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شوپرورش»،
مصوبة«۸۲۸شورایعالیآموز 
نقطة عطفــی در تاریــخ آموزشوپرورش
در مســیر پیوند بخش دولتــی و غیردولتی،
بهرهگیــری از ظرفیتهای علمی و کارشناســی
جامعــه و قرار دادن آنها در خدمت نظام تعلیم و تربیت
بهشمار میآید .این آییننامه فرصتهای بیشماری را در اختیار
آموزشوپرورش و پدیدآورندگان منابع آموزشــی و تربیتی قرار
میدهد تا به کمــک یکدیگر و همافزایی توانمندیها ،گامهایی
اساسی در جهت رشــد علمی و معنوی نوباوگان ایران اسالمی
بردارنــد و از این منظر بــه فرصتهای برد ـ بــرد و منافع دو
طرفه دســت یابند .اما همه میدانیم ،مهمتر از تصویب مصوبه،
اجرایی کردن و اهتمام برای تحقق مفاد آن در همة ساحتهای
آموزشی و تربیتی است.
ضمــن ارجگذاری به تمام تالشهای گذشــته بــرای تقریب
دیدگاههــا و منافع این دو بخــش ،باید اذعان كرد که برگزاری
جشــنوارههای کتاب رشــد و کوشــش بــرای دســتیابی به
اســتانداردهای قابل قبول در گزینش آثار برتر و تقدیر از آنها،
در این مســیر ،از جایگاه ویــژهای برخوردار بوده اســت .بنابر
نظرســنجیهای سال جاری و ســالهای گذشته ،برگزاری این
جشنواره ضمن تشــویق پدیدآورندگان و دستاندرکاران عرصة
تولید منابع آموزشــی و تربیتی ،نقش بسزایی در فرهنگسازی
و معرفی و شــناخت متقابل پدیدآورندگان ـ مصرف کنندگان
منابع آموزشــی و تربیتی استاندارد داشته است .رضایت و تأیید
 85درصد شــرکت کنندگان در مراســم پایانــی ،کیفیت کلی
برگزاری جشنواره و انتخاب آثار ،مؤید این ادعاست.
با وجود این ،مسائل حل نشدة بسیاری هستند که گرهگشایی
از آنها ،عبور از این مســیر را آســانتر خواهــد كرد .کماکان
بخش اعظمی از ناشران از استانداردها و معیارهای تولید کتاب
آموزشی و تربیتی مفید و حتی هدفها و رویکردهای برنامههای

درســی كماطالعاند و تعداد قابل توجهی
از اولیا و متأســفانه برخی از معلمان ،حل
مســائل آموزشی را از کتابهای حلالمسائل
میجویند .سرمایهگذاران فراوانی ترجیح میدهند
سرمایههای خود را در تولید منابع آموزشی غیراستاندارد
هزینه کنند و دریغا رسانهها ـ به بهایی ناچیز ـ به تبلیغ منابعی
میپردازند که نه تنها ســودی برای کاربر ندارند ،که بافتههای
نظام تعلیم و تربیت را رشته میکند و هزینههای هنگفت و زمان
بســیاری را که برای آنها صرف شده است ،به هدر میدهند و
آیندهای را که قرار است توسط این تربیتیافتگان مدیریت شود،
تباه میسازند.
مالحظه میشــود که همگامســازی و همراهسازی هر یک از
نهادها نیازمند تالش ویژه و راهبردها و برنامههای خاصی است.
واحدهــای مربــوط در آموزشوپرورش اهتمام خــود را بر این
موضوع متمرکز کردهاند ،اما برداشتن گام نهایی ،همراهی دیگر
نهادها و عزمی عمومی را میطلبد.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

نشست

در نشست بایدها و نبایدهای کتاب های ریاضی مطرح شد:

فراگیرشدن آموزشهای مخرب ریاضیات

سمیه میرزایی

یادگیــری ریاضــی همــواره یکی از
دغدغههای والدیــن و دانشآموزان در
طول سالهای تحصیلی است .متأسفانه
غالباً بــه دلیــل بهکارگیــری روشهای
آموزشی سخت و خشک و ایجاد نشدن عالقه
و انگیزة الزم در دانشآمــوزان ،یادگیری ریاضی
در تمامــی پایههای تحصیلی ،بــرای دانشآموزان توأم با
استرس و نگرانی است .همین موضوع زمینه را برای تبلیغ انواع
روشهای آموزش ریاضی فراهم کرده اســت .از اینرو ،در کنار
حجم انبوه فعالیت مؤسســههای آموزشی گوناگون ،شاهدیم که
از سطح مهدکودک تا مدرسه ،افرادی با ادعای نابغهکردن بچهها
در یادگیری ریاضی ،به دنبال اشــاعة فعالیتهای خود هستند.
تبلیغاتــی که در آنها ،هر یک از مبلغان خود را اولین و معموالً
تنهاترین مؤسسة نوع خاصی از آموزش ریاضی میداند که ضمن
نابغه کردن فرزند شــما ،همة اســتعدادها و تواناییهای او را به
یکباره شکوفا میکند!
«چرتکه» یکی از این روشهاســت که پیــش از این مؤلفان
کتابهای ریاضی دبستان نسبت به اختالل در یادگیری ریاضی
دانشآموزانی که در کالسهای چرتکه شرکت کردهاند ،هشدار
دادهانــد .به اعتقــاد صاحبنظران ،این کالسهــا بر پایة روش
تدریس کتابهای ریاضی در کشــورهایی است که با کتابهای
ریاضی کشــور ما انطباق ندارند و به همین دلیل دانشآموزانی
که در این کالسها شرکت میکنند ،دچار اختالل یادگیری در
درس ریاضی میشوند.
دکتر زهرا گویا ،چهرة برجستة آموزش ریاضی و استاد دانشگاه
شهیدبهشتی ،در نشستی با عنوان «بایدها و نبایدهای کتابهای
ریاضی» در «دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی» ســازمان
شوپرورش که همراه با فریبا
پژوهش و برنامهریزی آموزشی آموز 
كیا ،معاون دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی و تنی چند از
معلمان ریاضی و کارشناســان این دفتر برگزار شــد ،با تأکید بر
تأثیــرات مخرب انواع روشهای آموزشــی ،مانند چرتکه که در
سالهای اخیر رواج یافته است ،به آسیبشناسی آن پرداخت.

آفت چرتکه
وی با تشــریح چگونگی گسترش این
نــوع از آموزش ریاضیــات گفت« :آفت
چرتكهها از شــش ســال پیش كشــور را
گرفته است .وقتی خبرهای خوشحالكنندة
كاذب از موفقیــت یــک دانشآمــوز در فــان
مسابقات ریاضی در مالزی ،یا موفقیت فالن دانشآموز در
یكی دیگر از مسابقات كشورهای خارجی شنیده میشود ،زمینه
برای گسترش هر چه بیشتر این مؤسسهها فراهم میآید».
دکتر گویا تصریح کرد« :این مؤسسهها فعالیت خود را از چند
سال پیش در شهرهای كوچك آغاز كردند و امسال زمینه برای
فعالیت آنها در تهران فراهم شــد .ســؤال اینجاست :كسی كه
اصــ ً
ا تخصــص الزم را ندارد ،چگونه یكباره از یك شــهر دور
افتاده ،دلش برای دانشآموزان ما میسوزد و چنین روشهایی
را ترویج میدهد؟»
وی ادامه داد« :در بررســی فعالیت این مؤسسهها باید متوجه
نكاتی باشــیم :اول اینكه آیا كســانی كه این روشها را ترویج
میكننــد ،تخصص الزم را برای آمــوزش ریاضی دارند یا خیر؟
متأســفانه تخصص این افراد با كاری كــه انجام میدهند ،هیچ
ارتباطی ندارد .ما در مراجعه به پزشك متخصص برای سالمتی
جسممان وسواس به خرج میدهیم ،اما در مورد روحمان و آنچه
یاد میگیریم حساسیت الزم را نداریم».
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت« :دوم آنكه،
این مدعیان ،طرفداران و یارانی در سطح جهانی ندارند .استفاده
از روشهایی مانند چرتکه در خیلی از كشــورها ،حتی كشوری
مانند مالزی که خود جزو اشــاعهدهندگان آن بودهاند ،به دلیل
كارامد نبودنشان ممنوع شده است».
وی با تشــریح شــگردهای مبلغان آمــوزش ریاضی به روش
چرتکه و آموزشهایی از این دســت تأکید کــرد« :این افراد با
این ادعا كه چرتكه ذهن را قوی میكند و اســتفادهكنندگان از
آن در رشــتههای تاپ دانشگاهی قبول میشوند! مردم را فریب
میدهند .حال چگونه به یكباره روانشناســان تشخیص دادند
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هوشمندی
مسئوالن
شوپرورش
آموز 
و آگاهسازی
آنان ،به منظور
برخورد با مبلغان
روشهای
آموزشی
فریبدهنده در
ریاضیات ضروری
است

