگری بــود که دکتر 
گویا با تأکید بر آن افزود: »بســیاری از مســئوالن از تأثیرات 
مخرب چنین روش هایی مطلع نیســتند و از حرف های قشنگ 
خوششــان می آید. ضمن ایجاد آگاهی الزم در مسئوالن، باید 
جرئت مندانه به این افراد بگوییم که کارشناســان ما روش های 
شــما را بررســی کردند و به این نتیجه رســیدند که به درد 
آموزش عمومی نمی خورد. اما متأســفانه اکنون جسارت الزم 
برای این برخــورد وجود ندارد و همچنان ما خط قرمزی برای 

رد این ادعاها نداریم.«
وی تأکید کرد: »باید در مجامع علمی به طور جدی دربارة این 
موضوع طرح مســئله کنیم و در سیاست گذاری ها نیز مقابل این 
افراد بایســتیم. برای طرح مســئله می توانیم از ظرفیت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اســتفاده کنیم. برای مثال، 36 
مجلۀ رشــد در این سازمان منتشر می شود. باید از ظرفیت همۀ 
این مجله ها در اعالم یک فراخوان عمومی و اطالع رسانی نسبت 

به تأثیرات مخرب این روش ها استفاده کنیم.«
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دکتر گویا با نقد شــیوة ارزشــیابی نظام آموزشی کشور گفت: 
»متأســفانه شــیوة ارزشــیابی ما به گونه ای طراحی شده که به 
مبلغــان و مدعیان انواع روش های آموزشــی اجازة عرض  اندام 
می دهد. از ســوی دیگر، از آنجا که روش های آموزشــی مانند 
چرتكه، دارای ُمهر خارجی اســت و ما هــم بعضاً از محصوالت 
خارجی در هر شــكل آن استقبال می کنیم، این چنین در حال 
گسترش یافتن است. باید دید چه کسانی زمینه را برای تبلیغ و 

گسترش این روش ها در کشور فراهم می کنند.«

زاویه های پنهان تخریب
وی بــا تحلیل زاویه های پنهان تأثیــرات مخرب این روش ها 
بر جریان آموزشــی گفت: »متأســفانه اکنون بســیاری از این 
روش ها، از سوی مدارس خاص تبلیغ می شوند و از آنجا که این 
مدارس برای مدارس عادی الگوســازی می کنند، کم کم به همه 
جا نفوذ و سایر مدرسه ها را هم درگیر می کنند. به باور من باید 
آمایشی از سرزمین آموزش و پرورش انجام و ریشه یابی شود که 
آموزش های جانبی از چه زمانی شــروع شده اند و چه چیزهایی 
به این جریان کمک می کنند که در همه جای آموزش و پرورش 

ریشه بدواند.«
دکتــر گویا با بیــان اینكه مبلغان این روش ها حتی ناشــران 
خوش نــام را هم گاهی فریــب می دهند و این ناشــران بدون 
داشــتن آگاهی کافی، ایــن روش ها را تبلیــغ می کنند، گفت: 
»بررســی و هشدار نســبت به آفت روش های نادرست آموزش 
ریاضی باید از سطح بررســی توسط کارشناسان باالتر رود و به 
سطح سیاست گذاران برســد. در کنار آن، انجمن روان شناسان 
ایران باید این ادعا را جدی بگیرد که می گویند: محاسبۀ ذهنی 
نیم کرة چپ و راســت مغز را با هم هماهنگ می کند. این ادعا را 
شــاید والدین به راحتی بپذیرند، اما یک روان شناس باید صدها 
دلیــل بیاورد که این ادعا صحیح اســت یا غلط. مدعیان چنین 
ادعایــی تاکنون یک مقالۀ علمی مرتبط برای اثبات ادعای خود 

نداشته اند.« 

به دنبال نابغه پروری
وی با تشــریح عوامل زمینه ساز گســترش این روش ها گفت: 
»نابغه پروری یكی از مهم ترین این عوامل اســت.  نابغه پروری به 
قــدری برای جامعۀ ما اهمیت دارد کــه مبلغان انواع روش های 
آمــوزش ریاضی، با سوء اســتفاده از این نقــص فرهنگی که ما 
متأســفانه به آن مبتال هستیم، این طور به والدین القا می کنند 
که فرزندان شان با اســتفاده از این روش ها نابغه می شوند. پس 
از مــرگ مرحوم مریــم میرزاخانی، آقایــی را مالقات کردم که 

می خواست »خط تولید مریم میرزاخانی!« راه بیندازد و به قول 
خودش نابغه پروری کند! در حالی که در هر قرنی ما بیش از یكی 
دو نابغه نخواهیم داشــت و اصاًل این موضوع شدنی نیست. باید 

تلنگری به جامعه زد و مردم را از این توهم بیرون آورد.«
وی افزود: »نكتۀ دیگری که به گسترش این مؤسسه ها کمک 
می کند، اشــتغال والدیــن  و زندگی بســیاری از خانواده ها در 
آپارتمان های کوچک اســت. خانواده ها از خدا خواسته و با کمال 
میل می پذیرند که فرزندشــان را چند ساعتی به این مؤسسه ها 

بسپارند و شب هم تحویل بگیرند!«
خانم گویــا در یک جمع بنــدی کلی تأکید کرد: »در شــأن 
آموزش و پرورش نیست که این روش ها به جریان آموزشی کشور 
آســیب بزنند. اگر این جریان ها از آموزش و پرورش ناامید شوند، 
سراغ کار دیگری می روند. متأسفانه در کشور ما چهره های پشت 
ســر این روش ها شناخته شده نیســتند. باید در شناسایی این 
چهــره ها و برخورد با آن ها با ســرعت و قاطعیت عمل کنیم و 
متوجه باشــیم، کافی اســت یكی از این روش ها جا بیفتد، بقیۀ 

روش ها هم جای خود را پیدا می کنند.«
فریبا کیا، معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی هم در ســخنانی، با اشــاره به 
اقدامات کارشناســان دفتر در رد این روش ها و اطالع رسانی در 
مورد آ ن ها گفت: »این موضوع به همان اندازه که بزرگ اســت، 
راه حل های بزرگ هم می طلبد. یكی از نكاتی که باید مورد توجه 
قرار گیرد، شــرایط آموزش ریاضی و منابع انسانی ماست، اینكه 
معلمان ما چقدر متخصص آموزش ریاضی هستند و چرا چنین 

بستر مساعدی برای تقاضا و پذیرش این روش ها وجود دارد.«
وی افزود: »نكتۀ دیگر نظام ارزشــیابی ماســت که متأسفانه 
شــرایط را برای تبلیغ روش های گوناگون آموزش ریاضی فراهم 
می کند. حل این مشــكل نیازمند آن اســت که بیش و پیش از 
همه، این موضوع به دغدغۀ مشــترک تمامی سیاســت گذاران 
تبدیل شود. در شــرایط کنونی، سیاست گذاران قرائت یكسانی 
از موضــوع ندارند. در ســطح مدیران، برخی به دلیل نداشــتن 
آگاهی های کافی، نگاه مثبتی به موضوع دارند و خواهان اشــاعۀ 
این روش ها در ســطح مدرســه ها هســتند. البته برخی هم از 
مضرات آن ها آگاهی دارند و خواهان جلوگیری از گســترش این 

روش ها هستند.
معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی در پایان بر بهره گیری هر چه بیشتر از 
نظرات اســتادانی مانند دکتر گویا در مقابله با سودجویان نظام 
آموزشــی و آگاهی خانواده ها در خنثا کردن ترفندهایشان برای 

رشـــد جوانـــهبه دام انداختن دانش آموزان، تأکید کرد.  
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بـــا گذشت یک دهه از قرن بیســت ویكم، مربیان آموزشی و 
سیاســت گذاران هنوز دربارة چگونگی متناسب ســازی آموزش 
دورة 1۲ ســاله در جهانی تغییرشكل یافته، بحث می کنند. البته 
این موضوع، موضوع ناشــناخته ای نیست.5۰ سال پیش، پرتاب 
ماهوارة روســی، بحث ملی شــدیدی را دربــارة ضعف آموزش 
در ایالت متحـــده بـــه راه انداخت. واکـــنش نظام آموزشــی 
فشاری سراســری برای تقویت بیشــتر ریاضیات و علوم، انواع 
برنامه ریزی های جدید و فراخوان برای اجرای آموزشــی مبتنی 
بر تحقیق بود که به دانش آموزان بیشتر چگونه فكر کردن را یاد 

می داد تا تكرار طوطی وار را.
دو دهۀ بعد، »کمیســیون ملی ارتقای آموزش«۲ در گزارشی 
با عنــوان »ملتی در خطر3«، دوباره بحثــی را به راه انداخت 
که این بار در فحــوای کالم، دل نگرانی هایی دربارة قابلیت های 
)مهارت های( مشــاهده شــده در مؤسســات و مدارس ژاپنی 
موردنظــر بود. در واکنش، مدرســه های ایاالت متحده  مقررات 
مربوط به درس های اصلی و تكالیف، و اســتانداردهای پیشرفت 

تحصیلی را مورد تجدید نظر قرار دادند.
بحث دربــارة کیفیت هنوز هم ادامــه دارد، و در حال حاضر، 
موضوعاتی نظیر»هیچ کودکی نبایــد از تحصیل عقب بماند«،4 
رشــد جهانی شــدن در آمــوزش و اقتصــاد، و مجموعه ای از 
آزمون های بین المللی )که دانش آموزان ایالت متحده در مقایسه 
با همتاهای بین المللی خود در آن ها موفقیت زیادی نداشــتند(، 

از موضوعات مورد توجه نظام آموزشی است.
غالباً از فن بیان برداشــت ســاده انگارانه ای می شود. چنانچه 
در بحث های داغ اخیر این پرســش مطرح شد که: »آیا ما باید 
برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا »تسلط بر مهارت های 
قرن بیســت ویكم«؛ مانند خالقیت، کار گروهی و حل مســئله؟ 
مسئلۀ محتوا یا مهارت ها یک دوگانگی غلط است. بنابراین برای 

دستیابی به پیشرفتی چشمگیر باید از آن فراتر برویم.
مــا در جهانی یكپارچه زندگی می کنیــم. توماس فریدمن5  
)۲۰۰۷(، بر این باور اســت که برای شكوفا شدن در این جهان 
جدید، دانش آمــوزان به نیروی عقالنی و تفكــر عمیق احتیاج 

آموزشی همه جانبه برای جهانی یکپارچه

ترجمه

مقالة حاضر به این پرســش پاسخ می دهد که: » آیا ما باید برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا برای تسلط بر مهارت های قرن 
بیســت ویکم؟« نویسنده معتقد اســت که مدرسه در واقع به یکپارچه ســازی تدریس محتوا و مهارت ها اقدام خواهد کرد. بنابراین، 
مسئلة ما تقابل محتوا با مهارت ها نیســت، بلكه ایجاد چالش، درگیری عمیق و تجارب واقعی آموزشی به گونه ای است كه حاصل آن 
فراگیرندگان مادام العمر باشد. به عبارت دیگر، مهارت ها و حوزه های دانش در هم تنیده اند و راه های میان بری كه مربیان از آن صحبت 

می كنند، وجود ندارند.
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خواهند داشــت که ما بنا به ســنت آن را به آموزش عالی ربط 
داده بودیم. این شایســتگی ها را دیگر نمی توان برای دانشــگاه 
نگه داشــت. در هر پایه، از سال اول تا ســال 1۲ و در آموزش 
عالی نیز، دانش آمــوزان ما به آموزش همه جانبه ای برای جهانی 
یكپارچه احتیاج دارنــد. در واقع، محتوا و مهارت های مورد نیاز 
برای آموزش همه جانبه، واقعاً موضوع های جدیدی نیستند، بلكه 

در این دوران لزوم و ضرورت آن ها بیشتر شده است.

اهمیت محتوا
»فنــاوری اطالعات« سال هاســت کــه به عنوان نوشــداروی 
آموزش، مشــتری جلب کرده است. ولی این باور نادرستی است 
که دسترســی فوری به دانشــی گســترده از طریق اینترنت و 
رسانه های دیگر، بدین معنی است که درحال حاضر ما نیاز خیلی 
کمی به دانســتن و فهمیدن داریم. محتوا اساس کار است. فرد 
تحصیل کــرده نیاز دارد، آنچه را کــه درباره اش صحبت می کند 
بداند، تا هم جهانی را که مبتنی بر دانشی روزافزون است درک 

کند و هم به دانش بیشتری دست یابد.
در واقع، اگر قرار اســت دانش آموزان به عنوان شهروند به سوی 
مباحث اخالقی، اقتصادی و سیاسی مهم هدایت شوند و آن ها را 
درک کنند، باید ریاضیات، اقتصاد، ادبیات، شیمی، زیست شناسی 
و تاریخ جهان را یاد بگیرند. در جهانی که به ارتباطات انســانی 
با دیگران در نقاط دوردســت نیاز دارد، چگونه می توان ادبیات 
و علــوم انســانی و زبان را نادیده گرفــت؟ در جهانی که در آن 
رقابت هایــی جدی در مورد »حقیقــت« )رقابت علم و دین در 
مباحث تكامل(، اقتصاد و فناوری  زیستی وجود دارد و مضامین 
عدالت در برنامه های جایگزین مراقبت بهداشتی و مباحث منتج 
از آن دربارة انرژی و سیاســت گذاری هایی دربارة گرم شدن کرة 

زمین مطرح شده است، بی توجهی جایز نیست.
بــا این همه اطالعات که تا به حال جمع آوری شــده و دانش 
جدیدی که تولید شــدهـ  بیش از دانشــی که فــردی بتواند یا 
موظف شــود بر آن تســلط داشــته باشد ـ ســؤاالت معمولی 
ناراحت کننده ای هنوز باقی اند: چه محتوایی را باید تدریس کنیم 
و چه مقدار محتوا کافی است؟ برای مثال، آیا زیست شناسی پایه 
برای کار در جهانی که در آن زیست شـــناسی، شیمی و فیزیک 
به طور توجیه ناپذیری با کاربردهای پزشكی نانوتكنولوژی به هم 

مربوط شده اند، کافی است؟

مهارت ها نیز مهم هستند
محتوا الزم اســت ولی کافی نیست. زیرا زمان تدریس محدود 
اســت و محتوا تقریباً نامحدود. فرد به  مهارت هایی نیاز دارد که 
بــه او امكان  دهند یادگیری را ادامه دهد و دربارة معانی، کفایت 
و درســتی محتوا که مهم تر از هر نكتۀ دیگری هستند، داوری 
کند. صرف جمع آوری اطالعات بدون یادگیری کاربرد آن ها، به 
آنچه کــه آلفرد نورث وایتهد6 )19۲9( به آن به عنوان »افكار 
بی خاصیت« ۷ اشــاره می کند، منتهی می شود. یعنی تا زمانی که 

از آن ها اســتفادة مفید نشود، به درد نخور و پیش پا افتاده باقی 
می ماننــد. ما همچنین باید به دانش آمــوزان آموزش دهیم که 
دانش را به کار ببرند، در مواجهه با رشــته های متفاوت به صورت 
هم تــراز و غایت گرا فكر کنند و این نقاط را به هم ربط دهند تا 
به اطالعات نامحدود قابل دســترس از طریق رسانه ها و فناوری 

اطالعات پی ببرند.
مــا به آن نوع یادگیری نیاز داریم کــه تخیل را تحریک کند، 
چگونگی ســاخت معانــی را آموزش دهــد، و اطالعات متمایز 
از هم را منســجم ســازد. این نوع از یادگیری، مستلزم توانایی 
تفكر نقادانه و حل مســئله اســت و بــه داوری دربارة آنچه که 
مناســب، دقیق و درست اســت، می پردازد. به عالوه، این کار به 
مهارت هایی نظیر اهمیت دادن و پذیرفتن افراد و افكار گوناگون، 
مشارکتی کار کردن با دیگران، مقاومت کردن در برابر ابهامات، 
و برخــورداری از انعطاف پذیــری برای قد راســت کردن بعد از 

شكست، توجه دارد.
تدریس به منظور دســت یافتن به این نتایج، ارزشمندتر از آن 
اســت که از دانش آموزان خواسته شــود، منفعالنه اطالعاتی را 
دریافت کنند. برای مثال، تدریس »مســئله محور« یا »مطالعۀ 
مــوردی« را در نظر بگیرید که در آن از دانش آموزان خواســته 
می شــود، برای مواجهه با مسائل واقعی از دانش تاریخی، علمی 
و فرهنگی اســتفاده کنند. این رویكرد می توانــد برای مطالعۀ 
بســیاری از مســائل جهانی مربوط به آب ـ مانند کاهش سریع 
ذخیرة آب برای کشــاورزان یا کمبود آب قابل آشامیدن که در 
مناطق وســیعی از آفریقا و هندوســتان با آن مواجه هستند ـ 
مورد اســتفاده قرارگیرد. از دانش آموزان بخواهید به طور فردی 
و گروهی به چنیــن موضوعاتی بپردازند، ماهیت مشــكالت را 
ارزیابی کننـد و راه حـل هـای جایگزین را مورد توجه قرار دهند. 
ضروری است آن ها از توصیه ها و نتایج مبتنی بر داده هایی بهره 
 بگیرند که به آن ها کمک می کننــد، مهارت های تفكر انتقادی، 
در نظر گرفتن مالحظات اخالقی، شناســایی دانش مناســب، 
و همكاری بــا دیگران در یافتن و توجیــه راه حل ها را در خود 

پرورش دهند.

تفکر مجدد دربارة درگیر کردن دانش آموزان 
آموزش همه جانبه در جهانی یكپارچه، جمع آوری ســاده ای از 
درس ها و ساعات واحد درسی نیست، بلكه حاصل تأثیر فزایندة 
تعهد آشــكار، دقیق و شــفاف معلم و مدیر است. در نتیجۀ این 
فرهنگ فراگیر مدرسه است که تعریف آموزش به عنوان پذیرش 
منفعالنه دانش رد می شود و به جای آن، تجارب آموزشی واقعی، 

درگیرکننده و توان فرسا مورد ستایش قرار می گیرند.
منظـور از درگیر کردن دانش آموزان صرفاً این نیست که آن ها 
را مشــغول و عالقه مند نگه داریم، بلكــه از آن ها انتظار می رود 
که معانی را بســازند و به آن ها اعتبار بخشــند؛ یعنی مسائل را 
درک کنند. ضروری است که آموزش، دانش آموزان را در فرایند 
تفكر هدفمند درگیر ســازد؛ تفكراتی مانند پژوهش، نوشــتن، 
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را بسازند و به 
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بخشند



صحبــت کــردن و به طور همزمان، هم از لحــاظ عقلی و هم از 
نظر  احساســی، با آنچه که انجام می دهند، ارتباط برقرار کنند. 
نوشــتن و صحبت کردن ارزشــمندند، زیرا مستلزم علنی شدن 
فكر و احســاس هســتند؛ مگر اینكه از ما خواسته شود، آنچه را 
که فكر می کنیم ، احســاس می کنیم و باور داریم، برای دیگران 

به روشنی بیان نكنیم. 
از دانش آموزان بخواهید به طور شــفاهی یا نوشــتاری، مثال 
فوق دربارة آب را با مشــارکت گروهشان بررسی کنند؛ تحلیل 
آن ها و توصیه هایشــان دقیقاً مثالی اســت از این نوع درگیری. 
دانش آموزان با به اشــتراک گذاشــتن اولیــن، دومین و حتی 
ســومین پیش نویس گزارش با هم کالسی ها و معلم، و ارائۀ یک 
نســخه از هر تكلیف در هر حوزه از محتوا بــه معلم، یادگیری 
را علنی می ســازند و فرصتی برای تدریس هم ساالن نیز فراهم 
می آورند؛ راهبـــردی کـه پژوهش های مرتبط با یادگیری آن را 
کاماًل حمایت می کنند. به عالوه، نقد کار یكدیگر به دانش آموزان 
کمک می کند بیاموزند که چگونه بازخوردی مؤدبانه و ســازنده 
)مؤثر( تهیه کنند، پذیرای نقد باشند، استانداردها و شاخص های 
برتری را ملكۀ ذهن ســازند )درونی سازی کنند( و روی کارهای 

در حال پیشرفت خود تأمل کنند.

تفکر دوباره دربارة سنجش 
ما باید اهمیت و نقش ســنجش را بار دیگر بررسی کنیم، زیرا 
ارائۀ بازخورد در جریان یادگیری بسیار اهمیت دارد. آزمون های 
میــان دوره ای و پایانی کافی نیســتند و هیچ کدام از آزمون های 
استاندارد شده نیز به عنوان ابزار یادگیری، کمكی نخواهند کرد. 
سنجش باید به موقع و مناســب باشد تا دانش آموزان و معلم را 
در جریان یادگیری، و نه بعد از آن، از وضعیت خود مطلع سازد.
یعنی به موقع و با استفاده از راه هایی انجام گیرد که فرصتی برای 
اصالح و مورد تأیید قرار دادن وجود داشــته باشد. الزم است که 
سنجش را به عنوان شكل مؤثری از یاددهی و یادگیری بشناسیم 
که به دانش آموزان نشــان می دهد، به چه دانش و مهارت هایی 
برای تبحر یافتن و به چه اســتانداردهایی برای پیشــرفت نیاز 
دارند. ســرانجام، ما نمی خواهیم دانش آمــوزان ما را خوش حال 
کننــد و یا نمرة خوبی بگیرند، بلكه می خواهیم با دســتیابی به 
اهداف ارزشمند و رسیدن به استانداردهای تفوق و برتری، خود 

را خشنود کنند و به فراگیرندگانی مادام العمر تبدیل شوند.

ضرورت فزاینده
آنچه که امروزه از نظام آموزشــی پیش دبســتان تا پایۀ 1۲ به 
دســت می آوریم، به قدر کافی مطلوب نیســت. افت تحصیلی، 
به ویژه در مناطق شــهری غم انگیز اســت. حتی داشتن مدرک 
دیپلم دبیرستان به هیچ  وجه نشانۀ فرد تحصیل کرده نیســـت. 
دانش آموزانــی که وارد دانشــكده ها می شــوند، هــم از لحاظ 
هوشــمندی و هم از نظر احساســی، بی ثبات تر و شكننده تر از 
قبل هســتند و خیلی کمتر می توانند از موضوع ها درک درستی 

 Secretary of Education’s Commission on( .داشته باشــند
)the Future of Higher Education, 2006

الزم اســت اضافه کنم که مدرســه ها به تنهایی موجب بروز 
مشكالت نیســتند. عوامل فرهنگی مهم تری نیز وجود دارند که 
کودکان و نوجوانان باید خــود را با آن ها انطباق دهند؛ عواملی 
مانند خشن شدن محتوای تلویزیون و اینترنت، از پای درآمدن 
اقتصــاد خانواده، حضور نداشــتن والدین در خانــه، تعارض و 
معماگونه بودن »ارتباطات« موجود بیــن رایانه با تلفن همراه، 
و رها کردن آموزش دانش آموزان از پیش دبســتان تا پایۀ 1۲ از 
طریق تمرکز بر آزمون های استاندارد شدة کاهش گرا که به طور 

فزاینده ای تأثیرات نامطلوب و مخربی بر دانش آموزان دارد.
خبـر خوب این است کـه مـا آمـوزش مـؤثر را خیلی بیشتر از 
آموزش موجود می شناسیم. آموزش و پژوهش های »مغز محور« 
بــر قدرت عناصری از کیفیت آموزش تأکید دارند که بســیاری 
از اصالح طلبان آموزش خود را موظف به اســتفاده از آن عناصر 
می دانند؛ مانند انتظارات و اســتانداردهای باال، اختصاص وقت 
کافی به یادگیری، بازخورد به موقع و مناسب، معلمان مستعد و 
درگیرکردن دانش آموزان. این متغیرهای کلیدی جدید نیستند، 
ولی آنچه که بیش از پیش به آن پی برده شــده، این اســت که 
هیچ یک از این عوامل به تنهایی قدرتمند نیستند. هر مدرسه و 
در واقع هر کالس درس، بوم شناســی خودش را دارد و در آن، 
تغییری فراگیر و نظام یافته باید رخ دهد. بنابراین هر معلم و هر 
مدرسه باید به شكلی هدفمند همۀ این عوامل را برای خلق تأثیر 
هم افزا و رو به افزایش با هم ترکیب کند. ما باید کارهای زیادی 

را انجام دهیم تا به یادگیری چشم گیری دست یابیم.
ما نمی توانیم آموزش فراگیر برای جهانی یكپارچه را با فناوری 
جدید، آزمون های اســتاندارد شدة جدید، یا دوره های آموزشی 
جدید به دســت آوریم. ما نمی توانیم با کنار گذاشــتن تدریس 
خشک و خشن خواندن، نوشتن، علوم، ریاضیات، تاریخ و ادبیات، 
این نوع از آموزش را به دست آوریم. در واقع، ما به تدریس این 
موضوعات درســی به طرز مؤثرتری، همراه بــا مهارت های قرن 
بیســت ویكمـ  که در باال ذکر شــدـ  و با توجــه به راه هایی که 
دربــارة یادگیری می دانیم، نیاز داریم. حرکت در این جهت باید 

با تمام سرعت صورت گیرد.
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دانش آموز کتاب خوان کیمیاست
گزارشی از جشنوارة کشوری دانایی، توانایی در ترویج فرهنگ کتاب خوانی

ی
یر

ند
ر 

صغ
ا

اشاره
دومین جشنوارة دانش آموزی »دانایی، توانایی« به منظور ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در روزهای ۲8 و ۲9 آبان ماه 139۷ 
در محل اردوگاه شــهید باهنر تهران و سپس تاالر قلم کتابخانۀ 

ملی ایران برگزار شد.
جشــنواره با استقبالی بیش از گذشــته و با حضور 5۰۰ هزار 
دانش آموز از سراســر کشور آغاز شد. دانش آموزان در مرحلۀ اول 
با مطالعۀ یک کتاب غیردرسی شروع کردند. در مرحلۀ دوم با دو 
کتاب در منطقه و ســه کتاب در مرحلۀ اســتانی شرکت کردند. 
در نهایت و مرحلۀ چهارم در ســطح کشوری، 3۰۰ کتاب خوان 

هرکدام با مطالعۀ چهار کتاب حضور یافتند.
عالوه بــر سیاســت های اصلــی وزارت آموزش وپــرورش در 
گزینــش و معرفــی کتاب های مناســب به مخاطبــان خود در 
رده های متفاوت، از جمله با اجرای مصوبۀ 8۲8 توســط معاونت 
سامان دهی منابع مكتوب »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی«، 
طی این جشــنواره دانش آموزان نیز در انتخاب کتاب های مرحلۀ 
واپســین مختار بودند. اما این همۀ داستان نیست. دانش آموزانی 
از همۀ استان های کشور گرد هم آمدند تا در حضور نویسندگان 
برجسته، یافته ها و برداشت های خود را از محتوای آثار مكتوب به 

اشتراک بگذارند و از تجربه ها و دانش یكدیگر بهره ببرند.
در این فرصت سعی بر آن است که به تبیین نظرها و تجربه های 
دانش آموزان و تنی چند از نویسندگان و همچنین برگزارکنندگان 
این جشنواره که کارشناسان »ادارة  کل فرهنگی و هنری« معاونت 

پرورشی وزارت آموزش وپرورش است، بپردازیم.
شــایان ذکر اســت در پایان این جشــنوارة دو روزه، استادان 
دانشگاه، دکتر میرجالل الدین کزازی، دکتر محمدعلی بنی اسدی، 
دکتر اشرف بروجردی و دکتر سعید ناجی به سخنرانی در زمینۀ 

کتاب و اهمیت مطالعه و پژوهش پرداختند.

محمد گودرزی دهریزی، نویسندة کودك و نوجوان و 
دبیر علمی جشنوارة دانایی، توانایی

ایشــان عضو کارگروه انتخاب کتاب 
مناســب در وزارت آموزش وپــرورش 
و نویســندة کودک و نوجوان اســت. 
این  نقطۀ شــروع  می گوید: »درواقع 
جشــنواره تشــكیل همین کارگروه 
بــرای  مناســب  کتــاب  انتخــاب 
دانش آموزان بوده اســت. از یک سال پیش فعالیت خود را شروع 



10

رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۲ 
زمــستان 1397

می کند و در آبان ماه کار را به فرجام می رساند.«
دهریــزی می گوید: »هر هفتــه 1۲ نویســندة کتاب کودک 
و نوجوان در نشســتی کتاب های متفــاوت را مطالعه و آن ها را 
براساس سه محور ســاختار هنری، محتوا و ظاهر کتاب بررسی 
می کنند. به نظر ما در هر دورة  تحصیلی تعدادی کتاب، مثاًل 4۰، 
5۰ یا 1۰۰ جلد کتاب وجود دارد که هر دانش آموز باید آن ها را 
بخواند تا بتواند وارد دورة  تحصیلی بعدی شــود. اگر چنین نشود 

آن ها دچار زیان خواهند شد.«

نسترن خوش باطن، دانش آموز از کرج
نسترن در پایۀ نهم تحصیل می کند. 
می پرسم چرا در این جشنواره شرکت 
کرده اســت. می گوید: »اشتیاقی در 
انســان وجود د ارد که او را به سمت 

کتاب خوانی سوق می دهد.«
این دانش آموز از تجربه ها و نظراتی 
که شــنیده بسیار خوش حال است و از مسئوالن به خاطر فضای 
ایجاد شــده در شــناخت کتاب، نویسنده و شــیوه های مطالعه 
ســپاس گزاری می کند. او می گوید: »این عالقه از پنج سال پیش 
در من ایجاد شــده است. کتاب ها را نیز خودمان بر مبنای عالقه 
انتخاب و مطالعه کردیم تا در این جشــنواره شرکت کنیم. اولین 
کتابی که خواندم، معجزة ســپاس گزاری، نام داشت که امیدوار و 

سپاس گزار بودن در زندگی را از آن یاد گرفتم.«

الهام نظامی، دانش آموز از شیراز
از انگیــزه این دانش آموز پایه نهمی 
می پرســم. می گوید: »بــه توصیه و 
راهنمایی معاون پرورشــی دبیرستان 
به مطالعۀ غیردرسی روی آوردم و به 
تدریج با مطالعه انس گرفتم. تأثیرات 
مطالعه را بر زندگــی و طرز فكرم به 

راحتی دارم می بینم.«
الهام می گوید: »در یک سال گذشته 1۰ کتاب، از جمله ماهی 

سیاه کوچولو و این وبالگ واگذار می شود را مطالعه کرده ام.«

فائزه صادقی، دانش آموز از مالیر
فائــزه کــه در پایــۀ نهــم درس 
می خواند، دربارة  این جشنواره گفت: 
»از اینكــه در میان دانش آموزان برتر 
کتاب خوان کشور هستم و همین طور 
می بینم،  را  نویسندگان مطرح کشور 

بسیار خوش حالم.«
او دربارة نحوة تعامل در جشنواره می گوید: »در جلساتی که با 
حضور نویسندگان خوب برگزار شد، با تجربه ها و نظرات راهبردی 
آنان آشنا شدم. الگوهای محتوایی خوبی انتخاب کردم که از قبل 

هم در ذهنم بود. زندگی نامۀ امامان معصوم)ع(، مانند زندگی نامۀ 
امام محمدباقر)ع( و نیز شــرح زندگی حضرت محمد)ص( برایم 
بســیار جالب توجه بودنــد و در زندگی راهنمــای خوبی برایم 

هستند.«
ایــن دانش آموز مالیری می گوید: »از نتایج خوب این جلســه 
آشــنایی مستقیم با نویســندة کتاب هامون و دریا، آقای عباس 
جهانگیریان بود که توانستم با نظرات، شخصیت و آثارشان آشنا 
شــوم. این امر می تواند در شناخت و قضاوت ما دربارة مطالعه و 

کتاب مؤثر باشد.«

زهرا ظفرآبادی، دانش آموز از شیراز
زهرا دانش آموز پایۀ هشــتم است. 
نظــرش را دربــارة ایــن جشــنواره 
می پرسم. می گوید: »حتی اگر مقامی 
به دست نیاورم، باز خوش حالم که به 
این مرحلۀ جشــنواره راه یافته ام. زیرا 
نســبت به کتاب، مطالعه و اهل قلم 
تأثیر خوبی بر من داشــت. بعد از این دوست دارم کتاب هایی را 

که می خوانم، به دوستانم معرفی کنم.«

علی درفکی، دانش آموز از رودهن
»به  مطالعــه می گوید:    دربارة  علی 
نظرم هر کسی باید یک یا چند کتاب 
خوانده باشد. من برای شرکت در این 
قلعۀ  از جشــنواره کتاب های  مرحله 
حیوانــات، از جــورج ارول، جنایت و 
مكافات، جنگ و صلح و ثروتمندترین 

مردان بابل را خواندم«.
به او می گویم: »خط سیر مطالعاتی وسیعی داری، درست است؟
و او پاسخ می دهد: »باید از کتاب خوانی درک درستی به دست 

آورد.«

صادق اسماعیلی، دانش آموز از شاهرود
صادق از جملــه دانش آموزان فعال 
جلســۀ کتاب خوانی بود. او در مورد 
کتاب هایی کــه مطالعه کــرده بود، 
صحبت کرد و بعــد هم دربارة کتابی 
که علــی درفكی معرفی کــرده بود، 

نظرش را بیان کرد.
نظر اســماعیلی دربارة این جشــنواره شــنیدنی بود. او گفت:  
»جشــنوارة دانایــی، توانایــی و محصــول آن، یعنــی کتاب و 
کتاب خوانی، دانش آموزان را در جهت هدف هایی که برای آینده 

دارند، راهنمایی می کند.«
او گفت: »کتاب جام جهانی در جوادیه و کتابی دربارة »نجوم« 

را مطالعه کردم و بسیار برایم جالب بودند.«

اشتیاقی در 
انسان وجود 
د ارد که او 
را به سمت 
کتاب خوانی سوق 
می دهد
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محمدنقی فالح، دانش آموز از رشت
محمدنقــی نیــز از دانش آمــوزان 
»این  می گویــد:  اســت.  کتاب خوان 
قبیل حرکت ها برای عالقه مند شدن 
دانش آموزان به مطالعه و کتاب بسیار 
مفیدنــد. تا جایی که این پســرها و 
دخترها هــم می توانند فرزندانی اهل 
کتاب خوانی تربیت کنند. این امر باعث می شود سطح فكر مردم 

باالتر برود.«
از فالح دربارة آمــار بچه های کتاب خوان و نحوة انتخاب کتاب 
می پرسم. می گوید: »متأسفانه دانش آموزان کتاب های غیردرسی 
کم می خوانند. من خودم برای مطالعه به نام نویســنده یا مترجم 

کتاب توجه می کنم.«
از این دانش آموز گیالنی دربارة کتاب های کتابخانۀ مدرسه شان 
می پرســم. می گوید: »بیشــتر کتاب های کتابخانــه، مربوط به 

درس ها و کتاب کمک درسی هستند.«

حمیدرضا نجفی، نویسندة کودك و نوجوان
او کتاب هــای زیادی برای بچه ها نوشــته اســت، اما به گفتۀ 
خودش، شغلی اصلی اش چیز دیگری است. به نظر نجفی، ایجاد 
ارتباط بین دانش آموز و کتاب از راه انگیزشــی و مفرح بودن این 

فعالیت باید اتفاق بیفتد.
از وی دربــارة رونــق کتاب خوانی 
می پرســم. می گویــد: »زمینه هــای 
روحی و ذاتــی در این زمینه مؤثرند. 
البته شكل گیری این عادت به وسیلۀ 

خانواده هم می تواند رقم بخورد.
از هدف های من برای آمدن به این جلسه دیدن دانش آموزان و 
حرف زدن با آن ها دربارة کتاب بود. االن این ها مثل کیمیا نایاب 
هســتند. اگر بتوانم در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی کاری 

کنم، بسیار خوش حال می شوم«.

جمال الدین اکرمی، نویسنده، شاعر و تصویرگر
اکرمــی هنرمند پرکاری اســت. او 
درباره کتاب و کتاب خوانی و مطالعات 
غیردرسی می گوید: »رویكرد برخی از 
والدیــن و حتی معلمان در جلوگیری 
از کتــاب خواندن کــودک، به بهانۀ 
رسیدگی بیشــتر به متن های درسی، 
چیزی نیست جز بســته نگه داشتن 
ظرفیت هــای حافظۀ کودک و کاهش بهــره وری اش از گنجینۀ 

واژگانی.«

تشكیل كالس هایی با حضور نویسندگان و دانش آموزان برگزیده كشور

رویکرد برخی 
از والدین و 

حتی معلمان 
در جلوگیری از 
کتاب خواندن 

کودك، به بهانۀ 
رسیدگی بیشتر 

به متن های 
درسی، چیزی 

نیست جز بسته 
نگه داشتن 
ظرفیت های 

حافظۀ کودك 
و کاهش 

بهره وری اش از 
گنجینۀ واژگانی
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سفیران كتاب در مدرسه ها
گزارش مراسم تجلیل از دانش آموزان کتاب خوان برتر سراسر کشور 

در دومین جشنوارة دانایی و توانایی، سالن قلم کتابخانۀ ملی

آقــای علــی رمضانــی، مدیــر کل فرهنگی و هنــری وزارت 
آموزش وپــرورش، در ابتدای مراســم ضمن خوشــامدگویی به 
مسئوالن و شرکت کنندگان از ایجاد »سامانۀ رصد کتاب« براساس 
نیــاز دانش آموزان خبــر داد و گفت: »ما در حالــی این دوره از 
جشنواره را در این مكان فرهنگی برگزار می کنیم که برای رسیدن 
به هدف های متعالی که دانش آموزان بتوانند مطالعه کنند، از نظر 
فضا و امكانات مدرســه در سختی هستیم و بودجۀ کافی نداریم. 
یكی از دغدغه های جدی معاونت پرورشی و فرهنگی این است که 
این مشكالت حل شــوند. زیرا اگر کتاب خوانی در مدرسه ها احیا 
نشود، در کشور نیز پا نمی گیرد. امیدواریم در سال تحصیلی جدید 
بیشــتر دانش آموزان در این جشنواره مشارکت کنند. اگر کتاب و 
کتاب خوانی در مدارس احیا نشود مطمئناً این فرهنگ در جامعه 

نیز نهادینه نمی شود.
بودجۀ اختصاص یافته به موضوع کتاب  و کتاب خوانی ناکافی است. 
5۰۰ هزار نفر در مسابقات کتاب خوانی در سال تحصیلی گذشته 
مشارکت کردند. هرچند این آمار نسبت به آمار کل دانش آموزان 
رضایت بخش نیســت، اما نسبت به ســال قبل از آن حدود ۲۰۰ 
هزار نفر افزایش داشته و این موضوع امیدوارکننده است. آغاز کار 
این جشنواره در آبان 1396 کلید خورد و کارگروهی با همكاری 
»مؤسســه منادی تربیت«، داوران، نویســندگان، روان شناسان و 
زبان شناسان با هدف انتخاب کتاب های مناسب برای دانش آموزان 
شروع شــد تا بر انتخاب کتاب نظارت داشته باشند و با کمترین 

خطا کتاب مناسب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
صدای کتاب خوانی در آموزش وپرورش شنیده نمی شود. انتظار 
داریم شــما دانش آموزان ســفیران کتاب در مدرســه ها باشید. 
مسئوالن آموزش وپرورش نظارت کافی بر انتخاب کتاب ها داشتند 
و کتاب ها با کمترین آســیب در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. 
دانش آمــوزان در مرحلۀ اول با خواندن یک کتاب، در مرحلۀ بعد 
با خواندن دو کتاب در منطقه، و در اســتان با خواندن سه کتاب 

انتخاب شدند.
در ایــن فراینــد دانش آموزان کتابــی را که از ســوی وزارت 
آموزش وپرورش معرفی شــده بود، مطالعه کردند، آزمون دادند و 
نفرات برتر مدرســه انتخاب و به منطقه معرفی شدند. در مناطق 
آموزش وپرورش به نفرات شــرکت کننده دو کتاب معرفی شــد. 
نفرات برتر با آزمون شناخته شدند و به مرحلۀ استانی راه یافتند. 
در مرحلۀ اســتانی تعداد کتاب ها به سه جلد افزایش پیدا کرد و 
پس از آزمون اســتانی، در نهایت نفرات برتر هر اســتان معرفی 
شدند. از هر استان هشت نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند که 
چهار دانش آموز پســر و چهار دانش آموز دختر از پایه های هشتم، 
نهم، دهم و یازدهم متوسطه به مرحلۀ نهایی و کشوری راه یافتند. 
در مرحلۀ کشــوری چهــار کتاب به انتخاب خــود دانش آموزان 
مطالعه می شــود. تفاوت این مرحله با مرحله های قبلی آن است 
که در این مرحله آزمونی برگزار نمی شود و به جای آن کارگاه های 

کتاب پژوهی برگزار می شوند.
معاونت پرورشــی در حال ایجاد ســامانۀ رصد کتاب هاست تا 
براساس نیاز دانش آموزان، کتاب در اختیار آنان قرار دهد. اکنون 
116 میلیون کتاب در کتابخانه های مدرسه ها داریم. در این دوره 
3۲ مــروج و رابط فعال کتاب و کتاب خوانی از اســتان ها دعوت 
شــده اند و به همراه دانش آموزان، 3۰۰ نفر شرکت کننده در این 

دوره حضور دارند«.
بعد از ســخنرانی آقای رمضانی میان برنامه ای اجرا شد و کتاب 
»پرندة روح« اثر میكال اســنانیت با ترجمۀ اکرم حســن، کتاب 
برگزیدة شــورای کتاب در سال 138۰، روخوانی شد. سپس یكی 
از برندگان از اســتان قم به شرح سیر مطالعاتی خود در این دوره 
پرداخت و کتاب »من روز یكشــنبه به دنیا آمدم« را تحلیل کرد. 
دانش آموز دیگری کتاب »نقطه « نوشتۀ پیتر اچ. رینولدز با ترجمۀ 

اکرم حسن را روخوانی کرد. 
در ادامه، خانم اشــرف بروجــردی، رئیس کتابخانۀ ملی و آقای 
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علیرضــا کاظمی، معاون متوســطه، در قالب یک کالس درس با 
حضــور دو دانش آموز دختر و دو دانش آموز پســر به ســخنرانی 

پرداختند و در پایان به سؤال های این دانش آموزان پاسخ دادند.
آقــای کاظمــی گفــت: »یكــی از محوری تریــن برنامه های 
آموزش وپرورش در ادارة کل فرهنگی هنری توجه به مقولۀ کتاب 
و کتاب خوانی اســت. در هیچ دین و آیینی به اندازة دین اســالم 
به علم آموزی توجه نشــده اســت. در قرآن کریم آیات بسیاری 
درخصــوص اهمیت علم آموزی آمده اســت و اولین آیه ای که بر 
پیامبر اکرم نازل شد، بر علم آموزی تأکید داشته و مبتنی بر دانایی 
و توانایی اســت. توجه به کتاب خوانی یكی از شــاخص های مهم 
توسعه است. این امر نشان می دهد که برای پیشرفت هر کشوری 
میزان توجه به این حوزه بســیار اهمیت دارد. کتاب سرچشــمۀ 
جوشان دانایی و توانایی هر کشور است. البته کشور ما برای توسعۀ 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی با چالش هایی مواجه است.
در ادامــۀ این برنامه، وی به ســؤال های دانش آموزان حاضر در 
جشنواره پاســخ داد. در پاسخ به این ســؤال که: آیا می توان در 
ساعات کالس درس ساعتی برای مطالعۀ آزاد در نظر گفته شود، 
گفت: »هدف اصلی و فلسفۀ آموزش وپرورش، کتاب و کتاب خوانی 
اســت. بنابراین اگر در مدرسه ســاعتی به مطالعه اختصاص پیدا 
کند، منصفانه نیســت؛ چرا که دانش آموز بایــد در لحظه لحظه 

زندگی خود با کتاب پیوند بخورد.
تجهیز کتابخانه های کالســی در دوره های ابتدایی، متوســطۀ 
اول و متوســطۀ دوم در دســتور کار اســت. البته دارالقرآن ها و 
کانون های فرهنگی تربیتی ما نیز کتاب های مناسبی برای استفادة 

دانش آموزان دارند«.
ایشــان با اشــاره به انعقــاد تفاهم نامه هایی در حــوزة پیوند 
دانش آموزان با کتاب گفت: »پیشنهاد این دانش آموز که در برنامۀ 
درســی ملی یک ســاعت برای مطالعه در نظر گرفته شود، ایدة 
خوبی اســت و مرجع قانونی آن شورای عالی است و ما پیگیری 
خواهیم کرد. البته به پیشــنهاد وزیر محترم آموزش وپرورش دو 
ساعتی از برنامۀ  درسی برای آموزش مهارت ها در نظر گرفته شده 
است. فعاًل می توان از آن به عنوان ساعت مطالعه نیز استفاده کرد. 
بایــد کاری کنیم که دانش آموز همواره در خانه و جامعه با کتاب 

مرتبط باشد. لذا دنبال توسعه و تجهیز کتابخانه ها هستیم.«
ایشان از افزایش سرانۀ کتاب از چهار سال قبل تاکنون، از 4 جلد 
به بیش از 9 جلد کتاب خبر داد و گفت: »5۰ هزار نمایشگاه کتاب 

در 5۰ هزار مدرســه دایر شده است تا هر مدرسه در هفتۀ کتاب 
یک نمایشگاه داشته باشد. 3۰۰ هزار کالس در دورة ابتدایی ۲۲۰ 
هزار کتابخانۀ کالسی دارند. در سال 1391 به ازای هر دانش آموز 
6 کتاب داشتیم، اما در سال 1396 حدود 9/5 کتاب داریم؛ یعنی 
5 میلیون کتاب به مدرسه ها تزریق شده است. جشنوارة تقدیر از 

مؤلف دانش آموز و معلم را نیز در دستور کار داریم.
کتاب های موجود در مدرســه ها نیازمند بازبینی و وجین کردن 
هســتند. موانعی در راه توســعۀ کتابخانه ها وجــود دارد و امروز 
کتاب به آســانی در دســترس همه نیست. هیچ ســرانه ای برای 
توسعۀ کتابخانه ها در مدرسه ها نداریم و در این خصوص نیازمند 
مســاعدت والدین و خیرین هستیم. براساس سند تحول، مدرسه 
بایــد کانون فعالیت های محله باشــد و کتابخانه ها می توانند این 

سیاست را محقق کنند«.
خانم دکتر بروجردی هم اظهار داشت: »همۀ جامعه جزو خانوادة 
بزرگ آموزش وپرورش اســت و این طور نیست که تنها بخشی از 
جامعه با آموزش وپرورش سروکار داشته باشد،  لذا خانوادة بزرگ 
آموزش وپرورش همۀ مردم ایران را شامل می شود و پدران، مادران 
و فرزنــدان که در وادی دانــش گام برمی دارند، جزو این خانواده 

هستند.
آموزش وپرورش در جای جای ایران فعال است و سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملــی ایران این آمادگی را دارد تا دانش آموزان بتوانند 
از ایــن فرصت پیش  آمده بهره مند شــوند. معتقدم دانش آموزان 
کشتزاری هستند که اندیشه را معنا می بخشند و می توانند رشد 
و شــكوفایی را برای آیندة سرزمین به ارمغان آورند. همۀ افرادی 
که کار آموزش را بر عهده دارند حتی در دورترین نقاط کشور، در 

بخش هدایتگری فعالیت می کنند.«
ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد سرانۀ مطالعه در ایران گفت: 
»برای تعیین سرانۀ مطالعه ابتدا باید هدف مطالعه مشخص شود، 
اما تاکنون کار تحقیقی دقیقی در این زمینه انجام نشــده است. 
معیار مشــخص سرانۀ مطالعه به افراد بستگی دارد و مطالعۀ آزاد 
هر فرد بیانگر این سرانه است. دانش آموزان باید اهمیت بیشتری 
به مطالعه بدهند و پــس از مطالعۀ یک کتاب، اطالعات آن را به 
دیگران منتقل کنند. البته می توانند کتابی را که مطالعه کرده اند 

نیز به دیگری بدهند تا او هم مطالعه کند«.
در ادامه از دانش آموزان براساس استان ها تقدیر به عمل آمد.

یکی از 
محوری ترین 

برنامه های 
آموزش وپرورش 

در ادارة کل 
فرهنگی 

هنری توجه به 
مقولۀ کتاب و 

کتاب خوانی است



وجود یک نظام آموزشــی متمرکز سراسری موجب شده است، 
در طراحی کتاب های درسی، سطح متوسطی از هوش و استعداد 
دانش آموزان در نظر گرفته  شــود. به این ترتیب، برای آموزش دو 
گروه دانش آموزان پایین تر یا باالتر از حد متوســط مواد و منابع 
جانبی مورد نیاز اســت. بنابراین کتاب های آموزشــی و تربیتی 
پشــتیبان هدف های برنامۀ درسی هســتند و می توانند موجب 
تقویت یادگیری شــوند. اگرچه این کتاب ها نمی توانند جایگزین 
کتاب درسی و معلم باشند، ولی ابزار آموزشی قدرتمندی هستند 
که فضای »معلم محور« را تعدیل می کنند و نقش دانش آموزان را 
در یادگیری افزایش می دهند. ضمن آنكه در کتاب های آموزشی 
معموالً بخشی برای راهنمایی معلمان وجود دارد که اگر به صورت 
اصولی نوشــته شده باشــد، کمک مؤثری به آموزش می کند. به 
عبارت دیگر، کتاب ها و منابع آموزشــی استاندارد، کمک شایانی 
به یادگیــری دانش آموزان و تكمیل فرایند یادگیری می کنند. از 
طرف دیگر، کتاب های آموزشی غیراستاندارد در فرایند یاددهی 
و یادگیری اختالل به وجود می آورند و تالش های انجام شده در 
»برنامۀ  درسی ملی« و »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« را 

ناکام می گذارند. 
برخی عیب های کتاب های غیراستاندارد عبارت اند از:

 تحمیل مفاهیم اضافی به دانش آموزان؛
 ممانعت از رشد خالقیت در دانش آموزان؛

 مبتال کردن دانش آموز به تنبلی ذهنی؛
 هدایت ذهن دانش آموز به برخی مباحث و غفلت از مباحث 

مهم دیگر؛
 متكی کردن دانش آموز به محفوظات؛

 آموزش غلط مفاهیم یا روش های نادرست؛
 تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها.

بــرای جلوگیری از اشــاعۀ برخــی کتاب های آموزشــی  که 
نه تنها موجب بهبود  یاد گیری نمی شــوند ، بلكه به انجماد  فكری 
د انش آموزان نیــز می انجامنــد، طبق آیین نامۀ »ســامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی«، مصوب ســال 1388 »شورای عالی 
آموزش وپرورش«، بررســی و تأیید انواع کتاب های آموزشــی و 
تربیتی، از جمله کتاب های کمک درســی به »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی« محول شد. ضمن آنكه نهادهای فرهنگی، 
وزارت ارشاد و بدنۀ آموزش وپرورش نیز ملزم به اجرای این مصوبه 

شده اند. 
در ایــن راســتا، »دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی« با 
تشــكیل کارگروه های مجرب و متخصص موضوعی، و با حضور 
نمایندة محترم »شــورای هماهنگی علمی« سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی، طی جلســات متعدد به تهیۀ راهنماهای 
تولیــد کتاب های آموزشــی اقدام کــرد و به بررســی کیفیت 
کتاب های مطلوب پرداخت. این معیارها و سنجه ها که با مراجعه 
به اسناد باالدســتی آموزش وپرورش، منابع علمی و پژوهشی، و 
نظرسنجی از صاحب نظران شناســایی، تبیین و تألیف شده اند، 
از طرفی راهگشــای ناشــران و مؤلفان کتاب های آموزشی برای 
تهیۀ کتاب های مناسب و استاندارد هستند، و از سوی دیگر برای 

ارزیابی کیفیت کتاب ها در اختیار داوران مربوط قرار می گیرند.
هر راهنما چهار بخش دارد: دو بخش اصلی و دو بخش ضمیمه. 
بخش اول شامل مقدمه، ضرورت، اهداف و تعریف انواع کتاب های 
آموزشی و مبانی نظری است. بخش دوم جدول های ویژگی های 
عمومی، ویژگی های اختصاصی مشترک و ویژگی های اختصاصی 

هریک از انواع کتاب های آموزشی را در برمی گیرد.
بخش سوم، دربرگیرندة همۀ جدول های ویژگی های )عمومی، 
اختصاصی مشــترک و اختصاصی( هرکتاب اســت که در کنار 

چگونه كتاب استاندارد بنويسيم؟
نگاهی به راهنمای تولید کتاب های آموزشی
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هم تجمیع شــده اند و مجموعاً ۲۰۰ امتیاز را به خود اختصاص 
داده اند. بخش چهارم نیز شامل تعریف واژه ها و اصطالحات به کار 

رفته در راهنماست.