كه چرتكه ،نیمكرة راست و چپ مغز را با هم هماهنگ میكند؟!
یا چگونه جامعة ما ،عقبافتادة جســمی ،روانی و ذهنی شــد و
روشهایی مانند محاســبه با چرتكه ،معجزهگر شدند؟! سؤاالتی
هســتند که باید به طور جدی از مبلغان این روشها پرســیده
شود».
به گفتة این اســتاد دانشــگاه ،جامعة هدف این افراد والدین
هستند؛ والدینی كه متأســفانه به خیال خودشان ،برای سرامد
شــدن فرزندانشــان هر قدر كه الزم باشــد ،برای این كالسها
هزینه میکنند.
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حال بد ریاضی
دکتر گویا با انتقاد جدی و تند از گســترش این روشها اظهار
داشــت« :به اعتقاد من ،باید در یک فراخوان عمومی نسبت به
گسترش فعالیتهای مخرب این روشها ،بحران اعالم کنیم .من
امســال به كنفرانس ریاضی درخواســت دادم كه یك سخنرانی
عمومی داشــته باشــم در مورد آنکه :چرا حال ریاضی ایران بد
است ،و چرا حال علومانسانی ایران بد است؟»
وی افزود« :زمانی اســتاد صافی از من پرســیدند كه چرا هر
چه ما بــرای درسهای ریاضی و زبان خــرج میكنیم ،باز هم
حال آموزش این رشتهها بد است؟ گفتم استاد ،شما در ریاضی
هر عددی را كه جابهجا كنید ،میتوانید ادعا داشــته باشید كه
یك كتاب جدید نوشتهاید .در علوم انسانی هم هر واژهای را كه
جابهجا كنید ،میتوانید ادعای نوشتن یك كتاب جدید را داشته
باشــید .به همین دلیل هرکس با هر ادعای نسنجیده و مخربی
وارد این رشتهها میشود».

این چهرة برجســته آموزش ریاضیات کشور ،با تأکید بر ایجاد
انگیــزة یادگیری ریاضی در دانشآموزان ،گفت« :باید ریشــهها
و زمینههــای این بحران را تحلیل كرد .در ســال  1363درصد
كمی از بچهها به رشــتة ریاضی عالقهمند بودند .با ایجاد زمینة
الزم و انگیــزه در آنها ،میزان عالقهمندی به رشــتة ریاضی در
دانشآموزان به مرز  30درصد رســید ،اما اكنون باز هم در این
زمینه دچار بحران هستیم».
ضرورت هوشمندی مســئوالن آموزشوپرورش و آگاهسازی
آنــان ،به منظــور برخــورد با مبلغــان روشهای آموزشــی
فریبدهنــده در ریاضیــات ،از نــکات دیگری بــود که دکتر
گویا با تأکید بر آن افزود« :بســیاری از مســئوالن از تأثیرات
مخرب چنین روشهایی مطلع نیســتند و از حرفهای قشنگ
خوششــان میآید .ضمن ایجاد آگاهی الزم در مسئوالن ،باید
جرئتمندانه به این افراد بگوییم كه كارشناســان ما روشهای
شــما را بررســی كردند و به این نتیجه رســیدند كه به درد
آموزش عمومی نمیخورد .اما متأســفانه اكنون 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 كنیم و در سیاستگذاریها نیز مقابل این
افراد بایســتیم .برای طرح مســئله میتوانیم از ظرفیت سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی اســتفاده کنیم .برای مثال36 ،
مجلة رشــد در این سازمان منتشر میشود .باید از ظرفیت همة
این مجلهها در اعالم یك فراخوان عمومی و اطالعرسانی نسبت
به تأثیرات مخرب این روشها استفاده كنیم».

دکتر گویا با نقد شــیوة ارزشــیابی نظام آموزشی کشور گفت:
«متأســفانه شــیوة ارزشــیابی ما بهگونهای طراحی شده كه به
مبلغــان و مدعیان انواع روشهای آموزشــی اجازة عرضاندام
میدهد .از ســوی دیگر ،از آنجا که روشهای آموزشــی مانند
چرتكه ،دارای ُمهر خارجی اســت و ما هــم بعضاً از محصوالت
خارجی در هر شــکل آن استقبال میكنیم ،این چنین در حال
گسترش یافتن است .باید دید چه كسانی زمینه را برای تبلیغ و
گسترش این روشها در كشور فراهم میكنند».
زاویههای پنهان تخریب
وی بــا تحلیل زاویههای پنهان تأثیــرات مخرب این روشها
بر جریان آموزشــی گفت« :متأســفانه اکنون بســیاری از این
روشها ،از سوی مدارس خاص تبلیغ میشوند و از آنجا كه این
مدارس برای مدارس عادی الگوســازی میكنند ،كمكم به همه
جا نفوذ و سایر مدرسهها را هم درگیر میکنند .به باور من باید
آمایشی از سرزمین آموزشوپرورش انجام و ریشهیابی شود كه
آموزشهای جانبی از چه زمانی شــروع شدهاند و چه چیزهایی
به این جریان كمك میکنند که در همه جای آموزشوپرورش
ریشه بدواند».
دکتــر گویا با بیــان اینکه مبلغان این روشها حتی ناشــران
خوشنــام را هم گاهی فریــب میدهند و این ناشــران بدون
داشــتن آگاهی كافی ،ایــن روشها را تبلیــغ میكنند ،گفت:
«بررســی و هشدار نســبت به آفت روشهای نادرست آموزش
ریاضی باید از سطح بررســی توسط كارشناسان باالتر رود و به
سطح سیاستگذاران برســد .در کنار آن ،انجمن روانشناسان
ایران باید این ادعا را جدی بگیرد كه میگویند :محاسبة ذهنی
نیمكرة چپ و راســت مغز را با هم هماهنگ میكند .این ادعا را
شــاید والدین بهراحتی بپذیرند ،اما یك روانشناس باید صدها
دلیــل بیاورد كه این ادعا صحیح اســت یا غلط .مدعیان چنین
ادعایــی تاكنون یك مقالة علمی مرتبط برای اثبات ادعای خود
نداشتهاند».
به دنبال نابغهپروری
وی با تشــریح عوامل زمینهساز گســترش این روشها گفت:
«نابغهپروری یکی از مهمترین این عوامل اســت .نابغهپروری به
قــدری برای جامعة ما اهمیت دارد كــه مبلغان انواع روشهای
آمــوزش ریاضی ،با سوءاســتفاده از این نقــص فرهنگی که ما
متأســفانه به آن مبتال هستیم ،این طور به والدین القا میکنند
که فرزندانشان با اســتفاده از این روشها نابغه میشوند .پس
از مــرگ مرحوم مریــم میرزاخانی ،آقایــی را مالقات كردم كه