ویژگی های هر کتاب به دو دســتۀ »عمومی« و »اختصاصی« 
تقسیم شده اند. طبق مصوبۀ 8۲8 شورای  عالی آموزش وپرورش، 
13 معیار و استاندارد عمومی معرفی شده اند که برای هرکدام از 
آن ها ســنجه ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است. 4۰ درصد 

امتیازهای یک کتاب در گرو رعایت این معیارهاست:
1. خالقیت و نوآوری؛

۲. رعایت قواعد زبان و خط فارسی؛
3. سهولت به کارگیری؛

4. صحت و دقت علمی؛
5. تناســب محتوا و روش های ارائه، با مشخصات و هدف های 

برنامه درسی و رشتۀ تحصیلی؛
6. رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعۀ 

اسالمی ـ ایرانی؛
۷. تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی 

رشد؛
8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان؛

9. سادگی و روانی محتوا؛
1۰. سازمان دهی مناسب محتوا؛

11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی؛
1۲. جذابیت شكلی و ظاهری؛

13. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی؛

ویژگی های اختصاصی
 ویژگی های اختصاصی مشترک

 ویژگی های اختصاصی هر کتاب 

در میــان ویژگی هــای اختصاصی کتاب های آموزشــی یک 
درس )شــامل کتاب های تكمیلی یــا دانش افزایی، کتاب های 
حمایتــی معلمــان و کارشناســان، کتاب هــای کار و تمرین، 
کتاب های حمایتــی والدین، کتاب های مرجع، پوســتر، فلش 
کارت،کتاب هــای جنبی و ســرگرمی، کاربرد فنــاوری، و...(، 
ویژگی هــای یكســانی وجود دارنــد که در جدولــی جداگانه 
با عنوان ویژگی های اختصاصی مشــترک آورده شــده اند و به 
تناســب هر کتاب، ســنجه های الزم برای آن ها در نظر گرفته 
می شود. سپس ویژگی های مختص هر کتاب درسی بررسی و به 
همراه ســنجه های مربوط تدوین می شوند. مجموع ویژگی های 
اختصاصی مشــترک و ویژگی های اختصاصی غیر مشترک هر 

کتاب 1۲۰ امتیاز را به خود اختصاص می دهد. 
الزم به ذکر اســت، با توجه به اینكه بعضی از کتاب های درسی 
به همۀ انواع کتاب های آموزشــی نیاز ندارند، تعداد جدول های 

ارزشیابی راهنماهای تولید یكسان نیست.

پنج راهنمای تولید کتاب های آموزشــی با عنوان های ریاضی، 
زبان و ادبیات فارســی، زبان های خارجی، شیمی و تاریخ درسال 
139۷ به چاپ رسیده اند که در ادامه به معرفی کوتاهی از آن ها 

و شرح تفاوت هایشان می پردازیم:

راهنمای تولید کتاب های  شیمی
علم شیمی رابطۀ بسیار نزدیكی با زندگی روزمرة بشر دارد و به 
جرئت می توان گفت: شیمی یكی از درس هایی است که فراگیری 
آن بسیار مهم و کاربردهای آن در زندگی روزمرة ما فراوان است. 
در هم آمیختن علم شــیمی و زندگی انسان به امروز و دیروز باز 
نمی گردد.گویی خالق یكتا این جهان را بر مبنای همین علم بنا 

کرده است.
دراین راهنما برای ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های 

آموزشی شیمی، دو جدول جداگانه طراحی شده است:
1. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بیــن کتاب های 
تكمیلی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان، کارشناســان و والدین، 
کتاب هــای کار و تمرین )به صورت واحــد( و کتاب های کاربرد 
فناوری که دانش آموزان، معلمــان و متصدیان کارگاه های رایانه 

در مدرسه ها مخاطبان آن هستند.
۲. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بــرای کتاب های 

مرجع، پوستر و فلش کارت.

راهنمای تولید کتاب های تاریخ
شیوة درس آموزی از پیشینیان شیوه ای است که آخرین کتاب 
آسمانی و پیامبر اعظم)ص( و خاندان مطهرش)ع( بدان تمسک 
جسته اند. خداوند متعال در ســورة یوسف، آیۀ 111می فرمایند: 
»لََقْد َکان فِی قَِصِصِهْم ِعْبَرٌئ الُِولِی االلَْباب« )در سرگذشت آنان 

درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود(.
در تدوین راهنمای تولید کتاب های آموزشی تاریخ، کتاب های 
تكمیلــی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناســان، کار و 
تمرین، دایرة المعارف و فرهنگنامه، اطلس و مجموعۀ عكس های 
تاریخی در نظر گرفته و برای هرکدام از آن ها جدول هایی طراحی 
شــده اند. برای ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب ها نیز، سه 

جدول به صورت جداگانه تنظیم شده اند:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی 

)دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناسان و کار و تمرین؛
۲. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک  دایرة المعارف ها و 
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فرهنگنامه ها؛
3. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک اطلس ها و مجموعه 

عكس های تاریخی.

راهنمای تولید کتاب های ریاضی
درس ریاضــی به عنوان یكی از مهم ترین درس های آموزشــی 
تمامی دوره های تحصیلی، مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران 
قــرار دارد. با توجه به هدف های تبیین شــده در »ســند تحول 
بنیادین« آموزش و پرورش، می توان ریاضی را به شكلی فعال  و پویا  
آموزش داد. وجه مهم ریاضی، توانمند سازی انسان برای توصیف 
دقیق موقعیت هــای پیچیده، و پیش بینی و کنترل وضعیت های 
ممكــن مادی، طبیعی، اقتصــادی و اجتماعی اســت. بنابراین، 
توانایی به کارگیری ریاضی در حل مســائل روزمره و انتزاعی، از 
هدف های اساســی آموزش ریاضی است. ریاضیات زبان طبیعت 
است و بستر رشد و توسعۀ آن، مشاهده، توصیف، تجزیه و تحلیل 
محیط پیرامونی است. اگر دانش آموزان ما با کاربردهای متفاوت 
ریاضی در زندگی آشــنایی پیدا کنند، قطعاً میزان عالقه مندی و 
تمایلشان به آموختن ریاضیات بیشتر می شود و این باعث ایجاد 

رشد و شكوفایی هوش ریاضی دانش آموز می شود.
راهنمای تولید کتاب های آموزشــی ریاضی شــامل کتاب های 
تكمیلــی، حمایتی معلمــان و کارشناســان، کتاب های کمک 
درســی )کار و تمرین(، کاربرد ریاضی، مرجع، والدین، پوستر و 
فلش کارت اســت که برای هر کدام از آن ها جدول هایی طراحی 
شده اند. در این راهنما برای ویژگی های اختصاصی مشترک، پنج 

جدول جداگانه تعیین شده است:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی، 
حمایتی معلمان و کارشناسان ریاضی و کتاب های کمک درسی 

)کار و تمرین( و کاربرد فناوری؛ 
۲. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب های مرجع؛
3. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب های والدین؛

4. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک برای پوستر؛
5. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک فلش کارت.

راهنمای تولید کتاب های زبان و ادبیات فارسی
پرورش مهارت های زبانی زمینۀ درک مفاهیم در ســایر متون 
و موضوع هــای درســی را فراهم می آورد، به رشــد مهارت های 
اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، مطالعه و پژوهش، 
و ارزش های اخالقی کمک می کند. قانونمندی های زبانی، شامل 
تلفظ کلمات، ساخت کلمات و ساخت دستوری، از طریق کسب 
تجربیات واقعی و وابسته به موقعیت های فرهنگی متربیان شكل 
می گیــرد. این امر خصوصاً در ســال های اولیه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. مجموعــۀ تجربه های ارائه شــده در قالب های 
گوناگون زبان و ادبیات فارسی، دانش آموزان را افرادی پای بند به 
ارزش های ملی و دینی، و متخلق به آداب و اخالق متعلق به این 
ســرزمین می پرورد، و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش 

توانمند می کند.

راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان و ادبیات فارسی شامل 
کتاب های تكمیلــی، حمایتی معلمان و کارشناســان، حمایتی 
والدین، و کتاب های درســی کار و تمرین اســت. در این راهنما 
برای ویژگی های اختصاصی مشــترک، دو جــدول مجزا درنظر 

گرفته شده است:
1. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بــرای کتاب های 
تكمیلی، کتاب هــای حمایتی معلمان و کارشناســان، حمایتی 

والدین و کتاب های کمک درسی کار و تمرین؛
۲. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک پوستر و فلش کارت؛

راهنمای تولید کتاب های زبان های خارجی
در برنامــۀ درســی ملی در حــوزة یادگیری زبــان، »رویكرد 
ارتباطی« تعقیب می شــود که نتیجۀ آن تقویت زبان انگلیســی 
و حفظ فرهنگ ملی کشــور است. یعنی ما با ارزش های محوری 
خودمــان، در محیط پیرامون ارتباط برقرار می کنیم و در زندگی 

روزمره از محتوای آموزشی زبان انگلیسی بهره می گیریم.
راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان های خارجی، کتاب های 
تكمیلــی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناســان، کار و  
تمرین، مرجع و افســت، پوســتر و فلش کارت را بررسی کرده و 
برای هرکدام از آن ها جدول های جداگانه طراحی شــده است و 
نیز چهار جدول ویژگی های اختصاصی مشترک متفاوت به شرح 

زیر تدوین شده اند:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی 
)دانش افزایــی(، کتاب هــای حمایتــی معلمان و کارشناســان، 

کتاب های کار و کتاب های تمرین؛
۲. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های مرجع و 

افست؛ 
3. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک پوســتر زبان های 

خارجی؛ 
4. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک فلش کارت.

امید است دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی توانسته باشد 
با تهیۀ راهنماهای فوق، چراغ راه ناشــران و مؤلفان گرامی باشد، 
معلمان دلســوز را یاری دهد و گام مؤثری در راه اعتالی سطح 

یادگیری و دانش فرزندان این سرزمین بردارد.
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بایدها و نبایدها در كتاب های  آموزشی زبان عربی

كتاب های درسی براساس اســتانداردهای برنامه درسی ملی و 
اهداف تحول بنیادین آموزش وپرورش تدوین شده اند و هر كدام 
مبتنی بر بایدها و نبایدهایی در حوزة درسی خویش هستند. در 
اینجا به بایدها و نبایدهای كتاب های كمك آموزشی درس عربی 
كه می بایست در راستای سامان دهی منابع آموزشی رعایت شوند 

پرداخته شده است.

بایدها
 باید در چارچوب برنامۀ درسی ملی باشند. دربارة برنامۀ درسی 
عربی در برنامۀ درسی ملی چنین آمده است: »... آشنایی با زبان 
عربی و مشخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش 
کردن، نوشــتن و ســخن  گفتن در این حوزه به میزانی است که 
دانش آمــوز را در درک معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومین 
)علیهم الســالم( و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در 

تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد.«
 باید با الهام از رویكرد برنامۀ درســی عربی باشند. این رویكرد 
عبارت  اســت از: »پرورش مهارت های زبانی برای فهم عبارات و 
متون اســالمی و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارســی«، و 
حاکمیت بخشــی درک مطلب و کاربــرد واژگان، و متن محوری 

به جای قاعده محوری.
 بایــد مطابق هــدف اصلی آموزش عربی باشــند. هدف اصلی 

آموزش عربی در ایران تقویت مهارت فهم متن است.
 در تدریس و تنظیم قواعد باید توجه کرد که: آنچه دانش آموز 
عرب زبان ســاکن یكی از کشــورهای عربی در زمینۀ قواعد نیاز 
دارد، با نیاز یک دانش آموز ایرانی متفاوت اســت. قواعد کاربردی 
باید به عنوان اصلی اساســی مورد توجــه برنامه ریزان، مؤلفان و 
معلمان قرار می گیرند. در یادگیری هر زبانی آموزش قواعد الزم 

است و توجه به قواعد کاربردی و یافتن شاهد از متن، مورد تأکید 
اســت. در کتاب های درسی عربی بر بخشی از قواعد تأکید شده 

است که در فهم متن بسیار مؤثرند. 
 باید در طراحی آزمون ها و حتی در آموزش به بارم بندی مصوب 

دفتر تألیف توجه  شود.
 در آموزش عربی، به ویژه باید بر تقویت مهارت شــفاهی تكیه 
کرد؛ مانند تقویت مهارت روان خوانی و فهم متن و تقویت مهارت 

سخن گفتن در حد آموزش های کتاب درسی.
 باید زمینه را برای پژوهش فراهم ساخت.

 صرف و نحو باید در خدمت فهم متن باشد.

نبایدها
 در آزمون ها نباید بر حفظ قواعد و تعاریف تكیه شود. در آموزش 
عربی طرح چنین سؤالی در امتحان درست نیست: »ماضی نقلی 
را تعریف کنید.« ســؤال درست این است که ترجمۀ این عبارت 
خواسته شود: »أَخی َقد ســاَعَد ُزَمالَءُه فی الَْمدَرَسِئ.« وقتی که 
دانش آمــوز بتواند این جمله را ترجمه کند بدین معناســت که 

معادل ماضی نقلی را در زبان عربی فهمیده است.
 سبک آموزش نباید غیرتعاملی باشد. تدریس متكلّم وحده در 
آموزش زبان نادرست است، زیرا دانش آموز باید در یادگیری نقش 

اصلی را داشته باشد.
 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تعریف خواست.

 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز اعراب گذاری خواست.

 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تحلیل صرفی خواست.
 در کتاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تشكیل خواست.

 در کتــاب کار و تمرین نباید از دانش آموز تبدیل صیغۀ فعل و 
بازنویسی جمله خواست.

یادداشت
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استانداردنامۀ منابع آموزشی شیمی
نگاهی کوتاه به راهنمای تولید کتاب های آموزشی شیمی

چیستی، چرایی و چگونگی

تدوین و انتشار راهنمای تولید کتاب های آموزشی با هدف آشنا 
کردن ناشــران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی با چارچوب 
تألیف این کتاب ها از ســال ها پیش در دستور کار دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی قرار داشته است. راهنمای تولید کتاب های 
آموزشی شیمی یكی از همین سندهاست که با توجه به تصویب 
برنامه درســی ملی مورد بازنگری قرار گرفته اســت. این نوشته 

درصدد معرفی اجمالی سند مذکور است.

در بســیاری از نظام های آموزشــی، برای توســعۀ یادگیری، و 
پــرورش خالقیت و قدرت تفكر دانش آموزان، اســتفاده از منابع 
آموزشــی در کنار کتاب های درسی امری بدیهی تلقی می شود. 
متمرکز بودن کتاب های درسی، محدودیت آن ها از لحاظ حجم 
و محتوای قابل ارائه و محدودیت زمان اختصاصی برای هر کتاب 
درسی در مدرسه، اســتفاده از این منابع را گسترش داده است. 
ویژه تر آنكه کتاب های درسی عموماً برای سطوح متوسط هر ردة 
ســنی تألیف می شوند و نیاز گروه های باالتر و پایین تر به مطالعۀ 

بیشتر باید از طریق همین منابع تأمین شود.
از آنجا که رویكرد ســازمان دهی محتوا در کتاب های شــیمی 
زمینه محور، ارتباط با زندگی و توسعۀ پایدار است، برخی از اصول 
و مفاهیم این رشــته در کتاب های درسی، متناسب با جایگاهی 
که در زندگی و صنعت دارند، مورد توجه قرار گرفته اســت. این 
نكته اگرچه انگیزة یادگیری را به ســبب پیوند شیمی با زندگی 
افزایش می دهد، ناگزیر از مجال عمق بخشی به مفاهیم می کاهد. 
در چنین شرایطی، وجود کتاب ها و منابعی آموزشی و حمایتی، 
که بتوانند به دانش افزایــی و تعمیق مطالب علمی کمک کنند، 
ضروری به نظر می رســد. در یادگیری شــیمی، تمرین و تكرار 
در تثبیت یادگیری مؤثر اســت و سال هاست که تهیه و معرفی 
کتاب های مناسبی که چنین امكانی را برای دانش آموزان فراهم 
کننــد، مورد توجــه والدین و دبیران بوده اســت. افزون بر همۀ 
موارد گفته شده، برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از فاصله 
گرفتن کتاب های درســی از علوم روز ـ به دلیل محدودیت های 
موجود ـ می توان از منابع آموزشــی معتبر در کنار کتاب درسی 

بهره جست.
بر این پایه می توان منابع آموزشی را به دو گروه عمدة کتاب های 

کمک آموزشی و کتاب های کمک درسی دسته بندی کرد.
کتاب های کمک آموزشی: کتاب هایی هستند که با هدف ایجاد 
انگیزه، افزایش دانش و ســواد علمی و توسعۀ یادگیری به منظور 

ارتقای شایســتگی های الزم در دو بعد فــردی و اجتماعی تهیه 
و تنظیم می شــوند و لزوماً به برنامه های درســی دورة تحصیلی 
وابسته نیستند و شــامل کتاب های تكمیلی )کتاب های مرجع، 
دانش افزایی، موضوعی، پوســترها و فلــش کارت ها(، کتاب های 

حمایتی )راهنمای معلم( و کتاب های فناوری می شوند.

کتاب های کمک درســی: کتاب هایی هســتند کــه به منظور 
تسهیل، تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت های اساسی و ایده های 
کلیدی در راســتای اهداف برنامه ها و کتاب های درســی مرتبط 

تولید می شوند؛ مانند کتاب های کار و تمرین.

لزوم استانداردسازی منابع آموزشی
اگرچه استفاده از منابع آموزشی در کنار کتاب های درسی به امری 
ضروری تبدیل شــده است، اما روشن است هر نوع منبع آموزشی 
که با ترفندهای تبلیغاتی، بهره جســتن از کلمــات اغوا کننده و 
ظاهرسازی های چشم نواز در دسترس افراد قرار گیرد، نه تنها مفید 
نیست، بلكه مشكالت متعددی در پی خواهد داشت. این مشكالت 
تنها شامل محقق نشدن اهداف استفاده از منابع آموزشی، هدر رفت 

یادداشت
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وقت و هزینه نمی شــوند، بلكه در مواردی مانع دستیابی به اهداف 
حوزة علوم در آموزش وپرورش می شوند، برای مثال: 
 جلوگیری از رشد تفكر و خالقیت دانش آموزان

 سطحی نگری و تأکید بر حفظ مطالب
 از بین بردن انگیزة یادگیری در دانش آموزان

 ایجاد بدفهمی و کج فهمی
 تضعیف روحیۀ اعتماد به معلم و اختالل در رابطۀ میان معلم 

و دانش آموز
 تغییر در مسیر مطالعه و دستیابی به اهداف کتاب  درسی

 ســردرگمی دانش آموز و اعمال ســلیقۀ مؤلفــان متعدد در 
فرایند یادگیری

از این روست که کارشناســان ملزم به ارزیابی دقیق، و انتخاب 
منابع با کیفیت برای معرفی به مخاطبان هســتند؛ به ویژه آنكه 
در طول فراینــد آموزش، برای مطالعۀ چنیــن منابعی، فرصت 

محدودی در اختیار دانش آموزان است.
ارزیابی دقیق این منابع، نه تنها بــازده مطالعه را در مخاطبان 
افزایش می دهد، بلكه در میان ناشــران، بــرای تولید محتوای با 

کیفیت، رقابت سالم ایجاد می کند.
بر این اســاس، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با توجه به 
اهداف آموزش وپرورش در اسناد باالدستی و با بهره گیری از خرد 

جمعی، ســند جامعی برای ارزیابی این منابع آموزشی تدوین و 
با توجه بــه تغییرات برنامۀ درســی، آن را اصالح و به روزآوری 
کرده است. مطابق این سند، هر منبع آموزشی برای کسب نشان 
استاندارد باید از فیلتر سنجه های این سند عبور کند و دست کم 
6۰ درصد امتیاز ارزیابی را به دســت آورد. سنجه ها در دو بخش 
عمومی و اختصاصی منابــع را ارزیابی می کنند. نقش گروه های 
مختلف درســی، و از آن جمله گروه شــیمی دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتاب های درســی، تدوین ســنجه های اختصاصی برای 
ارزیابی منابع آموزشــی مرتبط با رشــتۀ درسی مربوط است. در 
گروه شــیمی، این ســنجه ها با بهره گیری از تجربیات معلمان و 

توجه به موارد زیر تهیه و تدوین شده است:
1. منطق برنامۀ حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی

۲. اهداف آموزش علوم )به ویژه شــیمی( در اسناد باالدستی و 
برنامۀ درسی ملی

3. رویكرد آموزشی و ســازمان دهی محتوای کتاب های درسی 
شیمی

4. اهــداف و ضرورت تدوین هر منبع با توجه به تعریفی که از 
آن بیان شده است.

5. ویژگی های عنوان شــده برای هر یک از منابع آموزشی که 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی ارائه کرده است.

روشن است که تدوین سنجه ها در راستای شناسایی کتاب ها و 
منابعی بوده که تا حد امكان بتوانند به تعمیق، تثبیت و گسترش 
دانش شیمی، درک پدیده ها و حل مسائل به شیوة علمی کمک 
کنند، انگیزة یادگیری را افزایش دهند و در عین حال از مثال ها 
و رویدادهــای مرتبط با محیط زندگــی و اطراف بهره ببرند و بر 
تربیت افرادی مسئولیت پذیر، اخالق مدار و دوستدار محیط زیست 

و طبیعت اهتمام ورزند.

ارزیابی منابع آموزشــی به کمک این ســنجه ها به کشف نقاط 
قــوت و )احیاناً نقاط ضعف احتمالــی( در آن ها خواهد انجامید. 
تالش گروه شــیمی افزودن سطح اســتاندارد ارزیابی به منظور 
ارتقای این منابع بوده است. امید است که صیقل دادن این سنگ 
محک در آینده سبب تشویق هرچه بیشتر مؤلفان به تولید منابع 

استاندارد و مفید آموزشی شود.

سند جامع ارزیابي منابع آموزشي شیمي در یک نگاه

مقدمه

 بیان مسئله و ضرورت آن
 اهداف آموزش علوم در دورة متوسطة دوم

 منطق برنامة حوزة تربیت و یادگیري علوم تجربي
 راهبردهاي یاددهي یادگیري
 معرفي برخي مفاهیم اساسي

تعریف انواع كتاب هاي آموزشي و تربیتي 
)غیردرسي(

 كتاب هاي كمك آموزشي
 كتاب ها و منابع تكمیلي  

   كتاب هاي تكمیلي )دانش افزایي، موضوعي، مرجع، 
         پوستر و فلش كارت(

   كتاب هاي حمایتي )راهنماي معلم، فناوري و...(
 كتاب هاي كمك درسي

   كتاب هاي كار و تمرین

ویژگي هاي عمومي منابع آموزشي و سنجه هاي 
مشترك بین همة منابع در همة رشته ها )80 امتیاز(مربوطه

 ویژگي  و سنجه هاي اختصاصي مشترك در همة كتاب هاي آموزشي )75 امتیاز(ویژگي هاي اختصاصي كتاب هاي آموزشي
 ویژگي و سنجه هاي اختصاصي هر یك از منابع آموزشي )45 امتیاز(
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فیلمآموزشیگرانترینرسانهیاارزانترین؟

اشاره
در دهه هــای پیش که پدران ما پی برده اند فیلم آموزشــی در 
فرایند یادگیری رسانۀ مؤثری است، کلی برایش سخنرانی کردند 
و آرزو که کاش می شــد این رسانه وارد آموزش شود! استادانمان 
هم نوشتند که این رسانه مؤثر است، اما گران ترین رسانۀ آموزشی 
است. البته راست می گفتند، چون تولید فیلم بسیار گران و خاص 
بود و حتی تكثیر و توزیع آن و نمایشش در کالس هم زیرساخت 
خاصی می طلبید. ویدیو که آمد، باید بهتر می شد، اما نشد. چطور 
می شــد توقع داشت این فیلم آموزشی رشد کند و بالغ شود و به 

درد آموزش بخورد؟!
اکنون فیلم آموزشی در سطح ملی و با شمارگان باال ارزان ترین 
رسانه است. تشریح می کنم. در واقع، ارزان شدن تجهیزات، مواد 
خام و کوتاه شــدن زمان تولید فیلم از یک سو تا حدود حتی 5۰ 
درصد هزینۀ کلی تولید را به نســبت قبل کمتر کرده است، اما 

انقالب شــگفت انگیز این ماجرا در بخش تكثیر و توزیع رخ داده 
است. اکنون شما می توانید یک دی وی دی استاندارد حاوی چند 
صد دقیقه فیلم آموزشی و کتاب گویای صوتی و یا شامل صدها 
ســند آموزشی همچون فایل نوشته و پی دی اف را فقط با هزینۀ 
معــادل چند ورق کاغذ A4 خام تهیه کنید. هزینۀ کاغذ و چاپ 
در این ســال ها پیوسته بیشتر شــد و به جای آن هزینۀ تكثیر 
فیلم در قالب های دیجیتالی ارزان و راه های آن همه گیرتر. البته 

افق های تازة انتشار برخط هم خود زمینۀ نیكوی بعدی است.
ایــن تغییر در هزینۀ تكثیر و حتی تولید را می توان هم از نظر 

فرصت بررسی کرد و هم از نظر تهدید.

فرصت های دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی
با کم شــدن هزینۀ تكثیر و تولید، حاال می توان به بازگشــت 
ســرمایه هم فكر کرد و بخش خصوصی می تواند برای ســود به 
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حقــش برنامه ریزی کند. دیگر نیاز نیســت فقط بخش دولتی و 
حمایتی متولی فیلم آموزشی باشد، بلكه بخش خصوصی باهوش 
می تواند نیــاز کالس، معلم و دانش آموزان را شناســایی کند و 

برایشان محتوای فیلمی تولید کند.
فیلــم، به خاطر جذابیــت ذاتی آن و جلــب انگیزش و توجه 
مخاطبــان، به خصوص دانش آمــوزان، می تواند در بــازار رقابت 
امروزی نســبت به کتاب و حتی سایر رسانه ها انتخاب مهم تری 

قلمداد شود.
یک فرصت دیگر که در این ســال ها محقق شده است، نگاه 
اسناد تحولی آموزش وپرورش است. در این اسناد، به صراحت به 
حرکت به سمت چندرسانه ای و بستۀ آموزشی تأکید شده است 
و فیلم می تواند با حمایت برنامۀ درسی در بستۀ فرایند آموزشی 
قرار گیرد و از آنجا که این شــرایط تازه است، بی شک محتوا در 
این حیطه بســیار فقیر و تولید آن پویاســت. البته برای رقابت 

شرایط بهتری دارد.
پــس در میان فرصت هــای متنوع در این حیطــه، به همین 
دو بســنده و توجــه می کنیم که اکنون، هم بــه لحاظ قانونی و 
حمایت های برنامۀ درسی رسمی شرایط تازه ای برای تولید فیلم 
آموزشــی به وجود آمده است و هم با کم شدن هزینۀ تولید و به 
خصوص هزینه ها و شیوه های انتشار فیلم آموزشی، می توان دورة 

جدیدی را آغاز شده تلقی کرد.