میخواست «خط تولید مریم میرزاخانی!» راه بیندازد و به قول
خودش نابغهپروری كند! در حالیكه در هر قرنی ما بیش از یكی
دو نابغه نخواهیم داشــت و اص ً
ال این موضوع شدنی نیست .باید
تلنگری به جامعه زد و مردم را از این توهم بیرون آورد».
وی افزود« :نکتة دیگری که به گسترش این مؤسسهها کمک
میکند ،اشــتغال والدیــن و زندگی بســیاری از خانوادهها در
آپارتمانهای كوچك اســت .خانوادهها از خداخواسته و با كمال
میل میپذیرند كه فرزندشــان را چند ساعتی به این مؤسسهها
بسپارند و شب هم تحویل بگیرند!»
خانم گویــا در یک جمعبنــدی کلی تأکید کرد« :در شــأن
آموزشوپرورش نیست كه این روشها به جریان آموزشی کشور
آســیب بزنند .اگر این جریانها از آموزشوپرورش ناامید شوند،
سراغ كار دیگری میروند .متأسفانه در كشور ما چهرههای پشت
ســر این روشها شناخته شده نیســتند .باید در شناسایی این
چهــره ها و برخورد با آنها با ســرعت و قاطعیت عمل کنیم و
متوجه باشــیم ،كافی اســت یكی از این روشها جا بیفتد ،بقیة
روشها هم جای خود را پیدا میكنند».
فریبا كیا ،معاون دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی هم در ســخنانی ،با اشــاره به
اقدامات کارشناســان دفتر در رد این روشها و اطالعرسانی در
مورد آنها گفت« :این موضوع به همان اندازه كه بزرگ اســت،
راهحلهای بزرگ هم میطلبد .یكی از نکاتی كه 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 روشها وجود دارد».
وی افزود« :نكتة دیگر نظام ارزشــیابی ماســت كه متأسفانه
شــرایط را برای تبلیغ روشهای گوناگون آموزش ریاضی فراهم
میكند .حل این مشــكل نیازمند آن اســت كه بیش و پیش از
همه ،این موضوع به دغدغة مشــترك تمامی سیاســتگذاران
تبدیل شود .در شــرایط كنونی ،سیاستگذاران قرائت یكسانی
از موضــوع ندارند .در ســطح مدیران ،برخی به دلیل نداشــتن
آگاهیهای کافی ،نگاه مثبتی به موضوع دارند و خواهان اشــاعة
این روشها در ســطح مدرســهها هســتند .البته برخی هم از
مضرات آنها آگاهی دارند و خواهان جلوگیری از گســترش این
روشها هستند.
معاون دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشــی در پایان بر بهرهگیری هر چه بیشتر از
نظرات اســتادانی مانند دکتر گویا در مقابله با سودجویان نظام
آموزشــی و آگاهی خانوادهها در خنثا کردن ترفندهایشان برای
به دام انداختن دانشآموزان ،تأکید کرد.
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مقالة حاضر به این پرســش پاسخ میدهد که « :آیا ما باید برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا برای تسلط بر مهارتهای قرن
بیســتویکم؟» نویسنده معتقد اســت که مدرسه در واقع به یکپارچهســازی تدریس محتوا و مهارتها اقدام خواهد کرد .بنابراین،
مسئلة ما تقابل محتوا با مهارتها نیســت ،بلكه ایجاد چالش ،درگیری عمیق و تجارب واقعی آموزشی به گونهای است كه حاصل آن
فراگیرندگان مادامالعمر باشد .به عبارت دیگر ،مهارتها و حوزههای دانش در هم تنیدهاند و راههای میانبری كه مربیان از آن صحبت
میكنند ،وجود ندارند.