تهدیدهای دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی
تهدید اول. شتابزدگی و افت شدید کیفیت، خطر محسوسی 
اســت که اکنون نشــانه های آن دیده نمی شوند. حتماً خاطرتان 
هست که با ســودآور شدن ساختمان سازی در کشورمان و نیمه 
صنعتی شــدن آن، بازار به اصطالح »بساز و بفروش ها« گرم شد. 
آن ها معمار نبودند و شــناخت و تعهد معمار را نداشتند و حتی 
اگر به طور استثنائی دلشان هم می خواست کاری حسابی بكنند، 
بلد نبودند. فقط ســرمایۀ اولیه ای داشــتند و بازاری سودآور در 
مقابل. لذا وضعیت وخیم معماری فعلی در کشورمان رقم خورد. 
احســاس می شد شرایط ســهل تولید و سودآورشدن این رسانه 

جای شتابزده ها و کار نابلدها را باز کند.
طیف زیاد ســخنرانی های فیلم برداری  شــده بــه عنوان فیلم 
آموزشی،  مصداقی از تهدید است. فیلم آموزشی با بیان فیلم گونۀ 
خود پیامش را به مخاطب می رساند. یعنی یک عمل )میزانسن( 
عینــی وجود دارد کــه حاصل آن دریافت مفهوم آموزشــی در 
مخاطب اســت، اما در این طیِف فیلم های مبتنی بر ســخنرانی، 
دیگر عمل و میزانسن شكل نمی گیرد و گویی فیلم صرفاً گزارشی 

تصویری است از سخنرانی یک معلم.
البته راه هایی وجود دارند که از دل همین شــیوه که قدیم ترها 
به شیوة »گچ و تخته ای« هم موسوم بود، با به کار بردن آیتم های 

میانی، اضافه کردن جمالت برجسته در زیرنویس و میان نویس، 
و تمهیداتی از این دست، حداقل ارزش آموزشی نزدیک به فیلم 

آموزشی را ایجاد کردند.
تهدید دوم. از آنجا که تاکنون بازاری رسمی برای فیلم آموزشی 
به وجود نیامــده، متر و معیاری هم برای طبقه بندی کیفی و نیز 
سطح بندی قیمت این رسانه ایجاد نشده است. این موضوع باعث 
می شود تولیدکننده به میل شخصی و انصاف خود برخورد کند و 
در نتیجه، وقتی مخاطب یكی دوبار فیلمی آموزشی را به قیمتی 
زیاد می خرد و بعد متوجه می شود محتوای محصول چقدر نازل 
اســت، به کلی اعتمادش به رسانۀ فیلم آموزشی کم می شود. لذا 
اکنون باید در کنار نظام کنترل کیفی دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی که تأیید و استانداردسازی رسانۀ فیلم آموزشی را انجام 
می دهد، مأموریت جدیدی تعریف شــود کــه فیلم ها را مثالً  در 
چهار طبقۀ کیفی الف تا د طبقه بندی کند و براساس کمیت فیلم 
و طبقۀ کیفی آن، رقم اســتاندارد قیمت هم تعیین شــود. البته 
شاید برخی بر این باور باشند که بازار آزاد و رقابتی در گذر زمان 
در خودش برندها را ایجــاد می کند و غیرمتعهدها و کار نابلدها 
از بازار خارج می شــوند و قیمت هم در گذر زمان براساس عرضه 
و تقاضا شــكل واقعی به خود می گیرد،  اما واقعیت آن است که تا 
این فعل و انفعاالت طبیعی در بازار نوپا و ناتوان فیلم آموزشــی 
رخ دهد، شاید برای همیشه این رسانه به گوشۀ بی اعتمادی برود. 
لذا وجود یک نهاد حمایتی دولتی و حاکمیتی برای ایجاد تناسب 
در کیفیت و کمیت این آثار، به نسبت قیمت آن، بسیار ضروری 

به نظر می رسد.
اما تهدید سوم. در بعد محتوایی هم تهدیدی ممكن است رخ 
دهد. برخی از تولیدکنندگان برای اینكه ریسک سرمایه و تولید 
خود را کم کنند، کتاب درسی را که رسانه ای مصوب و قابل ارجاع 
است، به جای فیلم نامه قرار می دهند و فرصت تبدیل مفاهیم به 
محتوای فیلمی جدید در فیلم نامه را ایجاد نمی کنند. گویی کتاب 
را مصور و گویا کنند که این هم از ضعیف ترین اشكال تولید فیلم 
آموزشی است. در واقع، کتاب با شكل بیانی خود و براساس زبان 
علم تأثیر خود را برقرار می کند، حال آنكه فیلم که مبتنی بر زبان 
هنر و بیان غیرمســتقیم است، به دالیل دیگری و با توان دیگری 
نســبت به کتاب وارد چرخۀ فرایند یادگیری می شــود. اگر این 
تفاوت دیده نشود، با فیلم های الكنی مواجه می شویم که ظرفیت 

طبیعی فیلمی خود را به ظهور نرسانده اند.

در پایــان بایــد اظهار خشــنودی کــرد که هــم قوانین، هم 
زیرساخت های تولید و تكثیر، و هم سلیقۀ مخاطبان، به خصوص 
دانش آموزان، رســانۀ فیلم را بســیار دوســت دارند و این رسانه 
می تواند در انقالب پســادیجیتالی خود نقش مؤثرتر و تازه ای را 

به خود بگیرد.
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عشقبهكتابدريكروستایپاك

روستای اَبویســان در شهرستان 
جغتای در خراسان رضوی قرار دارد 

با جمعیتی کمتر از 220 خانوار و 800 
نفر. کتابخانة این روســتا از سال های 

1385 به همت جهاد ســازندگی وقت، 
آغــاز به کارکرد، اما در طول این ســال ها 

نشیب و فرازهای بسیاری را پشت سر گذاشت و 
بعد از مدتی کاماًل تعطیل شد. در سال 1386، یافتن کتابی 
در میان کتاب های تلنبار شــده و موش خوردة کتابخانة 
متروکه روستا، بهانه ای شــد تا جمعی از جوانان روستا 
تصمیم بگیرند کتابخانة روستا را دوباره راه اندازی کنند. 
با قرض گرفتن چند قفسه از مغازه های روستا، کتاب های 
قابل استفاده تفکیک شدند و فضایی که سال ها فراموش 
شده بود، به عنوان کتابخانه ابویسان شروعی تازه پیدا کرد. 

 چطور شــد که تصمیم گرفتید کتابخانۀ ابویسان را 
فعال کنید؟

کار با جذب کودکان و بچه های مدرســه ها آغاز شد. کم کم با 
جذب افراد بیشتر و با کمک خیرین کتاب های بیشتری تهیه شد. 
حمایت مسئوالن روستا در رونق کتابخانه و پابرجایی آن بی تأثیر 
نبوده اســت. کم کم زنان و دختران روستایی نیز جذب کتابخانه 
شــدند. مردم کمک های خیرانۀ بســیاری داشتند و حتی زکات 

خود را به کتابخانه هدیه می دادند. 
شــاید دلیل اصلی تشــكیل کتابخانه، حسرت ها و نداشته های 
دوران کودکی خودمان بود که نمی خواســتیم نسل جدید روستا 
هم با آن مواجه شــود. برای پر کردن اوقات فراغت در روستاها 
کــه کمترین امكانات رفاهی و تفریحی را دارند، چه چیزی بهتر 
از کتــاب؟ چه چیزی بهتر از مطالعــه و آموختن و لذت بردن از 

هم نشینی با کتاب؟ 
ســال 1393 در جشنوارة روستاهای دوســتدار کتاب شرکت 
کردیم و در ردة 1۰ روســتای برتر قرار گرفتیم. این عنوان برای 
ما به عنوان تنها نمایندة استان خراسان، مسئولیتمان را دوچندان 
کرد. قبل از آن بارها در شهرستان جغتای به عنوان کتابخانۀ برتر 

روستایی انتخاب شده بودیم. 
با حمایت خیرین روســتا و هدیۀ جشــنواره شروع به ساخت 

کتابخانه برای روستا کردیم و موفق هم شدیم.

ســال 1396 توفیق اجباری نصیبمان 
شــد. برای شــرکت در جام باشگاه های 
کتاب خوانــی کودک و نوجوان کشــور. 
ساده شــروع کردیم، اما خوش بختانه بین 
پنج هزار باشــگاه شهر و روســتایی، عنوان 
اول را به دســت آوردیم. دریافت جام باشگاه های 
کتاب خوانی اتفاق فرهنگی دیگری بود که قشر کودک 
و نوجوان روســتا را به درک فرهنگ عمیق کتاب و اندیشــیدن 
ترغیــب کرد. این موفقیت های کتاب خوانی ســبب شــدند، به 
ویژگی های روســتاهای پاک خراســان رضوی، کتاب خوانی نیز 

به عنوان یک اصل دیگر اضافه شود. 
در شهرستان جغتای با همكاری فرمانداری، باشگاه کتاب خوانی 
»اســتی« در جمع کــودکان و نوجوانان روســتاهای پاک قرار 
می گیرد و به ترویج کتاب می پــردازد. یكی از رویكردهای مهم 
این باشــگاه توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و بومی بوده اســت. 
مروری بر آداب و سنن ابویسان در نوروز، ادای احترام به بزرگان 
ادب فارســی و نویســندگان امروز، فعالیت های فردی و جمعی 

کتاب خوانی و ... از جمله موارد قابل ذکر است.

 در مورد اینكه روستای پاك به چه روستایی می گویند، 
كمی برای خوانندگان توضیح دهید؟

روســتای پاک روستایی است که یكی از این مؤلفه ها را داشته 
باشد:

ـ عاری از بی سوادی، بی کاری، طالق و اعتیاد باشد؛
ـ تمامی خانواده های روستا تحت پوشش بیمۀ روستایی باشند؛

ـ باسوادان روستا ساالنه حداقل یک کتاب مطالعه کنند.
روســتای ابویسان خدا را شــكر بیش از 9۰ درصد، سه مؤلفۀ 
روســتای پاک را دارد )کتاب خوانی، با ســواد بودن، و آمار کم 

طالق(.

 كتابخانة ابویســان در حال حاضر چند جلد كتاب و 
چند عضو فعال دارد؟

در حــال حاضر کتابخانۀ ما بالغ بر 11 هزار جلد کتاب و بیش 
از 3۰۰ عضو فعال دارد و در کنار تشــویق اقشار گوناگون روستا 
به حضور در کتابخانه، دوره های آموزشــی و هنری، مسابقه های 

فرهنگی و کتاب خوانی و... برگزار می کند.
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گفت و گو با مجید ابویسانی، مسئول کتابخانه ابویسان



 چه عواملــی باعث افزایش حــس كتاب خوانی در 
كودكان روستای ابویسان شده است؟

یک اصل مهم در جــذب افراد به کتاب خوانی، پویایی و ترویج 
آن، و خستگی ناپذیر بودن مسئوالن امور فرهنگی است. کتابخانۀ 
ابویســان تنها یک کتابخانه نیســت، حاال یــک مرکز فرهنگی 
است. تنها قرائتخانه نیست. محل بازی و سرگرمی بچه ها، محل 
جشــن های دینی و ملی و محل گردهمایی کودکان و نوجوان و 
زنان روستا شده است. بچه ها هم کتاب می خوانند، هم در حیاط 
کتابخانــه بازی می کنند و هم به کالس هــای فرهنگی و هنری 
می روند. تنوع برنامه های ما در جذب افراد بسیار مؤثر بوده است.

 میزان استقبال از كتابخانة روستای شما چقدر بوده 
است؟

در کنار اهالی روســتا، کتابخانۀ ابویســان از روستاهای دور و 
نزدیــک نیز عضو فعال دارد که مــراودات فرهنگی خوبی دارند. 
خدا را شكر می کنم که فعالیت های فرهنگی در روستای کوچک 
ابویســان باعث شده است که مسئوالن وزارت ارشاد و همچنین 
نویسندگان نام آشنایی همچون داوود امیریان، جعفر توزنده جانی، 
محمد طلوعی و تعدادی از شاعران استانی با هزینه های شخصی 
خود به روستای ابویسان کشانده شوند. همۀ آن ها به عشق دیدن 

فعالیت های بچه های ابویسان آمدند.

 نیازهای فعلی كتابخانه ابویسان چیست؟
سال هاست کتابخانۀ ابویسان قرار است در مجموعۀ کتابخانه های 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور قرار بگیرد، اما دلیل رخ ندادن 

این اتفاق، همواره جمعیت کم روستا عنوان شده است.
از نظــر امكانات، برای تجهیز بیشــتر و بهتر فضا و ســهولت 
دسترســی به کتاب ها، نیاز به قفســه و... منابع تازه وجود دارد. 
اما مهم تر از همۀ این ها، توســعۀ فضای کتابخانه و ساخت سرای 
فرهنگ است. در یک سال گذشته نویسندگان و شاعران مطرحی 
از کشور و استان به ابویسان سفر داشته اند و در جمع دوستداران، 
نوجوانان و کودکان قرار گرفته اند. بی شــک وجود سرای فرهنگ 

در طبقۀ دوم کتابخانه سهولت حضور این افراد را رقم خواهد زد. 
چرا که حضور این افراد در گرایش و جذب اهالی روستا و به تبع 

آن، شهرستان بسیار اثرگذار بوده است.

 كدام نهادها از كتابخانة روستای شما حمایت كردند؟
تا کنون مسئوالن روســتا و مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان، 
مهم ترین حامیان کتابخانه بوده اند. در حین ساخت فضای جدید 
نیز مسئوالن شهرســتان و استان کمک هایی داشــته اند. البته 
وعده های عمل نشــده از سوی استانداری هم در این میان وجود 
داشــته اســت. ضمناً ادارة کل کتابخانه های خراسان رضوی نیز 

حمایت زیادی از کتابخانۀ ما داشته اند.

 به نظر شــما چه رویكردهای جدیدی را برای توسعة 
فرهنگ كتاب خوانی باید برگزید؟

در واقع مسئلۀ مهم و اساسی، ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه 
اســت که در گرو مشــارکت تمامی اقشار اســت. ولی در تأمین 
کتاب هــا باید به نیازهای فكری، روحــی و روانی و مخاطبان بر 
حســب سلیقه ها توجه شود تا جامعه با کتاب دوباره آشتی کند. 
همچنین الزم است بكوشیم با برنامه های ابتكاری و فرهنگ سازی، 
نوجوانان و جوانان را به ســمت کتاب و کتاب خوانی سوق دهیم 
و با اجــرای فعالیت هــای فرهنگی، کتاب خوانی را بین اقشــار 
مختلف مردم اشــاعه دهیم. اتفاق هایی مثل »جام باشــگاه های 
کتاب خوانی« و »جشــنوارة روستاهای دوســتدار کتاب« واقعاً 

حرکت های ثمربخشی بوده اند.
همچنیــن، با توجه به تأثیر دوران کودکــی در جذب افراد به 
کتاب خوانی، درگیر کردن کــودکان با کتاب در مهدکودک ها و 
دبســتان ها، و پررنگ کردن فرهنگ کتاب خوانی در این سنین 
نیز باید بســیار مورد توجه قرار گیرد. امروزه همۀ مدرسه ها باید 
از کتابخانه های مفید استفاده کنند و هر دانش آموز حضورش در 
کتابخانه و اســتفاده از منابع آن را بخشی از فعالیت مدرسه اش 
بداند. فضای کتابخانه ای مدرسه ها باید به گونه ای تعبیه شود که 

در منظر و دید دانش آموزان باشد.
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كتابخانه ابویسان نه تنها یك كتابخانه، بلكه یك مركز فرهنگی است كه در آن جشن های دینی و ملی، گردهمایی های كودكان و نوجوانان و دوره های آموزشی برگزار می شود.



تأثير تغيير نظام آموزشی بر كتاب های 
آموزشی متوسطه دوم

نگاهی به وضعیت کتاب های آموزشی دورۂ دوم متوسطه در سه سال گذشته

کتاب های آموزشــی دورة دوم متوســطه )نظری(، کتاب های 
کمک درســی، کمک آموزشی و داســتانی را که به صورت تألیف 
و ترجمه هســتند، در برمی گیرد. در ســال 1394 تعداد 1665 
عنوان کتاب برای این دوره به دبیرخانۀ ســامان دهی ارسال شد 
که از این تعداد، 945 عنوان مناســب بودند. در ســال 1395، 

تعداد کتاب های دریافتی 1۲91 عنوان بود که 6۲1 عنوان آن ها 
مناسب ارزیابی شدند. در ســال 1396 نیز، تعداد 1۲46 عنوان 
کتاب در این دبیرخانه به ثبت رســیدند که بعد از ارزیابی توسط 

کارشناسان، تعداد 554 عنوان مناسب تشخیص داده شدند.

چرا آمــار کتاب های دریافتــی و همچنین کتاب های 
مناسب در هر سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است؟
در وهلۀ اول می توان این گونه تصور کرد که در پی تغییر نظام 
آموزشی کشور در سال 1395، یک پایه )اول( از دورة متوسطۀ 
دوم حذف شــد و به جای پایۀ دوم، دهم جایگزین آن شــد. به 
همین ترتیب در ســال 1396، پایۀ یازدهم به جای پایۀ سوم، و 
امســال نیز پایۀ دوازدهم جایگزین پیش دانشگاهی شد که خود 

می توانــد دلیلی برای این کاهش آماری باشــد. از طرف دیگر، 
چون کتاب های درسی هر ســاله در اواخر شهریورماه وارد بازار 
می شوند، ناشران فرصت الزم را به منظور تولید و نشر کتاب های 
کمک درسی برای کتاب های جدیدالتألیف کمتر خواهند داشت. 
بــا نگاهی کوتاه بــه جدول ۲ که در باال آمده اســت، می بینیم 
که کتاب های کمک درســی در ســال 1394، ۲33 عنوان بوده 
که در ســال 1395 به 4۷1 عنوان و در ســال 1396 به 513 

جدول 1. وضعیت کتاب های بررسی شده در سال های 96ـ1394 )متوسطۀ دوم(

سالردیف
کتاب های مناسبکتاب های دریافتی

نوع تغییردرصدتعدادمیزان تغییرتعداد

113941665-94556/8-

کاهش۲13951۲91-۲۲/56۲148

کاهش313961۲46-۰/355444/5

جدول 2. کتاب های بررسی شده و مناسب در سال های 96ـ1394 )متوسطۀ دوم( به تفکیک نوع کتاب

سالردیف
کتاب های مناسبکتاب های دریافتی

داستانیکمک آموزشیکمک درسیتعدادداستانیکمک آموزشیکمک درسیتعداد

113941665۲3311۲83۰49453۷65۰۲58

۲13951۲914۷1583۲3۷6۲111639۰115

313961۲46513486۲4۷554۷83۰51۷1

یادداشت
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عنوان افزایش یافته اســت. یعنی با توجه به جدیدالتألیف بودن 
کتاب های درسی، ما نه تنها شاهد رشد چشمگیر تولید این گونه 
کتاب ها توســط ناشران محترم بوده ایم، حتی می توان گفت: که 
آن ها توجه و اشــتیاق بیشتری نسبت به ســال های قبل برای 
نشــر این گونه کتاب ها داشــته اند. علت را می توان توجه خاص 
خانواده ها و دانش آموزان برای تهیۀ این گونه کتاب ها دانست که 
استفاده از آن ها را راهی برای موفقیت های بعدی خود محسوب 

می کنند. در مقابــل می بینیم که کتاب های کمک آموزشــی و 
کتاب های داســتانی ســیر نزولی را طی کرده اند و به ترتیب در 
سال 1394، 1۲81 و 3۰4 عنوان، در سال 1395، 583 و ۲3۷ 
عنوان، و در ســال 1396، 486 و ۲4۷ عنوان در سامانۀ دفتر به 
ثبت رسیده اند. باال رفتن قیمت کاغذ، گران شدن قیمت نهایی 
کتاب و در نتیجه، کاهش تقاضا می  تواند دلیل دیگری برای این 

کاهش باشد.

موضوعردیف

96ـ1394139513961394

کتاب های 

دریافتی

کتاب های 

مناسب
درصد

کتاب های 

دریافتی

کتاب های 

مناسب
درصد

کتاب های 

دریافتی

کتاب های 

مناسب
درصد

کتاب های 

دریافتی

کتاب های 

مناسب
درصد

۲۷%13۲۲6%4۰81%۲51۰4%41اقتصاد1

61%3414891%533813%844۷۲5%6353تاریخ۲

1۰۰%1۰۰1111%۰۰۰۰۰۰1111تاریخ علم3

۲1%۲44۷1۰%1۰1۷4%4۰۲۰۲%1۰4جغرافی4

6%15۲6۰۰5۲3%6۰۰۲۰3چندموضوعی5

41%۲563۷۲64%361۰8۲۷%4916158%3681۷9دینی6

۷۲%۷۲1۷61۲6%66654۷%81۷449%3۷3۰روان شناسی۷

14%1635951%1914۷9%۲۰119۲3%9319ریاضی8

55%51۲45134%561۰15۲%58۷۷43%6۷39زبان و ادبیات فارسی9

۲۲%۲۰1۲۲۲۷%۲55۰1۰%۲۲4۰1۰%3۲۷زبان های خارجی1۰

۲4%۲۲۲15%1۷9۲%3361%6۲زمین شناسی11

۲8%۲41654۷%33511۲%۲6۷9۲6%359زیست شناسی1۲

1۰۰%1۰۰88%1۰۰33%۰۰۰55سوادرسانه ای13

۲۷%3۰1۲534%4۰4614%84۲1۷%3۷3شیمی14

9%1411911%۷446%6413%34۲عربی15

48%618139%۲33119%54۲۲۲%۲815علوم اجتماعی16

9۷%9۷۲۲۲۲15%96۷4۷۲%989591%535۲علوم تربیتی1۷

۲۰%15491۰%33۲۰3%9186%111فلسفه و منطق18

5۰%4۰۲۲411۲%568333%56895۰%5۲۲9فیزیک19

44%3۲3۷۷166%44196%653415%3۲4145قرآن۲۰

1۰۰%1۰۰55%1۰۰11%1۰۰11%33مبانی علم رایانه۲1

1۰۰%1۰۰5454%1۰۰۰۰۰33%5151مرجع۲۲

9۲%8514۲131%964135%946865%3331مهارت زندگی۲3

جدول 3. کتاب های دریافتی دورة دوم متوسطه، به تفکیک موضوع در سال های 96ـ1394
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جدول 3 صرفاً به مقایســۀ آماری وضعیت کتاب های دریافتی 
به تفكیک موضوع طی ســال های 96ـ1394 پرداخته است که 
بین موضوع های درســی، کتاب هــای چندموضوعی با 6 درصد، 
عربی بــا 9 درصد و ریاضیات با 14 درصــد، به ترتیب کمترین 
آمار کتاب های مناســب را به خود اختصاص داده اند. در مقابل، 
کتاب های تاریخ علم، سوادرسانه ای، مبانی علم رایانه و کتاب های 
مرجع با 1۰۰درصد، علوم تربیتی با 9۷درصد، و روان شناســی با 

۷۲درصد به ترتیب بیشترین کتاب مناسب را داشته اند.
همچنین، بیشــترین آمار کتاب ثبت شــده در سامانۀ دفتر، به 
ترتیب مربوط به موضوع های دینی بــا 63۷ عنوان، ریاضیات با 
359 عنوان و زبان و ادبیات فارســی بــا ۲45 عنوان کتاب بوده 
اســت که از میان کتاب های ریاضیات، در نهایت فقط 14درصد 

یعنی 51 عنوان، مناسب تشخیص داده شده اند.

علت تأیید نشدن کتاب ها در این دوره چیست؟
دالیل متعددی را می توان برای آن ذکر کرد که از مهم ترین 

آن ها عبارت اند از: فقدان راهبردهای آموزشــی، ارائۀ مطالب 
خارج از برنامۀ  درســی، ســؤاالت تكراری، غلط های علمی، 
ارائۀ پاســخ مســتقیم، درج پاســخ نامۀ ســؤاالت کتاب های 
درســی، ارائۀ پاسخ نامه های تشــریحی، به کارگیری سؤاالت 
صرفاً تســتی و... . با مشاهدة این قبیل موارد، کتاب نامناسب 

می شود. شناخته 

مشــخصات کتاب خوب از نظر کارشناســان سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چیست؟

ناشران محترم چنانچه تمایل داشــته باشند که کتاب هایی با 
کیفیت بهتر و مدنظر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر 
کنند، می توانند قبل از تولید، به سامانۀ »دفتر انتشارات و تكنولوژی 
»samanketab.roshdmag.ir« آموزشی« به نشــانی اینترنتی 
مراجعــه و در قســمت راهنمــای تولید کتاب های آموزشــی، 
مشــخصات عمومی و اختصاصی کتاب ها را در همۀ موضوع های 

درسی مالحظه کنند.
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مهری ماهوتی، شاعر و نویسنده سرشناس کودکان و نوجوانان، 
در این یادداشــت، اگر چه آموزش و پرورش را نیز می نوازد، اما 
به درســتی بر فرصت های لذت بخش مطالعه کــه این روزها از 
فرزندانمان دریغ  می داریم، انگشت می گذارد. او در این یادداشت 
حسی می کوشد نشــان دهد که مافیاي كتاب هاي كمك درسي 
درصدد القای این باور است که آموزش وپرورش یك جاهایي كم 

گذاشته است. این یادداشت کوتاه را بخوانید. 

فكرش را بكن. دراز بكشــي توي آفتاب، شكمت را بچسباني به 
گل هاي قالي، پاهایت را پشــت سرت تاب بدهي، سرت را بكني 
تــوي کتاب و هي بخواني و بخواني؛ بخواني و کیف کني. مادرت 
صدا بزند: »بیا غذا ســرد شــد.« و تو بگویي: »صبر کن، همین 
چند صفحه مانده.« و باز بخواني آن قدر که غذا سرد بشود. سفره 
جمع شــود و مامان و بقیه بروند دنبال کارشان و تو همین طور 
ســرت توي کتاب باشد و آخر قصه یا اشكت در بیاید یا شنگول 
از جایت بلند بشــوي و تازه بفهمي چه قدر گردنت تیر مي کشد 

و چشم هایت...
ایــن حــال آن روزهاي ما بود. آن روزها که به بهانۀ تماشــاي 
کتاب یک ساعت توي کتاب فروشي مي ماندیم تا یكي دوتا کتاب 
را مجانــي بخوانیم و کتاب فروش ایــن را مي فهمید و به رویمان 
نمي آورد. آن روزها که با پول تو جیبي کتاب کرایه مي کردیم. آن 
روزها که تا دیر وقت کتاب مي خواندیم و مادر دعوایمان مي کرد 
کــه: »بخواب، صبح خواب مي ماني و به مدرســه نمي رســي.« 
آن روزها که توي مدرســه یواشــكي کتاب را از زیر میز بیرون 

مي آوردیم تا ببینیم ادامۀ قصه چه مي شود.
مي بیني کتاب ها چه حجم بزرگي از خاطرات ما را مال خودشان 
کرده اند. خیلي از همین ماها رئیس و وزیر و وکیل و نویســنده و 
شاعر شدیم. خیلي ها دکتر مهندس، خیلي ها هم چیزهاي دیگر. 
خدا مي داند که خیلي از ماها همین کتاب خوان هاي یواشــكي و 
مجاني و لِنگ تكان ده، آدم هاي متعهد و خوبي شدند که دنیا به 

سرشان قسم مي خورد.
ما این بخت را داشــتیم که آن روزها ســرگرمي هاي متنوعي 
نداشــتیم. بچه هاي حاال هزارجور چیز دارند. خدا کند کنار این 
هزارجور چیز، کتاب درسي شــان را هم دوست داشته باشند و از 
سر رودربایستي با خانواده و کم نیاوردن پیش فامیل و دوست و 

رفیق و در و همسایه درس نخوانند.