بـــا گذشت یك دهه از قرن بیســتویكم ،مربیان آموزشی و
سیاســتگذاران هنوز دربارة چگونگی متناسبســازی آموزش
دورة  12ســاله در جهانی تغییرشكلیافته ،بحث میكنند .البته
این موضوع ،موضوع ناشــناختهای نیست 50.سال پیش ،پرتاب
ماهوارة روســی ،بحث ملی شــدیدی را دربــارة ضعف آموزش
در ایالت متحـــده بـــه راه انداخت .واكـــنش نظام آموزشــی
فشاری سراســری برای تقویت بیشــتر ریاضیات و علوم ،انواع
برنامهریزیهای جدید و فراخوان برای اجرای آموزشــی مبتنی
بر تحقیق بود كه به دانشآموزان بیشتر چگونه فكر كردن را یاد
میداد تا تكرار طوطیوار را.
2
دو دهة بعد« ،كمیســیون ملی ارتقای آموزش» در گزارشی
با عنــوان «ملتی در خطر ،»3دوباره بحثــی را به راه انداخت
که این بار در فحــوای كالم ،دلنگرانیهایی دربارة قابلیتهای
(مهارتهای) مشــاهده شــده در مؤسســات و مدارس ژاپنی
موردنظــر بود .در واكنش ،مدرســههای ایاالت متحده مقررات
مربوط به درسهای اصلی و تكالیف ،و اســتانداردهای پیشرفت

تحصیلی را مورد تجدید نظر قرار دادند.
بحث دربــارة كیفیت هنوز هم ادامــه دارد ،و در حال حاضر،
4
موضوعاتی نظیر«هیچ كودكی نبایــد از تحصیل عقب بماند»،
رشــد جهانی شــدن در آمــوزش و اقتصــاد ،و مجموعهای از
آزمونهای بینالمللی (كه دانشآموزان ایالت متحده در مقایسه
با همتاهای بینالمللی خود در آنها موفقیت زیادی نداشــتند)،
از موضوعات مورد توجه نظام آموزشی است.
غالباً از فن بیان برداشــت ســادهانگارانهای میشود .چنانچه
در بحثهای داغ اخیر این پرســش مطرح شد که« :آیا ما باید
برای تســلط بر محتوا آموزش ببینیم یا «تسلط بر مهارتهای
قرن بیســتویكم»؛ مانند خالقیت ،كار گروهی و حل مســئله؟
مسئلة محتوا یا مهارتها یك دوگانگی غلط است .بنابراین برای
دستیابی به پیشرفتی چشمگیر باید از آن فراتر برویم.
5
مــا در جهانی یكپارچه زندگی میكنیــم .توماس فریدمن
( ،)2007بر این باور اســت که برای شكوفا شدن در این جهان
جدید ،دانشآمــوزان به نیروی عقالنی و تفكــر عمیق احتیاج