این طفلكي ها به زور معلم خصوصي و کتاب هاي کمک درسي 
هم که شــده دکتر مهندس و وکیل و وزیر مي شوند؛ گیریم از 
نوع آدم خوبه اش هم مي شــوند؛ ولــي خودمانیم چه قدر کیف 
کرده اند؟ چه قدر حق داشــتند از درخت باال بروند یا توي جوي 
آب نه، روي همیــن چمن هاي پاک و پاکیزه پابرهنه بدوند؟ یا 
با دوستشــان لقمه نان و گوشــت کوبیده را قسمت کنند؟ این 
بچه ها از زور کالس هاي تقویتي درســي و کمک درسي و هنري 
و ورزشي وقت ندارند سرشــان را بخارانند. این روزها برخالف 
آن روزها، بچه ها با هم که مســابقه دارند هیچ با خودشان هم 

مسابقه دارند.
همــۀ این ها را گفتم تا بگویم شــما را به خدا این قدر براي این 
بچه ها برنامه نریزید. این قدر نخواهید از آن ها آدمي بســازید که 
بتوانید به وجودش پز بدهید. بگذارید خودشــان راهشــان را و 
جایشان را پیدا کنند این همه شاعر و عالم و نویسنده و هنرمند 
در عرصۀ موسیقي و نقاشي و فیلم و چه و چه، آیا با برنامه ریزي 
پدر و مادر یا با در اختیار داشــتن انواع امكانات به این جایگاه ها 
رســیدند یا با عشــق و تالش و انتخاب خودشان؟ نمي دانم این 
بچه ها که همه جور هوایشــان را دارید، همان نابغه هایي هستند 
که شما مي گویید یا موجودات بي دست و پایي اند که اگر از آن ها 
غافل شوید، نمي توانند حتي رشــتۀ تحصیلي مناسب خودشان 
را تشــخیص بدهند و همین کار را هم آموزش وپرورش برایشان 
انجام مي دهد و بعد هم با چوب باالي سرشان مي ایستد که ااِل و 

لاِّل باید همین را بخوانید.
بگذارید این را هــم بگویم که آموزش وپــرورش یک جاهایي 
کم گذاشــته؛ این را مافیاي کتاب هاي کمک درســي مي گوید؛ 
وگرنه این همه مطلب کمک درســی نمــي داد که بچه ها خداي 
نخواســته نافهم از کالس و مدرسه بیرون نیایند و این صد البته 
توجیه اهداف منفعت طلبانه اســت وگرنه دلشان برای بچه  های 
این مملكت نسوخته اســت. به نظر این حقیر، آموزش وپرورش 
یک جاهــا که نه خیلي جاها زیادي هم گذاشــته؛ آن قدر زیادي 
که دانش آموز نتواند نفس بكشــد و نتواند یک کلمۀ غیردرسي و 

غیرکمک درسي بخواند.
نتیجه این اســت: کتابخانه ها خالي، کتاب فروشــي ها حداکثر 
پر از ســیاهي لشــكر و خیِل کتاب نخوان ها در حسرت پرواز به 
ســرزمین هاي شمالي و جنوبي و شــرقي و غربي تا ما بمانیم و 
داســتان بي انتهاي این پرنده هاي مهاجر که به دســت خودمان 

پَِرشان داده ایم از سرزمین مادري.

خوشبختینسلماوبدبختینسلامروز

یادداشت

رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۲ 
زمــستان 1397

27

ي
وت

اه
ي م

هر
م



از من نترسید
نقدیبرداستان»منمترسكم،ولیمیترسم«

من مترسكم، ولی می ترسم
نویسنده: احمد اكبرپور
ناشر: انتشارات فاطمی

چاپ اول: 1396
  ارائۀ پیــام غیرمســتقیم و توجه به وجه ســرگرم کنندگی، 
از بارزتریــن ویژگی هــای داستان نویســی اســت. به ویــژه در 
داستان نویسی برای کودکان باید توجه داشت که درونمایه و پیام 
داستان به لطیف ترین شكل ممكن ارائه شود تا تأثیرگذاری بهتر 
و ماندگارتری داشته باشــد. اکبرپور دانش آموختۀ روان شناسی 
است و به  پشتوانۀ سال ها نویسندگی برای کودکان و نوجوانان و 
کسب تجربه در این حوزه، خوب می داند که برای القای پیام خود 

چه عناصری را در داستان هایش به کار بندد. 
   بازیابــی هویــت و تقویــت ارادة فردی، برون رفــت از مدار 
بســتۀ تكرار، مقابله با ترس ها، و مهم تر از همه، شكستن تابوها، 
درونمایۀ مشــترک آثار داســتانی این نویسنده است که به نوعی 

در کتاب هایــش نمــود دارد. در کتــاب »من مترســكم، ولی 
می ترســم« هم با درونمایۀ بازیابی هویت و شكســتن کلیشه ها 
روبه روییم. کارکرد مترســک که مشــخص است. مترسک را در 
مزرعه می گذارند تا حیوانات را فراری دهد. بنابراین تا حد ممكن 
ترسناک ساخته می شــود. کشاورز، لباس های کهنه و ضخیم به 
مترسک می پوشــاند، دماغش را بیرون می کشــد تا ترسناک تر 
به نظر برسد و عالوه بر آن، ترکه ای هم در دستش قرار می دهد.

اما این مترسک از آن مترسک هایی نیست که دیگران را بترساند، 
چرا که نویسنده هویتی انسانی به او بخشیده است. مترسكی که 
نه تنها دوست ندارد حیوانات را بترساند، به دنبال راهی است که 
با دنیای اطراف ارتباط بگیرد و با دیگران رابطۀ دوســتی برقرار 
کند. اما او دو مشكل اساسی دارد: اول اینكه به شدت ترسوست و 
بعد اینكه پایش گیر است: »غروب، کشاورز از مزرعه کمی خیار 
و انگور چید، با کمی هویج و ســبزی. بعد به طرف جادة کوچكی 
راه افتاد. مترسک می خواست دنبالش راه بیفتد، ولی پایش توی 
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زمین گیر کرده بود. به آفتاب نگاه کرد که کم کم داشت پشت کوه 
ناپدید می شد. با خودش گفت: »من مترسكم، ولی می ترسم!« 

   جالب اینكه ترس های مترسک هم از نوع ترس های کودکان 
اســت؛ ترس از تاریكــی و ترس از تنهایــی. »تاریكی مثل غول 
گنده ای توی صحرا و مزرعه نشســت. مترســک خیلی ترسید، 
ولی تاریكی هیچ کاری با او نداشت.« البته در مورد »ولی تاریكی 
هیچ کاری با او نداشــت«، نویسنده مســتقیم گویی کرده است. 
می توان این طور توجیه کرد که گاهی به  فراخور موضوع می شود 
مســتقیم گویی کرد، ولی در مقام و مقولۀ نقد، انتظار از نویسندة 
باتجربه ای چون اکبرپور این اســت که مستقیم گویی نكند و به 

مخاطب »نشان« دهد که تاریكی ترس ندارد. 
   این ها به کنار، تردید به جان مترسک افتاده است. از طرفی دنیا 
را زیبا می بیند: »ماه مثل یک ابرو از پشت کوه بیرون آمد. زیر نور 
کم رنگ ماه همه جا زیباتر شــده بود. )مترسک( با خودش گفت: 
دنیا خیلی قشنگ است.« و از طرف دیگر، همین عوامل طبیعی 
بر ترســش دامن می زنند: »مترسک می خواست بخوابد. دوست 
نداشــت مثل بقیۀ مترسک ها تا صبح بیدار بماند. چشم هایش را 
روی هم گذاشــت، اما صدای خش خشی او را ترساند. با خودش 

گفت: زندگی کمی ترسناک است.« 
در اینجا باید به دو نكته اشاره کرد: اینكه این مترسک برخالف 
ســایر مترسک ها دوست ندارد تا صبح بیدار بماند؛ همان طور که 
دوســت ندارد مثل بقیۀ مترســک ها دیگران را بترساند. که این 
همان درونمایۀ »ساختارشــكنی« و »عبور و گذر از کلیشــه ها 
و سرنوشــت محتوم« اســت. دیگر اینكه این بار هم نویسنده در 
به کارگیری کلمات کم دقتی کرده اســت: »صدای خش خشی او 
را ترســاند. با خودش گفت: زندگی کمی ترسناک است.« اینكه 
بگوییم از صدای خش خش ترســید و بعد مترسک به زبان بیاید 
که »زندگی کمی ترسناک است«، کمی از تأثیر جمله می کاهد. 
و البته این انتقاد هم به ویراستاران وارد است که گاهی کم دقتی 
می کنند و نكته سنجی نمی دانند و به همین دلیل ایراداتی از این 
دســت در کتاب ها نمود می یابند. باید توجه داشته باشیم که در 
مقولۀ داستان، نحوة به کارگیری کلمات بسیار تعیین کننده است؛ 
به خصوص در داستان کودک و نوجوان که هر کلمه و جمله باید 
در جای خود به کار گرفته شود تا به زیبایی داستان و القای پیام 

داستان کمک کند.
و اما بخشــی از ترس های مترســک ناشــی از تنهایی اوست، 
بنابراین ســعی می کند با حیوانات دوست شود. »وقتی چشمش 
به یک خرگوش تپل مپل افتاد، خنده اش گرفت. با خودش گفت: 
اگر با او دوســت شوم دیگر نمی ترســم.« کمی به خودش تكان 
می دهد، ولی با این کار خرگوش می ترسد و از او فرار می کند. این 
ماجرا باز هم تكرار می شود؛ در مواجهه با روباه ها و گرازها. حدس 

مترسک این است که حیوانات از چهره و لباسش می ترسند و فرار 
می کنند. او که حتی در دوســتی با دختر مرد کشاورز هم ناکام 
مانده، حاال عاجز شــده اســت. حتی در خواب گریه می کند و با 
التماس از ابر که باریدنش گرفته است، می پرسد: »کجا می توانم 
یک دوســت پیدا کنم؟« او واقعاً مصمم اســت که هرطور شده 
خــودش را از این وضعیت نجات بدهد، به خصوص که کالغ به او 
سرکوفت می زند: »تو از همۀ مترسک ها زشت تر و ترسناک تری و 

برای همین کسی با تو دوست نمی شود.«
   اینجاست که مترســک تصمیم مهم  و جسورانه ای می گیرد. 
او حــاال فهمیده تا تغییری ایجاد نكنــد و تا حرکتی از خودش 
نشــان ندهد، به هدفش که دوست شدن با دیگران است، نخواهد 
رسید. در نهایت باران هم به کمكش می آید، صورت و اشک های 
او را می شــوید و زمین زیر پایش را نرم می کند. مترسک این بار 
تــكان محكم تــری به خودش می دهــد و از جا می پــرد و بعد 
اتفاق های شــورانگیزی رخ می دهند: »وقتی داشت کنار مزرعه 
لی لی می کرد، باران بند آمد. ابر دوباره ســفید شد و خورشید از 
کنارش سرک کشــید. زیر نور خورشید، قطره ها به رنگین کمان 
نگاه می کردند. مترسک به آن ها گفت: چه مادر مهربانی دارید! و 
ناگاه از خوش حالی چندبار باال و پایین پرید. حس کرد دوســتی 
توی آســمان دارد؛ یک دوســت مهربان. اما لحظه ای بعد دلش 
گرفت. می خواســت روی زمین دوستانی برای خودش پیدا کند. 
به درخت ها و گل های وحشی خیره شد و گفت: دلم برایتان تنگ 

می شود و راه افتاد.« 
همین جا یک بار دیگر بر کارکرد درســت کلمات تأکید کنم و 
اینكه همین جملۀ اساسی و تعیین کنندة »می خواست روی زمین 
دوســتانی برای خودش پیدا کند«، اگر به این صورت درمی آمد 
که: »دلش می خواست روی زمین دوستانی برای خودش داشته 

باشد«، زیبایی جمله و مفهوم آن مضاعف می شد.
توجه داریم کــه عالوه بر همۀ این مــوارد، یک مفهوم عمیق 
و انســانی دیگر هم در پیام این داســتان هست: مهم ترین وجه 
شخصیت این مترسک، قلب پاک و روح لطیف و مهربان اوست و 
این همان چیزی اســت که او را به هدفش می رساند. مترسک که 
خودش زشت است و ترسناک)و خود به آن اشراف و اعتراف دارد(، 
همه چیز را زیبا می بیند؛ هم هالل ماه در دل شــب به چشمش 
زیباست )ماه مثل ابرو ...( و هم حیوانات. نه تنها خرگوش سفید و 
تپل که روباه  و گراز را هم زیبا می بیند و دوستشان دارد؛ روباهی 
که در ذهنیت من و تو مظهر و نماد حقه بازی است و گرازی که 
نماد خشونت، چپاول و خرابكاری است؛ بدون آنكه نویسنده این 
مــوارد را به روی خودش و خوانندگان داســتانش بیاورد. همین 
روح بزرگ و مهربان مترسک است که به کمكش می آید و او را از 

قیدوبند زمینی که در آن گرفتار شده است، رها می کند.
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گنجینه هایی كه به نمایش در می آیند
قصه ها و داستان ها در هردو نوع آن ـ کهن و معاصرـ آموزش 
»مفاهیم زندگی« را در قالب حكایت هایی که هر ازگاهی از زبان 
»حیوانــات« بیان می شــوند، بر عهده دارند. ایــن آموزش که نه 
تنها نكات »تربیتی« بســیاری برای مخاطب فراهم می آورد و او 
را در راه کســب »معرفت و آگاهی« بیشتر یاری می رساند، بلكه 
»رویداد«ها، »فضا«، »مكان« و» شخصیت«هایی می سازد که قوة 
»خالقۀ« مخاطب را تحریک می کنند و او را به تالش بیشتر برای 
هم یاری و همراهی با شخصیت ها وا می دارند. به اعتقاد بسیاری از 
پژوهشگران حوزة تعلیم و تربیت و نیز ادبیات داستانی، این ویژگی 
قصه، توانمندی خاصی به مخاطب می دهد تا او را به آگاهی تازه ـ 
که از منظر فیلسوفی چون ارسطو، »کاتارسیس« نامیده می شود ـ 
برســاند و نگرشی نو نسبت به توانمندی های اخالقی، روحی و یا 

حتی جسمی خود به دست آورد.
دربارة اهمیت قصه ها و داســتان ها ـ کهــن و معاصر ـ که از 
»باور«های تربیتی، اجتماعی، ملی و مذهبی، »حكمت و فلسفه«، 
»آداب و رســوم«، »تاریخ« پرفراز و نشیب،  و ترس ها و امیدهای 
این دیار بســیار بهره برده اند، در مجال دیگری باید نوشــت. اما، 
برگردان نمایشــی ازحكایت ها، متل ها، قصه های کهن، مقوله ای 

دیگر است.
متن نمایش نامه، در عین حال که به داستان و یا قصه شبیه 
اســت، با آن تفاوت هایی هم دارد. این نوشــته  قصد تبیین این 
تفاوت ها و یا پرداختن به مقوله های تخصصی نمایش نامه را نداردـ 
گرچه ناگزیر در هر تحلیل یا نقدی باید به این مقوله ها پرداخت ـ 
و تنها اســتفاده از توانمندی های نمایشی ادبیات کهن و باورهای 
بومی و »عامیانه« را توصیه می کند. این فرایند از دو ســو اهمیت 

دارد:
 اول آنكه پاسخ شایســته ای به ضرورِت آشنایی مخاطب ـ 
که در اینجا کودک و نوجوان اســت ـ با میراث کهن ســرزمینش 

می دهد. 
 دوم آنكه مخاطب را به تجربه ای رهنمون می شــود که از 
ذوق و حظ هنری در کنــار آگاهی و معرفتی بهره می برد که در 

پس زاویه های حكایات این متون پنهان است.
»مرزبان نامــه«،  »کلیله ودمنــه«،  اینكــه:  آخــر  ســخن 
»جوامع الحكایــات«، »بوســتان و گلســتان« سعدی، »موش و 
گربه«، »هزار و یک شــب« و ... گوشه ای از گنجینۀ بزرگی است 
که ادبیات فارسی نام دارد. نمایش می تواند حافظ و نگهدار خوبی 

برای این موهبت گران بها باشد.
دو کتاب نمایشی »خرگوش باهوش«  از »کلیله ودمنه«  و »زرد 

نخودی، سبز کشمشی«  از قصه های عامیانه اخذ شده اند: عاملی 
که  ارزشمندی این نوشته ها را چندین برابر می نمایاند.

خرگوش باهوش
حسین فدایی حسین

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
     ســه داستان از کلیله ودمنه، به نام های »خرگوش باهوش«، 
»چشــمۀ ماه« و »حیلۀ روباه«، دست مایۀ نویسنده برای نگارش 
داســتان های نمایشــی کتاب »خرگوش باهوش« شده اند. این 
داستان های نمایشــی در مجموعۀ »کتاب ـ ماسک« چاپ شده 
و به شــكلی زیبا، امكان تجربه ای لذت بخش و نمایشــی را برای 
مخاطب خودـ گروه »ب« )ســال های ابتدای دبســتان(ـ  فراهم 
آورده است. دســتورات و راهنمایی هایی که برای اجرای بهتر به 
مربیان دســت اندرکار آموزش کودکان داده می شــود، مشخص 
کردن کلمات و واژه هایی که در متن آمده و برای کودک دشوارند  
و معنی آن ها، مشخص کردن گفت وگوها با رنگ، معرفی کوتاهی 
از شــخصیت های هر داســتان از زبان خودشان و سرانجام تهیۀ 
ماســک های مناسب هر شــخصیت برای اجرای بهتر نقش ها، از 
محاسن این کتاب هستند. با آنكه این اولین مجموعه ـ و به طبع 
آخرین آن ها ـ  نیســت که از این شگردهای فنی وگرافیكی برای 
جذب مخاطب استفاده می کند، اما بسته بندی جذاب، راهنمایی 
ساده و مفید، و قیمت مناسب، مجموعۀ کتاب ـ ماسک را متمایز 

می گرداند. 
قصه های »کلیله ودمنه« که داســتان نمایش های این کتاب از 
آن ها گرفته شــده اســت، حالتی»نمادین« دارند. در این حالت، 
عناصــری مانند »شــخصیت«، »شــخصیت پردازی«، »مكان«، 
»رویداد«، »گفت وگو« و ... کارکردی فراتر از نمایش نامۀ معمولی 
می یابند. داســتان از زبان حیوانات »روایت« می شود. این ترفند 
به نویســنده اجــازه می دهد، قصۀ خود را با فراِغ بال بیشــتری 
بازگوید. »جنگل« که بیشــتر رویدادهــا در آن اتفاق می افتد و 
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حیوانات که  هــر کدام از آن ها  با »خصلتی انســانی« توصیف 
می شوند، مانند یک جامعه و افراد آن هستند. »مربی« در فرایند 
اجرای این نمایش نامه ها، فقــط توضیح مختصری به دانش آموز 
می دهد و دســت او را در خیال پردازی صحنه ها و گفت وگوها باز 
می گذارد. نویســنده کوشیده است، با اســتفاده از طنزی که در 
کالم شخصیت ها به وجود می آورد، عالوه بر خلق لحظه های شاد، 
هنرمند خردسال را در اجرای نقش )ازگفت وگوها تا بازیگری( به 
تحرک بیشتری وا داردـ شاید برای نشان دادن توانمندی هایش 
به هم کالســی های خود و اولیای مدرسه ـ  و اجرای نمایش را از 

سوی آنان به خاطره ای ماندگار تبدیل کند. 
        نویســنده در پایان هر داســتان نمایشی، داستان اصلی را 
برای دانش آموزان مخاطب این کتاب  باز می گوید و با پرسش هایی 
که مطرح می کند، مخاطب خود را  با موضوع داســتان به چالش 
می کشد. در این حالت دانش آموز می تواند در همۀ قسمت ها ـ قیاس 
داستان اصلی و داستان نمایش، پرسش هایی که از متن استخراج 
شده اند و ... ـ مقایسه ای انجام دهد. نتیجۀ جالبی به دست می آید. 
او در می یابد که برای بیان جذاب داستان، به انجام کارهای بزرگ 
نیازی نیست، بلكه با چند کار ساده می توان داستان را شنیدنی  و 

دیدنی تر کرد؛ رویكردی که این کتاب آن را آموزش می دهد.
حسین فدایی حسین تجربیات بی شماری هم در نگارش و 
هم در ترجمۀ متون نمایشی برای مخاطب کودک و نوجوان دارد. 

زرد نخودی، سبز کشمشی
نجمه قاسم زاده عقیانی

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
یكی از قصه های عامیانــۀ ایرانی » نخودی« نام دارد. این قصه  
که ده ها روایت از آن ها برای کودکان این سرزمین زمزمه می شود 
در دستۀ قصه های »ســحر و جادو« قرار می گیرد. خط داستانی 
این قصه، چنین است؛ » موجودی کوچک و حقیر که مصمم به 
بازپس گیری حق خود از موجودی قلدر و ســتمكار ـ  شاه، دیو 
یا جادوگرـ  است، شــجاعانه اقدام می کند. او سرانجام به کمک 
حیواناتی که به اندازة خود او کوچک هســتند به خواســته اش 

می رسد و حق خود را از آن موجود قلدر می گیرد.
به نظر می رســد، تفــاوت و تنوع روایت هایی کــه از یک قصۀ 

عامیانه می شــنویم و بیشــتر زادة »فرهنگ های بومی«، آداب و 
رسوم، »آمال و آرزو«ها و حتی »جلوه های تاریخی و جغرافیایی« 
هر بوم و ســرزمین اســت، و وجود آن برای شناخت »تحوالت 
و مطالعات فرهنگی« و »تطبیقی« بســیار الزم و حیاتی اســت، 
درحوزة نمایش نامه نویسی هم اهمیت دارد. نویسنده در استفاده 
از قصه های عامیانه کوشیده است، ضمن بیان هدف اصلی قصه، 
در روایت داستان و بخشــیدن جنبه های زیبایی شناسانه به اثر، 
با توجه به ســن، روحیات و حتی مختصات زمانی مخاطب تنوع 
ایجاد کند. »زرد نخودی، سبز کشمشی« داستان نمایشی است 

که این هدف را با نگاهی به قصۀ »نخودی« انجام داده است.
»دشــت حاصل خیزی بر اثر طلســم دیوی زشت خشک شده 
و مردم کشــاورز را مجبور به ترک روســتا کرده اســت. پیرزنی 
که همســرش از کشــاورزان این دشــت حاصل خیز اســت، در 
خواب نخود زرد رنگی را که به شــكل کودکی جلوی چشــمان 
او ظاهر شده است، برای رسـاندن غذای پیرمرد، به سوی دشت 
می فرستد. زرد نخودی در مسیر رسیدن به دشت، به وسیلۀ دیو 
که نشــانۀ )تابلوی( رسیدن به دشت را دســتكاری کرده است، 
به ســـــــــــوی کوهستان  فرستاده می شــود. در ادامه او در 
می یابد که  مســیر رودخانه که کشــتزارهای دشــت را سیراب 
می کند، مســدود شده  اســت. او در راه به چند جانور ـ که هر 
کدام به نوعی گرفتار طلسم دیو شده اند ـ برخورد می کند و برای 
نجات آن ها از چنگال دیو و نجات دشت از خشک شدن، رهسپار 

کوهستان دیو می شود.  
زرد نخودی در مواجهه با دیو و زمانی که به شكست خوردن از 
دیو نزدیک شده است، به کمک حیواناتی که همراه او آمده اند و 
کودکی دیگــری به نام سبز کشمشی، بر دیو پیروز می شوند و 
طلسم  او را می شكنند. پیرزن از خواب بیدار می شود و همسرش 
را می بیند کــه با خبر خوش به خانه آمده اســت. آب رودخانه 

دوباره جاری شده است و آن ها مجبور نیستند از روستا بروند.
نویســنده با آنكه ســعی می کند به قصۀ اصلی وفادار بماند، به 
دنبال ایجاد لذت و حظ هنری در مخاطب است. این تجربه را با 
آمیزه ای از طنز در گفت وگوهای شــخصیت های قصه و ترفندی 
که در روایت داستان خود عملی می کند، انجام می دهد؛ آرزویی 
که در دنیای فانتزی رویا  نشان داده می شود و نتایج آن در دنیای 

واقعی به مخاطب ارائه می شود.
داســتان در صحنه هایــی ـ به ویژه در معرفــی زرد نخودی و 
سبز کشمشــی ـ  تكرارشونده و کســالت بار به نظر می رسد. این 
حالت به ویژه در لحظاتی که نویســــــنده می کوشــد به شكلی 
مستقیم به انتقال مفاهیم نوشــتۀ خود بپردازد، بیشتر احساس 
می شود. اما اســتفاده از ظرفیت های نمایشی قصه های عامیانه، 
بزرگ ترین نقطۀ قوت این کتاب اســت.  شخصیت های داستان 
به گونه ای گرافیگی به خواننده معرفی شده اند وگفت وگوهای آنان 

با رنگ های متفاوت نشان داده می شوند.
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باهوش،رمانیانسانیوهوشمندانه

ی
ضای

ز ر
رو

ویژگی های قهرمان متفاوت کتاببه
رمان نوجوانانۀ »باهوش« )Smart( به شــكل اول شــخص و از 
دیــد »کایرن وودز« روایت می شــود؛ نوجوانی کــه در پایۀ نهم 
مدرســه ای در حاشیۀ شــهر ناتینگهام درس می خواند. او دچار 
اُتیسم و هم زمان آسم است و در خانه ای با مادر، ناپدری اش تونی 

و نابرادری اش رایان زندگی می کند.
خانه ای که کایرن در آن زندگی می کند بســیار ناامن است و او 
مدام منتظر اســت از ناپدری و حتی نابرادری اش کتک بخورد یا 

زور و فحش بشنود.
مادر او اغلب در بیرون از خانه اســت و از صبح زود تا پاسی از 
شــب مشغول کار در یک فروشگاه است و فقط ساعات اندکی را 
در کنار او می گذراند. گرچه فروشگاه محل کار مادر خیلی دور از 
خانه نیســت، اما رفتن به آنجا برای کایرن ممنوع است. محله ای 
هم که او در آن زندگی می کند، محلۀ سالمی نیست و جزء نقاط 

جرم خیز شهر است.
کایرن با وجود مشــكالتی که دارد پســری هنرمند است و در 
مســابقۀ نقاشی زیر 16 سال شــهرش مقام برتر را کسب کرده 
اســت. هنرمند مورد عالقۀ او نقاشــی است به نام ال. اس. لوری 
و پســرک به شــدت تحت تأثیر گفته ها، اندیشه ها و نقاشی های 
اوســت. کایرن اطالعات زیادی دربارة ایــن هنرمند دارد. او این 
اطالعات را از کتابی که دربارة زندگی و آثار او نوشــته شــده، به 
دســت آورده است. این کتاب را خانم کرینـ  معلم کمكی  لوری 
در مدرســه، که تأثیر عمیقی هم بر روی او دارد و در جای جای 
این کتاب نقشــش به شدت پررنگ است- به دلیل موفقیتش در 

مسابقات نقاشی به او جایزه داده است.
کایرن افزون بر نقاشــی، عاشق گزارشگری است و دوست دارد 
در آینده برای مدتی خبرنگار روزنامه ایوینینگ پست باشد و پس 
از مدتی کار کردن در این روزنامه به شــبكۀ اسكای نیوز بپیوندد 
که همۀ آدم های سرشناس دوست دارند قبل از شبكه های دیگر 
با آن مصاحبه کنند. در بین کارمندان اسكای نیوز، کایرن عاشق 

مارتین برانت خبرنگار جنایی شــبكه اســت. همین عالقه باعث 
می شود او وارد یک ماجرای جنایی شود که در اطراف منزل آن ها 

و در کنار رودخانۀ ترنت اتفاق افتاده است.
ماجرا از زمانی شــروع می شــود کــه او جنــازه بادکردة مرد 
بی خانمانی به اســم کالین را، که دوست جین است، در رودخانه 
می بیند. جین، دوست کایرن، و زن بی خانمانی است که قباًل ماما 
بوده اما پس از مرگ پسرش افسردگی گرفته و از همسرش جدا 
شده است. پلیس که به محل حادثه می آید، جنازه را از آب بیرون 
می کشد و می برد. نظر پلیس این است که او لیز خورده و در آب 
افتاده و چون شــنا نمی دانسته غرق شــده است. کایرن اما نظر 
دیگری دارد و همین موضوع را برای خبرنگار جنایی اسكای نیوز 
می نویسد. خودش هم می کوشد این ماجرا را پیگیری کند. پس 
با دقت هر آنچه را که به نظرش می رســد یادداشت می کند و در 

دفتر نقاشی اش شكل هایی برای آن می کشد.
  

کایرن، قهرمان و راوی نخســتین رمان نوجوانانۀ کیم اســلیتر 
)kim slater( بــه نام »باهوش« اســت. همان طور که روی جلد 
کتاب اشــاره شده اســت، در این کتاب ما با ماجرایی پلیسی و 
جنایی سروکار داریم که یک کارآگاه متفاوت در آن نقش آفرینی 

می کند.

کتابی که دیده شد
کتاب با وجود آنكه نخستین اثر نویسنده است، شهرت و جوایز 
متعددی را برای نویســنده به ارمغان آورده اســت. جایزة کتاب 
لیدز )۲۰15(، جایزة کتاب ســنت هلــن )۲۰15(، جایزة کتاب 
برج هملت ها )۲۰15(، جایزة جفری تریز )ایالت های میانۀ شرقی 
انگلستان( )۲۰15(، جایزة کتاب برلیانت )۲۰16( و جایزة کتاب 
1۰66 مدرســه )۲۰16( و قرار گرفتن در فهرست بیست کتاب 
برتر مدال کارنگی )Carnegie medal longlist 2015( از افتخارات 

کتاب به شمار می آید.

• عنوان کتاب: باهوش
• نویسنده: کیم اسِلیتر

• مترجم: مژگان کلهر
• ناشر: افق

• چاپ اول: 1396، 240 ص.

نقد
کتاب
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کتاب یک ســال پس از انتشــار، یعنی در ســال ۲۰16 م. به 
زبان های آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای و ترکی استانبولی و در 
سال 1396 ش. )۲۰1۷ م.( نیز به فارسی ترجمه شده است. باید 
گفت نویسنده در سال ۲۰16 م. دومین کتاب خود »کلمۀ هفت 
حرفی« را هم منتشــر کرده که ظاهراً تاکنون برگردانی از آن به 
فارسی صورت نگرفته است. هم اکنون دو کتاب را هم برای سال 

بعد، یعنی ۲۰19، در دست انتشار دارد.
همان طور که گفته شــد، ماجرای باهوش از چشم  یک نوجوان 
روایت می شــود که دارای مشكل اتیسم و آســم است. این کار 
موجب می شــود خواننده به راوی و حس وحال او عمیقاً نزدیک 
شود و شرایط خاص یک نوجوان اتیسمی و ترس ها و تهدیدهای 
او را به خوبی درک کند. یک نوجوان اتیسمی، با کودک یا نوجوان 
عقب ماندة ذهنی تفاوت دارد و به زعم من این کتاب در نشــان 
دادن این تفاوت ها و اصالح نگاه خوانندگانش نسبت به بچه های 

اتیسمی خوب عمل کرده است.

به روز و تلخ، اما قابل تحمل
کیم اســلیتر در این کتاب خوانندة نوجوان خود را با بسیاری 
از واقعیت هــا و مســائل روز جامعه، مانند قاچــاق موادمخدر، 
بی خانمانی، خشونت در خانه و زورگویی روبه رو می کند و فضای 

خوبی را برای گفت وگویی ظریف با نوجوانان می گشاید.
انتخاب راوی خاص، امتیاز فوق العاده ای به کتاب بخشیده است. 
نویسنده با انتخاب راوی قادر شده است با زبان بسیار نرم و ساده ای 
موضوعات را مطرح کند. وجود قهرمان مناسب، سبب شده است 
نویســنده نیازی به دادن نقش هــای آمیخته به غلو به کودکان و 
نوجوانان نداشته باشد و مانع از ســرزدن رفتارهای محیرالعقول 
و غیرممكن از ســوی آن ها شود؛ چیزی که در برخی آثار جدید، 
حتی در برخی ترجمه های نســبتاً مقبول، مشــاهده می شود. به 

عبارت دیگر خواننده با رمانی کاماًل باورپذیر سروکار دارد.
رمان ضمن آنكه بر محور یک قتل گسترش یافته است و عادتاً 
باید تلخ باشد، اما با عناصری از امید و آرزو ترمیم و تقویت شده 
اســت؛ پس می توان انتظار داشــت موجب آزار خوانندة نوجوان 
نشود. عدم رعایت همین مالحظۀ ساده، موجب شده است برخی 
از رمان هــای نوجوانان و حتی کودکانــۀ ما آلوده به نوعی تلخی 

آزاردهنده شوند.
انتخاب یک راوی خوب و مناســب موجب شده است، نویسنده 
بدون آنكه در حال پند دادن به نظر برسد، به راحتی خواننده را به 
برخی از اصول اخالقی یا آداب اجتماعی توجه دهد. به این ترتیب 
کتاب نه تنها برای خوانندگان نوجوان مناســب است، یک نمونۀ 
خوب برای نویسندگان و ناشرانی است که هوادار داستان هایی با 
پیام های اخالقی اند. به طور خالصه می توان گفت رمان »باهوش« 
با توجه به موضوع انسانی آن، خوب و به اندازه گسترش داده شده 

و در حد و اندازة خود هوشمندانه نگاشته شده است.
از دیگر امتیازات کتاب، ترجمۀ آن به قلم مژگان کلهر و ویرایش 
آن به دست آتوسا صالحی است که هر دو از سابقه ای خوش، در 
کار برای نوجوانان برخوردارند؛ بنابراین می توان به عنوان نمونه ای 

از یک ترجمه و ویرایش قابل قبول روی آن حساب کرد.
ناگفته نماند از کتاب باهوش که توسط دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی مناسب شناخته شــده است، ظاهراً ترجمۀ دیگری نیز 
وجود دارد که تاکنون برای ارزیابی به این دفتر فرســتاده نشده 
اســت. این ترجمه با عنوان »سرنخ های چوب کبریتی« با ترجمۀ 
نسترن فرخ دوست و توسط نشــر هوپا در حجم 3۲6 صفحه به 
بازار عرضه شده اســت. نكتۀ عجیب در این میان، تفاوت حجم 
دو ترجمه اســت که حجم دومی نسبت به اولی حدود یک سوم 

بیشتر است. 

كیم اسلیتر در جمع تعدادي از عالقه مندان داستان و داستان نویسي



نام کتاب: دانشنامة آکسفورد: علم و تكنولوژی
نام مترجم: سید حسین ایرایی 

ناشر: پیام بهاران
چاپ اول: 1396

 صدها سال پیش، دانشنامه ها به طور انفرادی و براساس نیازهای 
شخصی گردآوری می شدند. اندیشمندان پژوهشگر برای بسط و 
گسترش دانش خود به جمع کردن مطالب مفید از نقاط مختلف 
اقدام می کردند. »دانشــنامۀ عالیــی« ابن سینا، نمونۀ خوبی از 
دانشنامه های کهن اســت. در این مجموعه، مطالب ارزشمندی 
دربــارة پنج علم منطق، طبیعیات، علم زیرین، موســیقی و علم 

برین )بیرون از طبیعت( آمده است.
اندیشــۀ گردآوری متون آموزشــی ارزشــمند در اثری واحد، 
در زمــان یونان باســتان نیز مورد توجه بــوده و به همین دلیل 
 اســت که آن ها بــرای نام گــذاری چنیــن مجموعه هایی واژة 

»Encyclopedia«  به معنای »آموزش فراگیر« را برگزیدند.
به مرور زمان ، با گســترش علوم و تخصصی شــدن شاخه های 
گوناگون دانش، استفاده از دانشنامه ها وسعت بیش تری پیدا کرد. 
به این ترتیب بهره گیری فــردی محض جای خود را به کاربران 
متعــددی داد که دیگر از این دســته کتاب ها تنها برای درس و 
دانشگاه استفاده نمی کردند، بلكه برای »بیش تر دانستن« به آن ها 

توجه می کردند.
از مزیت دانشــنامه ها می توان به ترویــج خواندن غیر اجباری 
اشــاره کرد. مطالعه و کنكاشی کاماًل اختیاری که با لذت کشف 
نادانســته ها توأمان اســت. دیگر آنكه به دلیل »مستند بودن« 

داده ها، به راحتــی می توان به مطالب قانع کننــده و کامل آن ها 
استناد کرد.

کتاب »دانشنامۀ آکسفورد: علم و تكنولوژی« با داشتن عنوانی 
معتبــر، در همان نظر اول توجه بیننده را به خود جلب می کند. 
همان طور کــه می دانید، »آکســفورد« قدیمی ترین دانشــگاه 
انگلیسی زبان دنیاست. دو موزة معروف از دارایی های این دانشگاه 
است. مخترع شبكۀ جهانی وب جزو هیئت علمی آکسفورد است. 
به عبارت دیگر، درج نام »هیئت علمی دانشــگاه آکســفورد« به 

اعتبار علمی کتاب کمک بسزایی کرده است.
انتخاب رنگ و تصویر مناسب روی جلد و برخورداری از صحافی 
و قطع جذاب از دیگر امتیازهای کتاب است. جلد سخت و با دوام، 
همچنین وزن متفاوت کتاب حامل این پیام است که »گویا این 

کتاب با دیگر کتاب ها فرق دارد.«
دانشنامۀ آکســفورد ده ها تصویر رنگی جالب دارد که هر کدام 
از آن ها به تنهایی توانایی آن را دارد که حس کنجكاوی مخاطب 
را برانگیزد. اگر کتاب را به ســاختمان تشــبیه کنیم، بی تردید 
معماران اصلی دانشــنامه را باید جزو افراد حرفه ای قلمداد کرد. 
در کنار ساختار قوی و محكم دانشنامه ، گرافیست های متبحر بر 

زیبایی های این سرای دانش افزوده اند.
کتاب دانشنامۀ آکسفورد، با وجود برخورداری از امكانات بالقوة 
یک کتاب خوب، همچنان نیازمند بازبینی و نوســازی چیدمان 
است. به طور قطع آنچه مخاطب دنبال می کند، آخرین اطالعات 
به روز شــدة دنیای علم و دانش است. لذا پیشنهاد می کنم که در 
ترجمــه و انتخاب کتاب های دیگر حتماً به این نكتۀ مهم التفات 

شود.
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آموزِش خواندن کافی نیســت؛ عشق به خواندن را به کودکان 
بیاموزیم.

این جمله از اســكینر، نویسنده و روان شناس شهیر آمریكایی، 
به شــكلی کوتاه و البته گویا، چكیدة هدفی اســت که جشنوارة 
کتاب رشد با گذشت 15 دوره آن را دنبال می کند و امروز، اینجا 
و نزدیک به نیمۀ آذر ماه، در »مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان«، در شانزدهمین آیین 
اختتامیۀ این جشنواره، نویسندگان، مترجمان، ناشران، معلمان و 
اهالی فرهنگ و رسانه گرد هم آمده اند تا باری دیگر شاهد معرفی 
برترین پدیدآورندگان حوزه کتاب های آموزشی و تربیتی باشند. 
کسانی که »عشــق به خواندن« سرلوحۀ آثارشان است و به باور 
محمد ناصری، دبیر شــانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 

تربیتی رشد، شأن و جایگاهی خاص به جشنواره بخشیده اند.

دمیدن بر تنور مطالعه
ناصري در این آیین در بیان اهمیت جشنوارة کتاب رشد گفت: 
»در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جشنواره های متفاوتي 
را در راســتای پشتیبانی از برنامه های درسی برگزار می  کنیم. در 
یكی دو ماه اخیر، سه جشــنوارة عكس رشد، فیلم رشد و امروز 

جشنوارة کتاب رشد را برگزار کردیم، اما این جشنواره از جایگاه 
باالیی در وزارت آموزش وپرورش برخوردار است«.

مدیرکل دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی ادامه داد: »دفتر 
ما دائم بر تنور مطالعه می دمد و اساســاً فلسفۀ وجودی این دفتر 
رونق امر کتاب خوانی اســت. بالغ بر 5۰ سال از انتشارات مجالت 
رشد می گذرد که به شــكل غیررسمی و غیراجباری مورد اقبال 
دانش آموزان قرار گرفته است. ما به این موضوع اعتقاد داریم که 

مطالعه از سر اجبار تأثیر مثبتی نخواهد داشت«.

نگاهی به مراسم پایانی شانزدهمین جشنواره کتاب رشد

تندیس هایی به بلندای هّمت پدیدآورندگان 
برترین کتاب های آموزشی و تربیتی

ویژه
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وی با اشاره به روند همكاری ناشران با دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشــی گفت: »در مجموع هزار و ۲۷ ناشر در سامانۀ ما عضو 
هســتند و به محض انتشار کتابشان، نســخه ای از آن را برای ما 
مي فرستند تا توســط 4۰۰ داور، آن ها را از لحاظ استانداردهای 
موجود در دفتر تكنولوژی بررســی کنیم و به اصطالح، ســره از 
ناسره جدا شود. البته در سال گذشته حدود نیمی از این کتاب ها، 

فاقد استانداردهای مدنظر وزارت آموزش وپرورش بودند«.
ناصری تصریح کرد: »مجموعۀ کتاب ها در گروه های درجه یک، 
درجه دو و درجه سه تقسیم بندی می شوند. کتاب های درجه یک 
و دو که امسال تعدادشان به یک هزار و 136 عنوان کتاب رسید، 
براســاس نظر9۰ داور و کمیته ای علمی متشــكل از هفت عضو 
که فرایند داوری را نظارت می کنند، در این دوره از جشــنواره به 
رقابت با یكدیگر پرداختند. در نهایت از میان کتاب های موجود، 
38 عنوان کتاب به عنوان کتاب برتر معرفی شدند. همچنین 16 
کتاب از میان برترین ها به عنوان کتاب سال اعالم خواهند شد و 

بقیه کتاب های تقدیری هستند«.
دبیر شــانزدهمین جشنوارة کتاب رشــد اظهار داشت: »اولین 
سیاست جشنواره در این سال ها این بوده است که به کتاب های 
تألیفــی بیش از ترجمه اي بها داده ایم. البته کتاب های ترجمه ای 

خوبی داریم اما به کتاب تألیفی بیشتر بها می دهیم«.
وی گفت: »از همۀ ناشــران که به کتاب هــای تألیفی اهمیت 
می دهنــد و کســانی که در پدید آوردن کتاب در شــرایطی که 
مشكالت بسیاری برای تهیۀ کاغذ وجود دارد، قدمی برمی دارند، 
قدردانی می کنم؛ زیرا کارشان ارزنده است. همچنین کسانی که 
به تولید ادبیات داستانی، به ویژه در حوزة پیش دبستانی و دبستان 

می پردازند نیز قابل تقدیر هستند«.
مدیر کل دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی بیان کرد: »این 
جشنواره به کتاب ســازی درســت، اصولی و موفق، و جاذبه ها، 
تأثیرگذاری و وجوه ســرگرمی کتاب توجه دارد. کتاب هایی که 
به نیازهای مخاطبان که البته صرفاً کودکان و نوجوانان نیستند، 
بلكه معلمان و خانواده ها را نیز در بر می گیرد، پاســخ می دهند. 
منظور کتاب هایی اســت که به نیازهای واقعــی مخاطبان و نه 
نیازهای بازاری پاســخ می دهند و شــوق مطالعه در مخاطب را 

بیشتر می کنند«. 

آموزش، راه برون رفت از مشکالت اجتماعی
قاســم احمدی الشــكی، نایب رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اســالمی، دیگر سخنران این آیین بود 
که در سخنانی با تأکید بر تأثیرگذاری آموزش وپرورش گفت: »در 
کشور ما آموزش وپرورش از سهم و تأثیری که باید در حوزه های 
متفاوت داشــته باشد، برخوردار نیست. یک سال پیش با همتای 
خود از مجلس ســنای فرانسه دیداری داشــتم و از نحوة توزیع 
بودجه پرســیدم. اشاره داشــت که در این کشور ابتدا بودجه در 

حوزة آموزش توزیع می شود و بعد به امور دیگر می پردازیم«. 
وی افزود: »اما در کشور ما باالترین رقم بودجه به امور رفاهی، 

از جمله صندوق های بازنشستگی، کمیتۀ امداد و بهزیستی تعلق 
می گیرد. بودجه هاي امنیت و بهداشــت در مرتبه های بعدی قرار 
دارند. البته که هر یــک از آن ها در جای خود اهمیت دارند، اما 

نباید از اهمیت آموزش غافل بود«.  
احمدی الشكی توضیح داد که در سال گذشته 36 هزار میلیارد 
تومان اعتبار در الیحۀ بودجه بــرای آموزش وپرورش پیش بینی 
شد که این میزان کمتر از 1۰ درصد کل بودجۀ پیشنهادی بود. 
بعد از چانه زنی ها در کمیســیون تلفیق مجلس، 6۷۰۰ میلیارد 
تومان به این بودجه اضافه شــد و به عدد 4۲ هزار میلیارد تومان 
رسید که بیشتر آن در خانوادة یک میلیون نفری آموزش وپرورش، 
صرف حقوق و مزایا می شود. او افزود: »تا زمانی که ارادة الزم در 
دولت و مجلس برای افزایش بودجۀ وزارت آموزش وپرورش ایجاد 

نشود، وضعیت همین گونه است«.
ایــن عضــو مجلــس دهــم ادامــه داد: »بــرای برون رفت از 
مشــكالت اجتماعی و بســیاری از ناهنجاری ها باید راه آن را در 
آموزش وپرورش جست وجو کنیم. اگر می خواهیم کمتر از طالق و 
اعتیاد حرف بزنیم، باید از آموزش وپرورش و جشنواره هایی مانند 
جشنوارة حاضر که در این راستا برگزار می شوند، حمایت کنیم. 
اگر در سند تحول بنیادین مهم ترین موضوع را برنامۀ درسی ملی 
در نظــر بگیریم، باید ببینیم معلمان و ناشــرانی که باید در این 

راستا کمک کنند، کجای این سند دیده شده اند«.
وی ادامه داد: »ناشران تمام توان خود را برای تولید کتاب های 
آموزشــی می گذارند، اما وقتی کتاب درســی برای ســال آینده 
به صورت ســلیقه ای یا با بی دقتی و اشــتباه در محتوای کتاب ها 
تغییــر کند، عماًل ایــن کتاب ها قابل اســتفاده نخواهند بود. در 
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن هر 1۰ سال یک بار در کتاب های 
درســی تجدید نظر می شود، اما متأسفانه در کشور ما ثبات الزم 

در این زمینه وجود ندارد.
از ســوی دیگر صدا وسیما هم کتاب های غیراستاندارد را تبلیغ 
می کند و نقش خود را در معرفی کتاب های مناســب به درستی 

ایفا نمی کند«.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: »سند 
تحول بنیادین نوشــته شد، اما سؤال اینجاست که کجا باید اجرا 
شود. اگر مهم ترین موضوع، برنامۀ درسی ملی باشد کجای جامعه 
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باید دیده شود؟ مهم ترین موضوع هاي جامعۀ امروز کدام اند و چه 
اندازه برایشان هزینه می شــود؟ امروز در هلند ماجرای پتروس 
فداکار در موزه هاست و برای آن هزینه می شود، اما ما چقدر برای 

شهید فهمیده ها بها داده ایم؟«
وی با بیان اینكه اگر قرار باشد تحرکی در آموزش وپرورش براي 
متناسب ســازی آموزش با نیازهای دانش آموزان ایجاد شود، باید 
به ناشران پناه ببریم، زیرا حتی در دانشگاه ها هم آموزش و نیاز با 
یكدیگر همسان نیستند، گفت: »ما باید نیازها را با ناشران در میان 
بگذاریم تا آن ها دست ما را بگیرند. ما ملزم به حرکت در راستای 
سند تحول بر مبنای نظام آموزشی  3-3-6 هستیم که باید در این 
راه از ناشران و نخبگان علمی کمک بگیریم. نظام آموزشی 6-3-3 
 ولو اینكه اشكاالتی داشته باشد، باید بر مبنای آن و شش زیرنظام 
تصویب شدة تحت آن حرکت کرد که مهم ترین آن برنامۀ درسی 

ملی است«.

یادی از زنده یاد توران میرهادی 
نمایش بخش هایی از فیلم »توران خانم«، ســاختۀ رخشــان 
بنی اعتماد و نشــان دادن دغدغه های او در تدوین »فرهنگ نامۀ 
کودکان و نوجوانان« و استفاده از نظرات آنان در نوشتن مقاالت 
این فرهنگ نامه، بخش دیگری از مراســم اختتامیۀ شانزدهمین 

دورة جشنوارة کتاب رشد را تشكیل می دهد. 
زنده یاد توران میرهادی، اســتاد ادبیات کودک، نویســنده و 
کارشــناس آموزش وپرورش و شخصیت برجستۀ فرهنگی است. 
او بیش از 6۰ ســال در گســترة آموزش وپــرورش و فرهنگ و 
ادبیات کودکان کوشید و در این راه یكی از چهره های تأثیرگذار 
ســدة کنونی ایران است. او به همراه همسرش به مدت ۲5 سال 
»مجتمع آموزشــی تجربی فرهاد« یا »مدرســۀ فرهاد« را اداره 
کرد. این مجتمع یكی از آموزشــگاه های تجربــی ایران بود که 
هدف هــا و کارکردهای آموزش وپرورش مــدرن در آن تجربه و 
ارزیابی می شــدند. توران میرهادی یكی از بنیان گذاران »شورای 
کتاب کودک« اســت و از سال 1358 سرپرستی تدوین و تألیف 
فرهنگ نامــۀ کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشــته  اســت. 
میرهادی را »مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران« خوانده اند.

درهای باز به روی ناشران آموزشی
دکتر حیدر تورانی، سرپرست ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش وپــرورش هم در ادامه و در ســخنانی 
گفت: »آموزش محور توســعه است. ســؤال اینجاست که: کدام 
آموزش وپرورش محور توســعه اســت؟ می توانیم پاســخ دهیم 
آموزش وپرورشــی که در ُحســن اجرای ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش اهتمام ورزد تا بتواند چشــم اندازهایی را که در 
ســند تحول بنیادین دیده شده اند، جاری و ساری کند. این سند 
قصد دارد مبناها را متحول کند. ما امروز در جامعه گرفتار چرخۀ 
انجام درست کارهای نادرســت شده ایم. وقتی تشخیص درست 
نباشد، درمان درســت هم جواب نمی دهد. چه بسیار پروژه های 
اشــتباهی که تــالش داریم آن ها را درســت انجــام دهیم، اما 

امكان پذیر نیست«. 
وی ادامــه داد: »بعــد از 4۰ ســال هنوز برخی ها اســم این 
سازمان را درست بیان نمی کنند و این سازمان را سازمان تألیف 
کتاب درســی می خوانند. در حالی که نام آن سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی اســت. برخی به این سازمان، مغز متفكر و 
برخی آشپزخانۀ آموزش وپرورش می گویند. البته این سازمان مغز 

متفكر آموزش وپرورش است«. 
تورانی اضافه کرد: »ســازمانی مغز متفكر اســت که مرزگستر، 
گشــاده رو و گشاده در باشــد و محوریت تحول را در دستور کار 
قــرار دهد. اما چیزی که مغفول اســت، ســبک رهبری چنین 
ســازمان هایی است که بهترین سبک، ســبک رهبری اثربخش 

است«.
سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی با بیان 
اینكه ســند تحول مبنایی اســت که ما در زمیــن دیگران بازی 
نكنیم، گفت: »اگر گفته می شــود ســازمان پژوهش مغز متفكر 

نمایشگاهي از منابع مكتوب و غیر مكتوب در حاشیه 
اختتامیه شانزدهمین جشنواره كتاب رشد
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آموزش وپرورش است، منظور ســازمان کنونی نیست، بلكه باید 
یک سلسله تحوالت در خود ایجاد کند«. 