خواهند داشــت كه ما بنا به ســنت آن را به آموزش عالی ربط
داده بودیم .این شایســتگیها را دیگر نمیتوان برای دانشــگاه
نگه داشــت .در هر پایه ،از سال اول تا ســال  12و در آموزش
عالی نیز ،دانشآمــوزان ما به آموزش همهجانبهای برای جهانی
یكپارچه احتیاج دارنــد .در واقع ،محتوا و مهارتهای مورد نیاز
برای آموزش همهجانبه ،واقعاً موضوعهای جدیدی نیستند ،بلكه
در این دوران لزوم و ضرورت آنها بیشتر شده است.
اهمیت محتوا
«فنــاوری اطالعات» سالهاســت كــه بهعنوان نوشــداروی
آموزش ،مشــتری جلب كرده است .ولی این باور نادرستی است
كه دسترســی فوری به دانشــی گســترده از طریق اینترنت و
رسانههای دیگر ،بدین معنی است كه درحالحاضر ما نیاز خیلی
كمی به دانســتن و فهمیدن داریم .محتوا اساس كار است .فرد
تحصیلكــرده نیاز دارد ،آنچه را كــه دربارهاش صحبت میكند
بداند ،تا هم جهانی را كه مبتنی بر دانشی روزافزون است درك
كند و هم به دانش بیشتری دست یابد.
در واقع ،اگر قرار اســت دانشآموزان بهعنوان شهروند بهسوی
مباحث اخالقی ،اقتصادی و سیاسی مهم هدایت شوند و آنها را
درك كنند ،باید ریاضیات ،اقتصاد ،ادبیات ،شیمی ،زیستشناسی
و تاریخ جهان را یاد بگیرند .در جهانی كه به ارتباطات انســانی
با دیگران در نقاط دوردســت نیاز دارد ،چگونه میتوان ادبیات
و علــوم انســانی و زبان را نادیده گرفــت؟ در جهانی كه در آن
رقابتهایــی جدی در مورد «حقیقــت» (رقابت علم و دین در
مباحث تكامل) ،اقتصاد و فناوریزیستی وجود دارد و مضامین
عدالت در برنامههای جایگزین مراقبت بهداشتی و مباحث منتج
از آن دربارة انرژی و سیاســتگذاریهایی دربارة گرم شدن كرة
زمین مطرح شده است ،بیتوجهی جایز نیست.
بــا این همه اطالعات كه تا به حال جمعآوری شــده و دانش
جدیدی كه تولید شــده ـ بیش از دانشــی كه فــردی بتواند یا
موظف شــود بر آن تســلط داشــته باشد ـ ســؤاالت معمولی
ناراحتكنندهای هنوز باقیاند :چه محتوایی را باید تدریس كنیم
و چه مقدار محتوا كافی است؟ برای مثال ،آیا زیستشناسی پایه
برای كار در جهانی كه در آن زیستشـــناسی ،شیمی و فیزیك
بهطور توجیهناپذیری با كاربردهای پزشكی نانوتكنولوژی به هم
مربوط شدهاند ،كافی است؟
مهارتها نیز مهم هستند
محتوا الزم اســت ولی كافی نیست .زیرا زمان تدریس محدود
اســت و محتوا تقریباً نامحدود .فرد به مهارتهایی نیاز دارد كه
بــه او امكاندهند یادگیری را ادامه دهد و دربارة معانی ،كفایت
و درســتی محتوا كه مهمتر از هر نکتة دیگری هستند ،داوری
كند .صرف جمعآوری اطالعات بدون یادگیری كاربرد آنها ،به
آنچه كــه آلفرد نورث وایتهد )1929( 6به آن بهعنوان «افكار
بیخاصیت»  7اشــاره میكند ،منتهی میشود .یعنی تا زمانیكه

از آنها اســتفادة مفید نشود ،به درد نخور و پیش پا افتاده باقی
میماننــد .ما همچنین باید به دانشآمــوزان آموزش دهیم كه
دانش را بهكار ببرند ،در مواجهه با رشــتههای متفاوت بهصورت
همتــراز و غایتگرا فكر كنند و این نقاط را به هم ربط دهند تا
به اطالعات نامحدود قابل دســترس از طریق رسانهها و فناوری
اطالعات پی ببرند.
مــا به آن نوع یادگیری نیاز داریم كــه تخیل را تحریك كند،
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 كه
مناســب ،دقیق و درست اســت ،میپردازد .بهعالوه ،این كار به
مهارتهایی نظیر اهمیت دادن و پذیرفتن افراد و افكار گوناگون،
مشاركتی كار كردن با دیگران ،مقاومت كردن در برابر ابهامات،
و برخــورداری از انعطافپذیــری برای قد راســت كردن بعد از
شكست ،توجه دارد.
تدریس بهمنظور دســت یافتن به این نتایج ،ارزشمندتر از آن
اســت كه از دانشآموزان خواسته شــود ،منفعالنه اطالعاتی را
دریافت كنند .برای مثال ،تدریس «مســئله محور» یا «مطالعة
مــوردی» را در نظر بگیرید كه در آن از دانشآموزان خواســته
میشــود ،برای مواجهه با مسائل واقعی از دانش تاریخی ،علمی
و فرهنگی اســتفاده كنند .این رویكرد میتوانــد برای مطالعة
بســیاری از مســائل جهانی مربوط به آب ـ مانند كاهش سریع
ذخیرة آب برای كشــاورزان یا كمبود آب قابل آشامیدن كه در
مناطق وســیعی از آفریقا و هندوســتان با آن مواجه هستند ـ
مورد اســتفاده قرارگیرد .از دانشآموزان بخواهید بهطور فردی
و گروهی به چنیــن موضوعاتی بپردازند ،ماهیت مشــكالت را
ارزیابی كننـد و راهحـلهـای جایگزین را مورد توجه قرار دهند.
ضروری است آنها از توصیهها و نتایج مبتنی بر دادههایی بهره
بگیرند که به آنها كمك میكننــد ،مهارتهای تفكر انتقادی،
در نظر گرفتن مالحظات اخالقی ،شناســایی دانش مناســب،
و همكاری بــا دیگران در یافتن و توجیــه راهحلها را در خود
پرورش دهند.
تفکر مجدد دربارة درگیر کردن دانشآموزان
آموزش همهجانبه در جهانی یكپارچه ،جمعآوری ســادهای از
درسها و ساعات واحد درسی نیست ،بلكه حاصل تأثیر فزایندة
تعهد آشــکار ،دقیق و شــفاف معلم و مدیر است .در نتیجة این
فرهنگ فراگیر مدرسه است كه تعریف آموزش بهعنوان پذیرش
منفعالنه دانش رد میشود و بهجای آن ،تجارب آموزشی واقعی،
درگیرکننده و توانفرسا مورد ستایش قرار میگیرند.
منظـور از درگیر کردن دانشآموزان صرفاً این نیست که آنها
را مشــغول و عالقهمند نگه داریم ،بلكــه از آنها انتظار میرود
كه معانی را بســازند و به آنها اعتبار بخشــند؛ یعنی مسائل را
درك كنند .ضروری است که آموزش ،دانشآموزان را در فرایند
تفكر هدفمند درگیر ســازد؛ تفکراتی مانند پژوهش ،نوشــتن،

منظـور از
درگیر کردن
دانشآموزان
صرف ًا این
نیست که آنها
را مشغول و
عالقهمند نگه
داریم ،بلكه از
آنها انتظار
میرود كه معانی
را بسازند و به
آنها اعتبار
بخشند
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ارائة بازخورد در
جریان یادگیری
بسیار اهمیت
دارد .آزمونهای
میاندورهای
و پایانی كافی
نیستند و
هیچكدام از
آزمونهای
استاندارد شده
نیز بهعنوان ابزار
یادگیری ،کمکی
نخواهند کرد

صحبــت كــردن و بهطور همزمان ،هم از لحــاظ عقلی و هم از
نظر احساســی ،با آنچه كه انجام میدهند ،ارتباط برقرار كنند.
نوشــتن و صحبت كردن ارزشــمندند ،زیرا مستلزم علنی شدن
فكر و احســاس هســتند؛ مگر اینكه از ما خواسته شود ،آنچه را
كه فكر میكنیم  ،احســاس میكنیم و باور داریم ،برای دیگران
به روشنی بیان نكنیم.
از دانشآموزان بخواهید بهطور شــفاهی یا نوشــتاری ،مثال
فوق دربارة آب را با مشــاركت گروهشان بررسی كنند؛ تحلیل
آنها و توصیههایشــان دقیقاً مثالی اســت از این نوع درگیری.
دانشآموزان با به اشــتراك گذاشــتن اولیــن ،دومین و حتی
ســومین پیشنویس گزارش با همكالسیها و معلم ،و ارائة یك
نســخه از هر تكلیف در هر حوزه از محتوا بــه معلم ،یادگیری
را علنی میســازند و فرصتی برای تدریس همساالن نیز فراهم
میآورند؛ راهبـــردی كـه پژوهشهای مرتبط با یادگیری آن را
کام ً
ال حمایت میکنند .به عالوه ،نقد كار یکدیگر به دانشآموزان
كمك میكند بیاموزند كه چگونه بازخوردی مؤدبانه و ســازنده
(مؤثر) تهیه كنند ،پذیرای نقد باشند ،استانداردها و شاخصهای
برتری را ملكة ذهن ســازند (درونیسازی كنند) و روی كارهای
در حال پیشرفت خود تأمل كنند.
تفکر دوباره دربارة سنجش
ما باید اهمیت و نقش ســنجش را بار دیگر بررسی کنیم ،زیرا
ارائة بازخورد در جریان یادگیری بسیار اهمیت دارد .آزمونهای
میــاندورهای و پایانی كافی نیســتند و هیچكدام از آزمونهای
استاندارد شده نیز بهعنوان ابزار یادگیری ،کمکی نخواهند کرد.
سنجش باید بهموقع و مناســب باشد تا دانشآموزان و معلم را
در جریان یادگیری ،و نه بعد از آن ،از وضعیت خود مطلع سازد.
یعنی بهموقع و با استفاده از راههایی انجام گیرد كه فرصتی برای
اصالح و مورد تأیید قرار دادن وجود داشــته باشد .الزم است كه
سنجش را بهعنوان شكل مؤثری از یاددهی و یادگیری بشناسیم
كه به دانشآموزان نشــان میدهد ،به چه دانش و مهارتهایی
برای تبحر یافتن و به چه اســتانداردهایی برای پیشــرفت نیاز
دارند .ســرانجام ،ما نمیخواهیم دانشآمــوزان ما را خوشحال
کننــد و یا نمرة خوبی بگیرند ،بلکه میخواهیم با دســتیابی به
اهداف ارزشمند و رسیدن به استانداردهای تفوق و برتری ،خود
را خشنود کنند و به فراگیرندگانی مادامالعمر تبدیل شوند.
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ضرورت فزاینده
آنچه كه امروزه از نظام آموزشــی پیشدبســتان تا پایة  12به
دســت میآوریم ،به قدر كافی مطلوب نیســت .افت تحصیلی،
به ویژه در مناطق شــهری غمانگیز اســت .حتی داشتن مدرك
چ وجه نشانة فرد تحصیلكرده نیســـت.
دیپلم دبیرستان به هی 
دانشآموزانــی كه وارد دانشــكدهها میشــوند ،هــم از لحاظ
هوشــمندی و هم از نظر احساســی ،بیثباتتر و شکنندهتر از
قبل هســتند و خیلی كمتر میتوانند از موضوعها درک درستی