تورانی بیان داشــت: »ســازمانی مغز متفكر است که محوریت 
تحول را به برنامۀ درسی بدهد. بر شایستگی محوری و چندتألیفی 
تأکید کند و اجرای سند را آرمان خود قرار دهد و به این منظور 
فرصت های درون و برون سازمانی و بخش های غیردولتی و دولتی 

را از جمله ذی نفعان این مرزگستری بداند«. 
وی با طرح این ســؤال که کدام بخش خصوصی شرایط تعامل 
با آموزش وپرورش را دارد و چه خألهای آشــكار و پنهانی وجود 
دارنــد، گفت: »آموزش وپرورش باید بســتر الزم را برای فعالیت 
بخــش خصوصی فراهم کند. اگر آموزش وپرورش همۀ ذی نفعان 
را بــا آغوش بــاز و روی باز به کار نگیرد، هرگز پیشــرفت واقعی 
اتفاق نمی افتد. ما امروز به مدیران تحول ساز نیاز داریم تا تمامی 
منابع را برای دستیابی به هدف هاي آموزش وپرورش بسیج کنند 
و شما دســت اندرکاران تألیف و نشر کتاب های مناسب از منابع 
مهم آموزش وپرورش هستید. ما می خواهیم برخی از تألیفاتمان را 

برون سپاری کنیم و باید با تبیین هدف هایمان این امور را به شما 
بسپاریم؛ به ناشرانی که کارهای آموزشی، داستانی، و علمی انجام 
می دهند و کتاب هایشان در کتابخانه های مدارس دیده می شود«. 
به گفتۀ تورانی، اکنون بیش از هزار ناشــر با ســازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی همكاری می کنند که عملكردشــان با 
هدف هاي آموزش وپرورش در یک راستاست. وی در ادامه گفت: 
»آیا انصاف اســت که ذهن کودکانمان را با آموزه های بیهوده پر 
کنیم و جایی بــرای آموزه های واقعی نگذاریــم؟ آیا این حقوق 
تربیتی کودکان ماست که از دورة ابتدایی، کتاب های کمک درسی 
را با آنان کار کنیم و از آن ســو، مطالبۀ خانواده ها را از مدرســه، 
از طلب عشــق، محبت، دانش و خالقیت، به سمت نمره محوری 

سوق دهیم؟ این رویكردها باید تغییر یابند«. 
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مورد تأثیر 
آزمون ها بر دانش آموزان گفت: »دانش آموزان برای یادگیری باید 
در مســیر پیشــرفت قرار گیرند و برگزاری آزمون های متعدد به 
یادگیری منجر نمی شــود. ناشران زحمت می کشند و کتاب های 
مناســب آموزشــی و تربیتی تهیه می کنند، اما صداوسیما فقط 

کتاب های کنكوری را تبلیغ می کند«. 
تورانــی تصریح کــرد: »با همۀ آنچه گفته شــد، ما از ظرفیت 
مصوبه 8۲8 استفاده می کنیم و باب استقبال از ناشران آموزشی 
باز است. ما می توانیم از فرصت های سیاست مرزگستری استفاده 
کنیم و در را به روی ناشــران آموزشــی باز بگذاریم. سند تحول 
بنیادین برای همۀ دستگاه ها تكلیف تعیین کرده است و همه باید 

به کمک یكدیگر هدف هاي این سند را محقق سازند«.
وی اضافه کرد: »اگر معلمی به اندازة کافی توانمند نیســت که 
موقعیت یادگیری خلق کند، آیا باید به ســمت کتاب هاي کمک 
درسی برویم؟ ما در دنیا کتاب کمک درسی نداریم، بلكه کتاب ها 

یا درسی اند و یا آموزشی«.
تورانــی در پایان با بیان اینكه اکثر کتاب های ما خالقیت محور 
هســتند، اما خوب خودمان را معرفی نمی کنیــم، گفت: »ما به 
دنبال ماندگاری کتاب هاي درسی هستیم و تا پایان سال 14۰۰ 
کتاب نونگاشت نداریم. می خواهیم از هم سویی به انطباق برسیم 

و بازطراحی جدید انجام دهیم«.

رونمایی از پنج راهنمای جدید تولید كتاب های آموزشی
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 محمد ناصری: 
این جشنواره 

به کتاب سازی 
درست، اصولی 

و موفق و جاذبه 
ها و تاثیرگذاری 
و وجوه سرگرمی 
کتاب توجه دارد



از نگاه برگزیده ها

ویژه

کتاب: آینده
کتاب خوانی: ساختن راه آینده

جشنوارة کتاب رشد: جشن راه آینده
ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: جهت دهی راه 

آینده

سوسن طاقدیس

خدا نیز کتاب دارد و با کتاب حرف هایش را به ما زده است. 
در اهمیت کتاب یــادآوری همین نكته بس. پس کتاب و 

خدا و خلق خدا با هم مالزمت دارند.

محمد شمخانی

کتاب: بهترین ابزار رشد و توسعه.
دارد،  رواج  کتاب خوانــی  که  جامعه ای  در  کتاب خوانی: 

رکود جایگاهی ندارد.
جشنوارة کتاب رشــد: تقدیر از زحمات باعث افزایش 

تالش و در نتیجه ارتقای جامعه می شود.
مدیریت  تربیتی:  و  آموزشــی  منابع  ســامان دهی 
ســامان دهی منابع جامعه ای تربیت شــده و رو به  رشد را 

سامان می دهد.

سیدباقر حسینی

کتاب: سفینۀ سفر به سرزمین های ناشناختۀ آسمان
کتاب خوانی: می خوانم تا بدانم. کتاب خوانی گشوده شدن 
پنجره های بی نظیر هســتی در مقابل دیدگان خوانندگان 

کتاب است.
جشنوارة کتاب رشــد: جشــنواره ای بــه وسعت همۀ 

دانش های بشر
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: نیاز همۀ دوران ها

مریم اسالمی

کتاب: وسیلۀ رشد اندیشه است.
کتاب خوانی: تبلور رشد خالقیت است

جشنوارة کتاب رشد: انگیزه نوشتن است.
سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی: ایجاد زمینۀ 
رشــد و گســترش منابع موردنیاز معلمان، دانش آموزان و 

خانواده هاست.

سیدحشمت اهلل مرتضوی زاده

کتاب خوانی یعنی مهارت خوب گوش دادن کســانی که 
دور نویســندة کتاب حلقه زده انــد و در کنار هم، نوعی 
مهارت اجتماعی هم زیســتی، همیاری و همدلی را تجربه 

می کنند.

سیدمحمد مهاجرانی
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کتــاب برای من یــک مونس بوده و هر گاه خواســته ام 
از دوســتان صمیمی ام نــام ببرم، یكــی از آن ها کتاب 
بوده اســت. ایــن مونس و همدم هــر روز یک لباس به 
تن می کند، اما ذاتش همان اســت کــه بوده؛ آموزنده و 

بیدارکننده!

محسن هجری

ستون توسعه
در جشــنوارة کتاب رشــد بارها از آموزش وپرورش به عنوان 
»ستون توسعه« یاد شــد. نگارنده با این تعبیر موافق است. 
نمایندة محترم مجلس در همین جلســه بر اولویت بودجۀ 
آموزش نســبت به ســایر حوزه ها تأکید کرد. نگارنده با این 
رویكرد هم موافق اســت. با این حال باید پرســید: چرا تنها 
حوزه ای که در کشور به طور کامل به دست  بخش خصوصی 
سپرده شده، آموزش وپرورش )کنكور( است؟ چرا حوزه های 
دیگر مثل عمران، فوتبال، تلفن های همراه و... در دست بخش 
دولتی و یا بخش عمومی غیردولتی هستند، اما دانش آموزان 
بی پناه ما به زیر رقابت خشــن نهادهای ســودجو انداخته 
شده اند؟ ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره ملی رشد و 
سالمت اخالقی جشنواره، سیاست گذاران عزیز را به بازنگری 

در نحوة دخالت دولت در امر آموزش دعوت می کنم.

شهریار خسروی

کتاب: راست است که یار مهربان است. اما این برای کتاب 
خیلی کم اســت. یار شــفاف و صادق و بیش از آن یاری 
است که در داشتنش حق انتخاب داریم؛ این ارزشمندترین 

است. آزادیم برای انتخابش!

الله  جعفری

کتاب وسیله ای برای انتقال اندیشه هاست که هدف اصلی 
آن ارتقای ارزش های انسانی در بشریت است.

روح اهلل میرزا آقاسی

کتاب خوانی اگر به صورت لذت بخشــی در مدارس برگزار 
شود، می تواند روال پیشرفت ما را چند برابر کند و از لحاظ 

روانی نسلی شاد و فعال را پرورش دهد.

احمد اکبرپور

کتاب: کاغذهایی که به مناسبت محتوا ارزش می یابند.
کتاب خوانی: کاری بهتر از چرخیدن در فضای مجازی.

جشــنوارة کتاب رشــد: مجالی برای دیدار دوستان، 
هرچند سالی  یک بار.

سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مهم ترین کاری 
که باید در دستور کار هر کشوری قرار گیرد.

سارا یوسفی

کتاب یكی از ناجیان انسان امروز از جنگ متهاجم مدرنیتۀ 
فریبندة روزگار، با سرشت زالل و پاک روح انسان هاست.

سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی بدون بهره گیری از 
انفاس الهی بندگان حقیقی خدا، کارامد نخواهد بود.

علی تنها
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ُمهر  رضايت شركت كنندگان پای جشنواره شانزدهم
نتایج نظرسنجی مولفان، معلمان و ناشران از اختتامیه شانزدهمین جشنواره کتاب رشد

ویژه

اختتامیۀ شــانزدهمین جشنوارة کتاب رشــد در تاریخ 1۲ آذرماه 139۷ با حضور 
حدود ۷5۰ نفر از بزرگان، اندیشــمندان، مؤلفان، معلمان و ناشران برگزار شد. نتایج 

فرم هاي نظرسنجي که توسط این عزیزان تكمیل شدند، به شرح زیر است:
به هریک از سطوح ارزیابي، وزني براي سنجش ارزش رضایتمندي اختصاص داده 
شــد: خیلي خوب = 5؛ خوب = 4؛ متوســط = 3؛ ضعیف = ۲؛ خیلي ضعیف = 1. در 
صورتي که تمام حاضران براي تمامي سؤال ها گزینۀ خیلي خوب را انتخاب مي کردند، 
حداکثر رضایتمندي به دست مي آمد. نمودار 1 براساس درصد رضایتمندي حاضران 

به حداکثر رضایتمندي رسم شده است.
در فرم نظرسنجي، گزینه اي براي یادداشت مؤلفان، معلمان و ناشران وجود داشت 
که اکثر آن ها از شــكوه و نظم حاکم بر برگزاري مراســم اختتامیه تشكر و قدرداني 
کرده بودند. مواردي نیز مطرح شده بود که جنبۀ انتقادي داشتند. تمامي این موارد 

توسط مسئوالن سازمان پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند.

جدول 1. ارزیابي مؤلفان، معلمان و ناشران از اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارة  کتاب رشد

موضوع

سطح ارزیابي
ارزیابي نهایي

توضیحات
543۲1

وب
ي خ

خیل

وب
خ

سط
متو

ف
ضعی

ف
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ي پا
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یاز
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د 
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د

13663198681۰118۷نحوة اطالع رساني پیرامون برگزاري جشنواره

به هریک از جواب ها وزني 

اختصاص داده شد و نسبت به 

حداکثر امتیازي که هر سؤال 

مي توانست به خود اختصاص 

دهد، تحلیل صورت گرفت.

کیفیت برگزاري نمایشگاه هاي منابع آموزشي و 

۷99434۲3۲888۰83تربیتي

نحوة دعوت از شــما براي حضــور به موقع در 

1455918511۲1۰۲69۰جشنواره

15۲۷۲44۰81۰689۲مكان برگزاري جشنواره

1۷353133۷1۰8993نحوة اجراي مجري

14569133۲81۰489۰نحوة برخورد عوامل اجرایي جشنواره

1۰۲8۷164۰319148۷محتواي فصلنامۀ رشد جوانه )ویژه نامۀ جشنواره(

۷1۷9361414۲68۲1۷۷امكانات رفاهي )پذیرایي، نور، دما و ...(

9۰1۰4۲3۷۰1694985میزان رضایت کلي شما از مراسم اختتامیه
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نتایج ارزیابي از این مراسم
براساس نتایج به دســت آمده، بین برنامه هاي ارائه شده، فیلم 
مستند و مراســم اهداي جوایز به ترتیب با کسب رضایت 93 و 
88 درصــد، بیش از بقیۀ برنامه ها نظــر حضار را جلب کردند. با 
ایــن حال کمترین میزان رضایــت از برنامه ها ۷8 درصد بود که 
رقم خوبي تلقي مي شود. سخنراني ها نیز از اقبال خوبي برخوردار 

شده بودند.
اما دربارة شــرایط برگزاري جشــنواره، بیشترین رضایتمندي 

مربــوط به اجراي مجري، مكان برگزاري جشــنواره و همچنین 
نحوة برخورد عوامل اجرایي بود که بیشــتر از 8۰ درصد رضایت 
حضار را در برگرفت. به همین ترتیب، 85 درصد پاسخ دهندگان 
از جشــنواره رضایت کلي داشتند که رقم قابل مالحظه اي است. 
گفتني است، ۷۷ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي نسبت به 
امكانات رفاهي نظر مساعد داشتند که با توجه به نظر مثبت آن ها 
نسبت به مكان برگزاري جشنواره، به احتمال زیاد پذیرایي کمتر 

از حد انتظار آن ها بوده است.

نمودار شماره 1 : درصد رضایتمندی حاضرین نسبت به شرایط برگزاری جشنواره
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موضوع: هنر: معماری
آجر در معماری، زیبایی ها و کارایی ها. سیدباقر حسینی/ 
ســیده زهرا سیدین خراســانی. تهران: دانشــگاه تربیت 
دبیر شــهید رجائــی، 1395، 6۰1 ص. رحلی. شــابک: 
9۷86۰۰6594651. مناســب بــرای: هنرجوی رشــته 

معماری و ساختمان سازی، هنرآموز، دانشجومعلمان
چکیده: یكی از مصالح دارای قدمت در ســاخت ابنیه 
در ایران خشت و آجر اســت. کتاب پیش رو در نه فصل 

تدوین شده است و در آن پیرامون تاریخچه آجر، آجرکاری و تیشه کاری، خشت و 
چینه و تحلیل آجر از منظر زیبایی شناسانه بحث می شود. مشخصات فیزیكی آجر، 
تحلیل عملكرد سازه ای آجر، عناصر سازه ای پایه با آجر یا همان آجرچینی های پایه 
و ابزار و وســایل مورد استفاده، از مباحث بخش های دیگر کتاب است. در انتها نیز 

نمونه هایی از آثار آجری معروف بررسی شده است.

موضوع: علوم تربیتی
بــازی و فراغت به مثابه خالقیــت و معنویت )چگونه 
مؤسســه  تهران:  کریمی.  عبدالعظیم  نباشــیم!(.  جدی 
فرهنگی مدرســه برهان، 1396، 156ص. وزیری. شابک: 

9۷8964۰8136۷6. مناسب برای: معلم
چکیده: بازی کنشــی اســت خودانگیخته، ارتجالی و 
درون زا که به محض ارادی و جدی شــدن، از جوشــش 
خالقانه بازمی ایســتد. خالقیت نیز کنشــی اســت ذاتاً 

بازی گونــه که به محض ارادی و جدی شــدن، از کنش ورزی تمام عیار باز می ماند. 
نویسندة کتاب با این بینش، می کوشــد به مخاطب بقبوالند که وجود انسان تنها 
در حالت بازی و فراغت به تمامی به همه چیز و همه  ســو گشوده می شود و انسان 
تنها در این حالت به هدف زندگی ناب که خود بودِن خود اســت می رســد.از این 
رو، در ســرفصل های بازی و فراغت به مثابه عبادت و معنویت، خودیابی و رهایی، 
خودبودگی و گشودگی محض، خویش گستری و خودبودگی و یگانگی، توضیحاتی 

دربارة بازی و چگونگی آن می دهد.

موضوع: تعلیم و تربیت دینی
پول، خدا، بچه ها. غالمرضا حیدری ابهری. قم: جمال، 
1396، 16۰ص. رقعــی. شــابک: 9۷8964۲۰۲6135. 

مناسب برای: دانش آموز سوم تا ششم
چکیده: آموزش ســبک زندگی به کــودکان می تواند 
در ســایۀ تعلیمات مذهبی و قرآنی باشــد. نویسندة این 
کتاب کوشیده است ســبک زندگی اسالمی را با تكیه بر 
موضوع اقتصاد ، به کودک )در حد درک مخاطب( بیاموزد 

و به پرســش های او در این باره پاســخ دهد. کتاب در هفــت فصل موضوع بندی 
شده است: پول، کسب و کار، خرید و فروش، اسراف و صرفه جویی، کمک به فقیران، 

پرسش های گوناگون، زنگ ضرب المثل ها.

موضوع: آموزش و پرورش کودکان استثنایی
تئاتردرمانــی در کودکان و نوجوانان مبتال به اتیســم 
)راهنمای والدین و مربیان(. کاوه مقدم/ هومن سرابی. تهران: 
وانیا، 1395، ۷6ص. رقعی. شــابک: 9۷86۰۰8496199. 

مناسب برای: معلم نیروی توان بخشی

+ 
راهنمای عملی برنامه هنــر برای خانواده های کودکان 
مبتال به اختالل های طیف اوتیســم. کاوه مقدم. تهران: 
وانیا، 1395، 88ص. رقعی. شابک: 9۷86۰۰8496۰۰۷. 

مناسب برای: نیروی توان بخشی
در ایــن دو کتاب کــه مجموعاً به عنــوان اثر برگزیده 
معرفی شده اند، مؤلف )یا مؤلفان(  کوشیده اند به نقش هنر 
به ویژه هنر نمایش در کاهش مشكالت و رنج های کودکان 

اوتیســمی بپردازند. در کتاب اول با باور به تأثیر تئاتر در توان بخشــی به کودکان 
طیف اتیسم، 11 شیوه ساده و تجربه شده به خانواده ها و مربیان معرفی شده است 
که می توان بر اســاس میزان توانمندی های کودکان بیمار، از آن ها بهره گرفت. در 
کتاب راهنمای عملی نیز با بیان مقدماتی، 16 تمرین کاربردی در شكل یک برنامۀ 
هنردرمانی برای خانواده های کودکان مبتال یا مربیان و درمانگران عرضه شده است.

یکسروگردنباالترازدیگران
معرفی تفصیلی کتاب های برتر شانزدهمین جشنواره کتاب رشد

ویژه

در شانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، 38 اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند. 16 اثر عنوان کتاب برگزیده و 
تندیس جشنواره و جایزه نخست آن را تصاحب کردند و ۲۲ اثر به عنوان کتاب تقدیری و جایزه دوم جشنواره بسنده کردند.

 این آثار، ابتدا از سوی ارزیابان مناسب تشخیص داده شده اند؛ سپس در فهرست کتاب های نامزد گروه قرار گرفته اند و سرانجام پس 
از بحث و گفت وگو بین داوران ـ که در برخی گروه ها زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ـ انتخاب و معرفی شده اند.

حتی اگر به این دلیل که همه ناشــران همه کتاب هایی را که منتشــر می کنند، برای دبیرخانه کتاب رشــد نمی فرستند و گزینش 
داوران فقط شامل بخشی از کتاب های منتشر شده می شود، باز هم این کتاب ها قابل عنایت اند و ارزش آن را دارند که خوانده شوند.
از این رو، فصل نامه جوانه، امســال تصمیم گرفته اســت کتاب های برگزیده را با تفصیل بیشتر و همراه با چكیده آن ها معرفی کند 
تا عالقه مندان در صورت تمایل، با آسانی بیشتری از محتوای آن ها آگاهی یابند و نسبت به تهیه آن ها مبادرت ورزند. گرچه معرفی 
کتاب های مناسب در ســامانه کنترل کیفیت منابع مكتوب )به نشانی:http://samanketab.roshd.ir( یا کتاب نامه رشد و فهرستگان 
رشد نیز در دسترس است.)نسخه الكترونیكی این فهرست ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی: "http://samanketab.roshdmag.ir" در 

دسترس عموم کابران قرار دارد.(
کتاب ها در دو گروه برگزیده و تقدیری و به ترتیب الفبا آورده شده اند.

کتاب های برگزیده و برنده جایزه نخست جشنواره
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موضوع: شعر کودك
خداحافظی در خیابان پاییز. مریم اسالمی. تهران: کانون 
پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 1396، 44ص. رقعی. 
شــابک: 9۷86۰۰۰1۰4856. مناســب برای: دانش آموز 

پنجم و ششم
چکیده: کتاب حاوی 19 شــعر کوتاه و روان اســت. از 
جمله این اشعار می توان به شعر »روز روشن«، »دوست«، 
»خیال باف«، »نوشــته های با مداد« و »کتاب شــب« و 

»خداحافظی در خیابان پاییز« اشــاره کرد. شــعر اخیر، که نام کتاب از آن گرفته 
شــده است، درباره دو دوست اســت که در یک روز پاییزی از یكدیگر خداحافظی 
می کنند. دیگر اشعار کتاب، درباره موضوع هایی مانند افراد کهن سال، محیط زیست 

و طبیعت، مسائل اجتماعی، مانند بچه های کار و دوستی است.

موضوع: هنر
خوشنویسی اول، دوم و سوم دبستان. غالمرضــا تنها. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1396، 1۰4ص. 

وزیری. مناسب برای: دانش آموز اول تا سوم
چکیده: نوشــتن به خط خوش و خوانــا امكان پذیر 
است، به خصوص اگر از کودکی آغاز شود. در این کتاب 
که به گفتۀ نویسنده به ساعت آموزشی خاص و نیز معلم 
و مخصوصی نیاز ندارد، بنیان و اساس خوش نویسی ملكه 

عادت دسِت آموزنده خواهد شد. این روش مختص دانش آموزان دورة ابتدایی و نیز 
با توانایی، درک و مهارت دســت هنرآموز متناسب است. مجموعه حاضر بر اساس 
کلمات کتاب های فارسی پایۀ اول تا سوم دبستان تهیه شده است و یک لوح فشرده 

نیز به همراه دارد.

موضوع: داستان پیش دبستانی
مجموعه هفت جلدی "دوســت داری ... باشی؟". 
الله جعفری. تصویرگر: فریبا اصلی. تهران: مؤسسه 
فرهنگی مدرســه برهان، 1396، 16ص. خشــتی. 
مناسب برای: کودک پیش دبستانی/ دانش آموز اول

چکیده: در این مجموعه نویســنده می کوشد با 
زبانی ســاده، ویژگی های تعدادی از جانوران، رشد 
و تغذیه و شــرایط محیطی آن هــا را برای کودک 

بازگویی کند. عناوین این مجموعه هفت جلدی از این قرارند:

دوست داری پنگوئن باشی؟
دوست داری جغد باشی؟
دوست داری غاز باشی؟

دوست داری فیل باشی؟
دوست داری قو باشی؟

دوست داری الک پشت باشی؟
دوست داری نهنگ باشی؟

موضوع: کار و فناوری
رایانه  دبســتان/  رایانه دوم  دبســتان/  اول  رایانه 
ســوم دبســتان. هما ملک. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرســه برهان، 1396، 88ص. رحلی. مناســب برای: 

دانش آموزان اول تا سوم
چکیده: امروزه آشــنایی با رایانه و کار با آن نوعی 
سواد محســوب می شــود. مجموعه کتاب حاضر که 
بر اســاس ســرفصل های آموزشی اســتاندارد بنیاد 

»ICDL« تنظیم شــده اســت، هر کدام برای یكی از پایه های دوره اول ابتدایی 
تألیف شــده اســت. در این مجموعه به معرفی رایانه و اجزای اصلی و جانبی آن 
می پردازد. ســپس کار با ویندوز، نوار وظیفه، درایو، مرورگر فایل، پوشــه، آیكن، 
ســطل بازیافت، دستورهای کپی و چســباندن و نیز کار با واژه پرداز ورد آموزش 

داده می شود.

موضوع: هنر
فرهنگ نامه هنر. محمد شمخانی. تهران: طالیی، 1396، 
346ص. رحلی. شــابک: 9۷86۰۰6۲۲986۷. مناســب 

برای: هنرجویان دهم و یازدهم و هنرآموزان
چکیده: کار فرهنگ نامه عرضه چكیده جامع و دقیق از 
مهم ترین مضامین و مفاهیم مربوط به یک موضوع است. 
کتــاب پیش رو فرهنگ نامــه ای در باب هنر و مرجعی از 
اصطالحات مربــوط به هنرهای زیبا به زبــان روان و به 

کمک تصاویر رنگی است. در این اثر پس از تعریف هنر به ارائه اطالعاتی از طراحی، 
نگارگری، چاپ، مجسمه سازی و سینما و...پرداخته شده است.

موضوع: داستان کودك
قصه پیرزنی که دلش می خواســت تمیزترین خانه  دنیا 
را داشــته باشد. شــكور لطفی. تهران: شهر قلم، 1395، 
16ص. خشــتی. شــابک: 9۷86۰۰3۲۰3۲11. مناسب 

برای: دانش آموز سوم تا ششم
چکیده: پیرزنی در روستایی زندگی می کند. او بسیار تمیز 
است و همیشه در حال نظافت؛ اما هر چه تالش می کند و 
خانــه اش را آب و جارو می کند، بــاز هم در خانه اش گرد و 

خاک هســت. روزی پیرمردی در گذر از روستای پیرزن، مهمان او می شود و با دیدن 
غصه پیرزن، او را راهنمایی می کند تا بتواند تمیزترین خانه روستا را داشته باشد.

موضوع: داستان پیش دبستانی
مجموعــه "گیلی گیلــی". سوســن طاقدیس. 
تصویرگر: میثم موســوی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرســه برهان، 1395، ۲۰ص. خشــتی. مناسب 

برای: کودک پیش دبستانی
چکیده: “گیلی گیلی” یک فیل کوچک است که 
خیلی چیزها را هنوز نمی داند. در هر کتاب، قصه  ای 
از گیلی گیلی روایت می شــود. او در پایان هر قصه 

چیزهایی می آموزد.
نویسنده به این ترتیب می کوشد نكات تربیتی مهمی را به صورت غیرمستقیم و با 
ظرافت به خواننده بیاموزد. مثاًل در یک کتاب گیلی گیلی یک درخت انگور می بیند 
و فكر می کند همه آن انگورها متعلق به خود اوست. یا یک روز تصمیم می گیرد با 
بچه ها بازی کند. بچه ها بعد از مدتی دســت از بازی می کشند و به خانه می روند، 
امــا گیلی گیلی تصمیم ندارد بازی اش را تمام کند و .... عناوین این مجموعه هفت  

جلدی از این قرار است:
گیلی گیلی گرمش شده

گیلی گیلی از چی ترسید؟
گیلی گیلی توی سایه

گیلی گیلی خوابش می آد
گیلی گیلی و آب بازی

گیلی گیلی و پرنده
گیلی گیلی و کیک سبز

موضوع: کتاب های آموزشی پیش دبستانی
ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو . معصومه یزدانی. 
تصویرگر: ســارا خرامان. تهران: شرکت انتشارات فنی 
ایران، 1395، ۲4ص. خشــتی. مناســب برای: کودک 

پیش دبستانی/ مربی
چکیده: در مجموعه ســه جلدی پیشــی کوچولو 
نویسنده می کوشد با زبانی داستانی، برخی مهارت های 
رفتاری را به کودک بیاموزد. در جلد نخســت موضوع 

مهارت های ارتباطی کالمی، در کتاب دوم موضوع حجالت کشیدن و در جلد سوم 
موضوع مسئولیت پذیری دستمایه نویسنده قرار گرفته است.

پیشی کوچولو! بیشتر...بیشتر...بیشترتر!
پیشی کوچولو! موشک مال توست

پیشی کوچولو! نگو به من چه!
عناوین این مجموعه سه جلدی است.
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 موضوع: زبان و ادبیات فارسی
مدخل شــعر معاصر فارســی )1392-1285(. شهریار 
خســروی. تهــران: مؤسســه فرهنگی فاطمــی، 1396، 
33۲ص. رقعی. شــابک: 9۷89643189518. مناســب 

برای: معلم/ دانشجومعلمان
چکیده: نویســنده کوشیده اســت در این کتاب نه به 
تفكیک شاعران، که بر اساس ایده ها و مفاهیم شعر و نقد 
ادبی، روایتــی از موضوع ارائه دهد. بنابراین، ابتدا »روایت 

معیار« شــعر معاصر را نقد و معرفی کرده و سپس با اصالح روایت رسمی و معیار، 
روایتی مبتنی بر داده ها و شــواهد تاریخی ارائه کرده اســت. در پایان نیز گزارشی 
تاریخی از شــعر معاصر ایران به همراه یک جریان شناســی توصیفی به دست داده 
است. در این کتاب، شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انواع قدمایی نیز آمده اند. 

تحوالت شعر معاصر پس از انقالب اسالمی نیز در آن دیده می شود.

موضوع: علوم تربیتی
چندپایــه.  کالس هــای  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
سید حشمت اهلل مرتضوی زاده. تهران: مؤسسه کورش چاپ، 
1396، 188ص. وزیــری. شــابک: 9۷86۰۰5۰۲۲933. 

مناسب برای: معلم/ دانشجومعلمان
چکیده: رفع موانع و مشــكالت کالس های چندپایه به 
مطالعه و آشنایی دقیق با وضعیت این کالس ها نیاز دارد. 
کتاب حاضر به عنوان کتابی درسی برای دانشجویان علوم 

تربیتی، خواننده را با کلیات تدریس در این کالس ها، اعم از کالس های سیار، چند 
ســنی، مكتب خانه ها، تاریخچۀ این کالس ها در دنیا، و فرصت ها و محدودیت های 
آن ها آشــنا می کند. برنامه ریزی، مدیریت، طرح درس و ضرورت آن در کالس های 
چند پایه، روش های تدریس، مواد و وســایل آموزشــی، و ارزشــیابی کالس های 

چندپایه از مباحث کتاب هستند.

موضوع: داستان کودك
من مترســکم، ولی می ترســم. احمد اکبرپور. تهران: 
مؤسســه فرهنگی فاطمی، 1396، 36ص. رحلی. شابک: 
9۷89643189۲8۰. مناســب بــرای: دانش آموز دوم تا 

ششم
چکیده: مترسک این داستان را خیلی زشت ساخته اند 
تا حیوانات و پرندگان از او بترســند، اما مترســک دلش 
نمی خواهد کسی را بترســاند. او خیلی مهربان است و از 

تنهایی می ترسد. سرانجام مترسک تصمیمی می گیرد....

موضوع: قرآن
مجموعه یک داســتان تخیلی با مفاهیم قرآنی. 
ژوبرت، کلر. تهران: به نشر، 1395، 16ص. خشتی. 
بــرای:  مناســب   .9۷8964۰۲۲3۷89 شــابک: 

دانش آموز اول تا سوم
چکیده: نویســنده در هر کتاب از این مجموعه 
هشت جلدی، کوشیده اســت با استفاده از مفهوم 
آیه ای از قرآن، داســتانی کودکانه بنویسد. در این 

مجموعه ارزش هایی مانند امانت داری، آشــتی و صلح، راست گویی، مهربانی محور 
قصه ها قرار گرفته است. عناوین این مجموعه هشت جلدی عبارتند از:

آش آشتی کنان
تازه چه خبر؟

راز پاپاپا
شلوپی

که این طور!
کیک امانتی

ماجرای سیب قرمز
مسابقه کوفته پزی

کتاب های تقدیری
برنده جایزه دوم جشنواره

موضوع: علوم تجربی
آســان بر فضایی )آشــنایی با فناوری نانو(. ســمانه 
علی رضــا زاده باقری. تهران: مؤسســه فرهنگی مدرســه 
برهان، 1396، 84ص. رقعی. شابک: 9۷8964۰813645. 
مناسب برای: دانش آموزان متوسطه دوم و هنرجویان دهم 

و یازدهم فنی و حرفه ای رشته مكاترونیک
چکیده: کتاب حاضر در قالب داســتان در پی معرفی 
فناوری نانو به نوجوانان اســت. جریان داستان در کالس 

درس فناوری اتفاق می افتد و خواننــده در جریان گفت وگوی معلم درس فناوری 
با دانش آموزان کالس، بیشــتر با فناوری نانو آشنا می شود. کتاب مصور است و در 

جای جای کتاب برای ارائه توضیحات بیشتر از تصاویر رنگی استفاده شده است.

موضوع: نمایش،  فیلم و سینما
ترجمه:  بیمن.  نانســی  آماده ســازی اســتوری برد. 
ناصــر گل محمــدی. تهــران: کانــون پــرورش فكری 
وزیــری.  356ص.   ،1395 نوجوانــان،  و  کــودکان 
شــابک: 9۷86۰۰۰1۰5433. مناســب برای: هنرآموز/ 

دانشجومعلمان
چکیده: اندیشــه، تفكر، زیبایی شناسی و ساختار یک 
فیلم انیمیشــن یا پویانمایی در پیش تولید و مراحل آن 

شــكل می گیرد. نویســنده در این اثر مصور روی تكنیــک و چگونگی اجرای یک 
پویانمایی و مثال له شدگی، کشیدگی، روش های چرخاندن سر یا چگونگی راه رفتن 
و پیشبرد پروژه تاکید دارد. استوری برد سینمای زنده با انیمیشن تفاوت چشم گیر 
دارد. در انیمیشن، شخصیت ها همراه با طراحی صحنه خلق می شوند، اما هر اتفاق 
و حرکت دوربین در اســتوری برد انیمیشن به روشــنی بیان می شود. کتاب قابل 

استفاده و کاربردی برای گروه هنر و رشته های انیمیشن و سینما است.

موضوع: آموزش اقتصادبه کودکان
اقتصاددان کوچک: راهنمای کاربردی آموزش به کودکان 
6 تا 9 ســال. زهره میرجابری. اصفهــان: مفتاح حكیم، 
1396، 64ص. وزیــری. شــابک: 9۷86۰۰9853۷1۷. 

مناسب برای: معلم ابتدایی
چکیده: کــودکان با یادگیری اقتصاد می آموزند چگونه 
در زندگی فردی و جمعی خود انتخاب های بهتری انجام 
دهند. این کتاب با هدف آموزش اقتصاد به کودکان شش 

تا نه ســاله، 18 مفهوم اقتصادی را در پنج فصل شامل تولید و مصرف، تخصص و 
مشاغل، مبادله، پول و پس انداز، و در قالب درس نامه های کالسی ارائه می کند. هر 
فصل یک هدف آموزشی کلی و تعدادی هدف های آموزشی و کاربردی را دربردارد. 
تعداد مشــخصی مفهوم اقتصادی، با هدف آشــنایی اولیۀ مربیان و آموزگاران، به 

همراه پیشنهاد نحوة تدریس آن ها، به آنان معرفی شده است.

موضوع: ریاضی
اگر... نگاهــی متفاوت به عددها و اندازه های بســیار 
بزرگ. دیوید .جی اســمیت. ترجمه: فروغ فرجود. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1396، 44ص. خشتی. شابک: 
دانش آموزان چهارم  برای:  مناسب   .9۷89643189۲59

تاششم
چکیده: دنیای انسان ها بســیار بزرگ است. با کوچک 
کردن مقیاس ها می توان روی آن ها بیشــتر تمرکز کرد. 

در کتاب حاضر ایده ها و مســائل بزرگ کوچک شــده اند تا بــه مفاهیم قابل فهم 
و معنادارتری تبدیل شــوند. نویســنده، با خالقیتی جالب، مقیاس ها را به مفاهیم 
ملموس تبدیل کرده است. برای مثال، با تصور خورشید به اندازة یک گریپ فروت، 
زمین به اندازة یک دانۀ نمک می شــود. همچنیــن، اگر عمر زمین را به اندازة یک 
ســاعت در نظر بگیریم، انســان ها در ثانیه های آخر آن ظاهر شده اند. این کوچک 

کردن مفاهیم مخاطب را به درکی متفاوت از دنیا می رساند.
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موضوع: داستان نوجوان
بــاد و کاه. محمدرضا بایرامی. تهران: کتاب نیســتان، 
1396، ۲۲4ص. رقعــی. شــابک: 9۷896433۷9483. 
مناســب برای: دانش آموزان هفتم تــا دوازدهم و دهم و 

یازدهم فنی و حرفه ای و کاردانش
چکیده: موضوع این داســتان دربــاره حوادث پیش از 
پیروزی انقالب در یک روستاست. فصل خرمن کوبی است 
و »سلیم« همراه پدرش، »مش جلیل« به سختی مشغول 

کار اســت. مش جلیل در حالی که پادرد، امانش را بریده اســت، به پسر بزرگش، 
»علی« فكر می کند که به ســربازی رفته اســت و ماه هاست که خبری از او ندارند. 
از شــهر خبرهایی می رسد، اوضاع به هم ریخته و همه جا شلوغ است. مادر علی به 
شــدت نگران پسرش است و هر شــب کابوس می بیند. روزی سر و کله علی پیدا 
می شود و مشكل جدیدی را با خود آورده است. این اثر داستانی است با حل و هوای 

انقالب و اصطالحات و عبارت های محلی.

موضوع: بازی و سرگرمی
بازی های  بازی های چوب،  ابزارهای ســاده:  با  بازی 
سنگ و بازی های طناب. معصومه پورطاهریان. تهران: 
شــهر قلــم، 1395، 64ص. وزیــری. مناســب برای: 

دانش آموز سوم تا پنجم
چکیده: بازی کودکانه به اندازة عمر بشر قدمت دارد، 
اما اســباب بازی های امروزی تنها چندســالی می شود 
که به بازی ها راه یافته اند. مجموعه ســه جلدی »بازی  

با ابزارهای ســاده«، با نگاهی به گذشته، می کوشــد بازی هایی را که در طبیعت و 
با وسایل در دســترس طبیعت انجام می گرفته اند، به مخاطب کودک معرفی کند. 
مخاطب می تواند عین بازی را انجام دهد یا با الهام از گفته های نویســنده و شرایط 
موجــود، خود بازی جدیدی را خلق کند. در این مجموعه ســه جلدی بازی هایی 

معرفی شده است که با چوب، سنگ و طناب انجام می گیرند.

موضوع: داستان پیش دبستانی
بفرما آب انار. سرودة مریم هاشم پور. تصویرگر: افسانه 
صانعی. تهران: مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان، 1396، 
18ص. خشــتی. شــابک: 9۷8964۰81۰9۰3. مناسب 

برای: کودک پیش دبستانی
چکیده: این کتاب دارای هفت شــعر کوتاه و آهنگین 
است. موضوع بیشتر شعرها گفت وگویی است که کودک 
با موجودات جان دار و بی جان دارد؛ گنجشكی که پشت 

پنجره نشسته، مداد و دفتر و تراش، سایه ای که هر جا می رویم می آید و...
به نظر می رسد موضوعات و مضمون های تازه و سالمت و روانی کالم در انتخاب 

کتاب تأثیر زیادی داشته است.

موضوع: تاریخ/ مطالعات اجتماعی
پرده نشــینان عهد ناصری: نگاهی به حیات اجتماعی 
زنان در عهد قاجار. پریســا کدیور. تهــران: گل آذین، 
1396، 346ص. رقعــی. شــابک: 9۷86۰۰6414۷99. 

مناسب برای: معلم
چکیده: کتاب حاضر روایــت تاریخ اجتماعی زنان در 
عهد قاجار اســت و نویسنده کوشیده  اســت با رویكرد 
تاریخ نگاری اجتماعی، جنبه های زیســت زنان را در عهد 

قاجــار روایت کنــد. همچنین، تحوالت زندگی تودة زنان در جامعه های شــهری، 
روســتایی و ایالتی را در دورة 13۷ ســالۀ حكومت قاجار، از تغییرات در پوشاک 
و مد لباس ها تا تحرکات اجتماعی، سیاســی و آموزشی زنان در این عهد، بررسی 

کرده است.

موضوع: شعر پیش دبستانی
ترانه های نیایش. مصطفی رحماندوست. تصویرگر: 
نیلوفــر میرمحمــدی. تهران: افــق، 1396، 14ص. 

شكلی. مناسب برای: کودک پیش دبستانی
چکیده: این مجموعه شــامل پنج دفتر شعر است 
که در هر کدام یازده نیایــش از زبان کودکان آورده 

شده است.
با ان که قالب تمام سروده ها نیایش است اما در هر دفتر محور خاصی مورد توجه 
قرار گرفته است که از عنوان کتاب ها نیز تا حدودی قابل تشخیص است. به آسمون 
کی برف و بارون داده، شكل های خندون داده؟/ به گل کی عطر و بو داده، این همه 
رنگ و  رو داده؟/ خدای من خداجــون، پس کی می آد باباجون؟/ کاری بكن جنگ 
نباشــه، این همه بنگ بنگ نباشــه/ هزار هزار هزار مو ، یه پیشونی، دو ابرو عناوین 

این پنج دفترند.

موضوع: حسابداری و بازرگانی
 .For Dummies حل  و  فصل اختالفات در محیــط کار
ویویان اســكات. ترجمه: سارا یوسفی. تهران: آوند دانش، 
1396، 35۲ص. وزیــری. شــابک: 9۷86۰۰86681۲1. 
مناســب بــرای: هنرجویــان یازدهم فنــی و حرفه ای و 

کاردانش و هنرآموزان
چکیده: هر روزه در محیط هــای کاری میان کارکنان 
اختالف هایی به وجود می آید و هیچ کس دوســت ندارد 

در میان یک مناقشه قرار گیرد. نویسنده در کتاب حاضر علل رایج ایجاد مشكالت 
و نحــوه برخورد با آن ها را در ۲1 فصل توضیــح می دهد. آگاهی از وجود اختالف 
در محیط کار، شــناخت مســائلی که باعث اختالف بین افراد می شود، مذاکره در 
خصــوص راه حل های احتمالی برای اختالفات و دیگر موارد از ســر فصل های این 

کتاب هستند.
مطالعه کتاب برای کسانی که وارد بازار کار خواهند شد و به کار گروهی خواهند 

پرداخت و احتماالً درگیر مسائلی مانند موارد ذکر شده خواهند شد ، مفید است.

موضوع: تربیت بدنی
حیاط پویا: طراحی بازی ها و مهارت ها در حیاط مدرسه. 
ســمانه قائدیان/ ابراهیم نیكومنش. قم: سلسله، 1396، 
96ص. رقعی. شابک: 9۷8964۲4۲1565. مناسب برای: 

معلم/ مدیر
چکیده: طرح ملی »حیاط پویا« و مدیریت صحیح زنگ 
تفریح، به منظور اســتفادة بهینه از فضای آموزشگاه برای 
بــازی و تفریح، به هدفمندی ســاعت درس تربیت بدنی 

و بهبود مهارت های جســمی دانش آموزان نیز کمک می کند. کتاب حاضر شــامل 
مجموعه ای از بازی هایی اســت که می توان در حیاط مدرســه اجرا کرد. فصل های 
»مهارت هــای مقدماتــی، مهارت های پیشــرفته، مهارت های توپــی، تمرین های 
ایستگاهی و مشخصات پنج زمین ورزشی« این مهارت ها را به مخاطب می آموزند. 
به نظر می رســد کتاب ایده هایی نو و خالق در طراحی زمین های ورزشی مدارس 

ابتدایی برای خواندگان خود داشته باشد.

موضوع: رایانه
خودآمــوز تصویــری Adobe Photoshop CC. علی 
محمودی. تهران: دانشــگاهی کیــان، 1396، 544ص. 
وزیــری. شــابک: 9۷86۰۰3۰۷18۰3. مناســب برای: 

هنرآموز
چکیده: فتو شــاپ از نرم افزارهای ویرایشگر تصویر به 
شمار می آید. در این نرم افزار می توان تصویر را احضار و جا 
به جا کرد یا با ابزارهای موجود، در آن تغییرات اساسی بر 

حسب شكل و رنگ داد. با دقت در کتاب مصور پیش رو می توان با کلیدهای میانبر، 
نصب برنامه، نوارهای منو، روش های ایجاد ســند و ذخیره سازی خودکار فایل آشنا 
شد. هم چنین این اثر در 13 فصل و یک ضمیمه به تغییر شكل و ترکیب تصاویر، 
ناوبری سند، مدیریت الیه ها و ابزارهای روتوش تصویر اشاره دارد. هر چند کار اصلی 

فتو شاپ، تایپ متن نیست اما منویی با عنوان تایپ و برای پردازش متن دارد.
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بازتاب خبری شانزدهمین جشنواره كتاب رشد موضوع: داستان کودك
داستان لئو. مک بارنت. ترجمه: کیوان عبیدی آشتیانی. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1396، 48ص. وزیری. شابک: 

9۷8964318953۲. مناسب برای: دانش آموز اول تا سوم
چکیــده: »لئو« یک روح اســت که در خانــه ای تنها 
زندگی می کند. افراد جدیدی که به آن خانه اسباب کشی 
می کنند، از وجود لئو خوشحال نیستند. به همین دلیل، 
لئو تصمیم می گیرد به شهر برود. در خیابان های شهر، او 

با دختری به نام »جین« دوســت می شــود و به خانه او می رود. لئو موفق می شود 
دزدی را که شبانه به خانه جین آمده است، دستگیر کند و....

موضوع: تعلیم و تربیت دینی
مجموعه "دوســت عزیــزم خدا". ســید محمد 
مهاجرانــی. قم: کتابــک، 1396، هر کــدام ۲4ص. 

خشتی. مناسب برای: دانش آموز اول و دوم
چکیده: این مجموعه با محور خداشناسی و معرفی 
خدا از طریق توجه به طبیعت نوشــته شده است. در 
این مجموعه کودک درمی یابد که جهان توســط خدا 
آفریده شــده و نظام عالم تحت قــدرت او قرار دارد. 

خدای مهربان منشــأ همه زیبایی هاســت و به فكر همه موجودات و نیازهای آن ها 
هست و غذا و روزی آن ها را تأمین می کند. عناوین این مجموعه از این قرارند:

از همه زیباتر است
به یاد همه است

ما همه دور سفره اش نشسته ایم
همه چیز به دست اوست

همیشه او منظم است

موضوع: نمایش نامه
نمایش نامه های مدرسه: دومی ها

قاسمی، مسلم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 
1396، 116ص. رقعــی. شــابک: 9۷8964۰81314۰. 

مناسب برای: دانش آموز دوم
چکیده: کتاب حاوی 11 نمایش نامه است که با استفاده از 
کتاب های فارسی دوم و سوم ابتدایی نوشته شده است. »روباه 
و خروس«، »تصمیم کبری«، »مرغابی و الک پشت« و »من 

یک مدادتراش هستم«، نام برخی از این نمایش نامه هاست. نمایش نامه »آهای... شما هم 
بفرماید آش چغندر«، بر اساس داستان »چغندر پر برکت«، از کتاب دوم ابتدایی نوشته 
شده است و این موضوع را یادآوری می کند که: »به همدستی یكدیگر می توانیم دشمن 

را بر سر جایش ینشانیم.«

موضوع:تعلیم و تربیت دینی
ســتاره های دوست داشتنی. محسن هجری. 
تهران: شــهر قلــم، 1395، ۲4ص. خشــتی. 

مناسب برای: دانش آموزان چهارم تا ششم
چکیده: در هــر جلد از ایــن مجموعه 1۲ 
جلدی، نویسنده داســتانی را بیان می کند که 
در ضمن آن می کوشــد یكی از امامان شیعه با 
عنایت به یكی از ویژگی های برجسته ای که امام 

علیه الســالم به آن مشهور شده است، به خواننده معرفی شود. برای نمونه در قصه 
امام صادق)ع( گوش دادن به ســخن دیگران و پاسخ سنجیده به آنان، در داستان 
امام حســن مجتبی)ع( صبر و شــكیبایی امام و دســتگیری او از نیازمندان و در 
داســتان امام رضا)ع( هم نشــینی با فقرا و مهمان نوازی آن حضرات و.... برجسته 
شده است. او می کوشد در هر کتاب فضای متفاوتی را برای داستان خود بیافریند.

موضوع: داستان نوجوان
نجات االغ. فاطمه دهقان نیــری. تهران: محراب قلم، 
1396، ۲۲8ص. رقعــی. شــابک: 9۷86۰۰413165۰. 

مناسب برای: دانش آموز هفتم تا دوازدهم
چکیــده: این داســتان درباره روزهای جنگ اســت، 
روزهــای بمب و گلوله و آتش! گروهــی از رزمندگان در 
یكــی از پیاده روی های خود، االغــی را می بینند که در 
دیواره دره، روی تخته ســنگی افتاده و زخمی و خاک آلود 

است. خونی که از زیر پای االغ پخش شده است، به سیاهی می زند. »محمد« دلش 
می خواهد حیوان زبان بســته را نجات دهد؛ اما این، کار یک نفر نیست. دوستانش، 
»حســین« و »فریدون« با او همراه می شــوند و.... آن ها االغ را به پایگاه می آورند. 

زخم پای االغ عفونت کرده اســت، حاال یا باید پایش را قطع کنند یا او را بكشند و 
راحتش کنند. محمد پزشكی را با ترفند به مقر می آورد تا حیوان را مداوا کند. اما 

ماجرا به همین جا ختم نمی شود.

موضوع: روان شناسی
هنر گوش دادن. مایــكل پی نیكولــز. ترجمه: روح اهلل 
میرزا آقاســی. تهران: دانش آفرین/ رشــد اندیشه، 1396، 
3۰4ص. وزیری. شــابک: 9۷8964۷۰35۷81. مناســب 

برای: مشاور
چکیده: یكی از مشــكالت ارتباطی خانواده ها »گوش 
نكردن صحیح و درســت نشنیدن« اســت. در حالی که 
شنیده شــدن یكی از نیازهای اساسی انسان است. کتاب 

حاضر در 13 فصل تنظیم شده اســت و می کوشــد راه های گوش دادن به دیگران 
را بــه مخاطب بیاموزد. عنوان های بعضی فصل های کتاب عبارت اند از: چرا افراد به 
حرف های هم گوش نمی دهند؛ ما آنچه را می خواهیم می شــنویم؛ گوش دادن به 

حرف های فرزندان و نوجوانان.

موضوع: مهارت های زندگی، تفکر و  سبک زندگی
مجموعــه چهار جلــدی: "ده فرمــان". علی اصغر 
سوادکوهی. اصفهان: نوشــته، 1395، 96ص. خشتی 

کوچک. مناسب برای: معلم/ مشاور
چکیده: نویسنده این مجموعه چهارجلدی، می کوشد 
با بیان ده نكته کلیدی در هر کتاب مخاطب را در زندگی 
بهتر یــاری دهد. او با نثــری روان و آوردن مثال هایی 
کاربردی به مخاطــب می آموزد که چرا و چگونه هدف 

یا هدف های خود را در زندگی مشخص و به سمت آن ها حرکت کند؛ چگونه روح و 
روان و توانایی های خود را بشناســد و از آن ها بهره بگیرد؛ چطور با دیگران ارتباطی 
ســالم و اثرگذار برقرار سازد و باالخره چگونه یک همراه و همسر مناسب برای خود 

انتخاب کند و در مسیر همراهی با او چه نكاتی را آویزه گوش خود قرار دهد.
این چهار عنوان ده فرمان در این باب ها تألیف شده اند: خانواده  سالم، خودشناسی، 

شاه کلید زندگی و هنر تأثیرگذاری و نفوذ

موضوع: علوم اجتماعی
راهنمــای حقوقی شــهروندان )از مجموعه کتاب های 
حقوق و زندگی(. محســن اســماعیلی. تهران: دفتر نشر 
فرهنگ اسالمی، 1396، 35۲ص. رقعی. مناسب برای: معلم

چکیده: هدف از حقــوق، تنظیم روابط شــهروندان با 
یكدیگر و با حكومت اســت، به طوری که هر کس در عین 
آزادی و توانایی، بتواند به مسئولیت ها و تكالیف خود وفادار 
بماند. به همین دلیل، آموزش حقوق ضروری است. کتاب 

دو جلدی "راهنمایی حقوقی شهروندان" در واقع مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ های 
حقوقی است. نویسنده در این کتاب دو جلدی درصدد است اطالعات حقوقی کاربردی 
را در موضوعات مختلف در اختیار خواننده بگذارد. در جلد اول، قوانین ثبت، خانوادگی، 
آپارتمان نشینی، کیفری، وصیت نامۀ ارث، تجاری، حقوق مدنی و سربازی مورد بررسی 
قرار گرفته است. موضوعات جلد دوم عبارت اند از: احكام عمومی قراردادها و معامالت، 
اختالف مالكان یا همسایه ها، اجاره و روابط موجر و مستأجر، آپارتمان نشینی و احكام 
آن، قرارداد کار و امور استخدامی، امور شهری و شهرداری، ثبت احوال و اسناد، ازدواج 
و طالق، نققه و مهریه، روابط و اختالفات خانوادگی، وصیت ارث، بیمه و دیه و خسارت، 
حقوق اساســی و اداری، اسناد تجاری و راوبط مالی شــرکت ها، وکالت و نمایندگی 

حقوقی، طرح شكایت و اثبات آن، و آیین دادرسی مدنی.

موضوع: مکانیک
خودروسازی از صفر تا صد در ایران و جهان

هنسی، کاترین ترجمه: حسین عسگری. تهران: طالیی، 
1396، ۲18ص. خشتی. شــابک: 9۷86۰۰6۲۲99۲8. 
مناسب برای: هنرجو/ هنرآموز دهم فنی و حرفه ای، دهم 

کاردانش، یازدهم فنی و حرفه ای، یازدهم کاردانش
چکیده: وقتی فكر حمل و نقل شخصی با ابداع " موتور 
واگن " در ســال 1885 عملی شــد، در پی آن به تدریج 

ساخت و استفاده از نخســتین خودروها تا سال 19۲۰ برای عموم فراهم شد. این 
دهــه را عصر طالیی صنعت خودرو نامیده اند. به همین منوال طی دهه های 3۰ تا 
9۰ میالدی با توجه به شــرایط اقتصادی و تفكــرات در ارتباط با خودرو، تغییرات 
بســیاری در صنعت خورو و تولید مدل های گوناگون آن به وجود آمد. کتاب مصور 
پیش رو در همین زمینه و بیان سرگذشــت خودرو سازی نگارش یافته است. هم 
چنین با اشاره به اهمیت ایمنی در این وسیله به معرفی شرکت های بزرگ خودرو 

سازی اقدام کرده و مبحث خودرو سازی در ایران را نیز بررسی کرده است. 48
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