داشته

باشــندSecretary of Education’s Commission on( .

)the Future of Higher Education, 2006

الزم اســت اضافه كنم که مدرســهها به تنهایی موجب بروز
مشكالت نیســتند .عوامل فرهنگی مهمتری نیز وجود دارند كه
کودکان و نوجوانان باید خــود را با آنها 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 كردن آموزش دانشآموزان از پیشدبســتان تا پایة  12از
طریق تمركز بر آزمونهای استاندارد شدة کاهشگرا كه بهطور
فزایندهای تأثیرات نامطلوب و مخربی بر دانشآموزان دارد.
خبـر خوب این است كـه مـا آمـوزش مـؤثر را خیلی بیشتر از
آموزش موجود میشناسیم .آموزش و پژوهشهای «مغز محور»
بــر قدرت عناصری از كیفیت آموزش تأکید دارند كه بســیاری
از اصالحطلبان آموزش خود را موظف به اســتفاده از آن عناصر
میدانند؛ مانند انتظارات و اســتانداردهای باال ،اختصاص وقت
كافی به یادگیری ،بازخورد به موقع و مناسب ،معلمان مستعد و
درگیرکردن دانشآموزان .این متغیرهای كلیدی جدید نیستند،
ولی آنچه كه بیش از پیش به آن پی برده شــده ،این اســت كه
هیچیك از این عوامل به تنهایی قدرتمند نیستند .هر مدرسه و
در واقع هر كالس درس ،بومشناســی خودش را دارد و در آن،
تغییری فراگیر و نظامیافته باید رخ دهد .بنابراین هر معلم و هر
مدرسه باید به شکلی هدفمند همة این عوامل را برای خلق تأثیر
همافزا و رو به افزایش با هم تركیب كند .ما باید كارهای زیادی
را انجام دهیم تا به یادگیری چشمگیری دست یابیم.
ما نمیتوانیم آموزش فراگیر برای جهانی یكپارچه را با فناوری
جدید ،آزمونهای اســتاندارد شدة جدید ،یا دورههای آموزشی
جدید بهدســت آوریم .ما نمیتوانیم با كنار گذاشــتن تدریس
خشك 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 بهطرز مؤثرتری ،همراه بــا مهارتهای قرن
بیســتویكم ـ که در باال ذکر شــد ـ و با توجــه به راههایی که
دربــارة یادگیری میدانیم ،نیاز داریم .حركت در این جهت باید
با تمام سرعت صورت گیرد.
پینوشتها
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گزارش

دانشآموزکتابخوان کیمیاست
گزارشی از جشنوارة کشوری دانایی ،توانایی در ترویج فرهنگ کتابخوانی

محمد گودرزی دهریزی ،نویسندة کودک و نوجوان و
دبیر علمی جشنوارة دانایی ،توانایی
ایشــان عضو کارگروه انتخاب کتاب
مناســب در وزارت آموزشوپــرورش
و نویســندة کودک و نوجوان اســت.
میگوید« :درواقع نقطة شــروع این
جشــنواره تشــکیل همین کارگروه
انتخــاب کتــاب مناســب بــرای
دانشآموزان بوده اســت .از یک سال پیش فعالیت خود را شروع

اصغر ندیری

اشاره
دومین جشنوارة دانشآموزی «دانایی ،توانایی» به منظور ترویج
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روزهای  28و  29آبانماه 1397
در محل اردوگاه شــهید باهنر تهران و سپس تاالر قلم کتابخانة
ملی ایران برگزار شد.
جشــنواره با استقبالی بیش از گذشــته و با حضور  500هزار
دانشآموز از سراســر کشور آغاز شد .دانشآموزان در مرحلة اول
با مطالعة یک کتاب غیردرسی شروع کردند .در مرحلة دوم با دو
کتاب در منطقه و ســه کتاب در مرحلة اســتانی شرکت کردند.
در نهایت و مرحلة چهارم در ســطح کشوری 300 ،کتابخوان
هرکدام با مطالعة چهار کتاب حضور یافتند.
عالوه بــر سیاســتهای اصلــی وزارت آموزشوپــرورش در
گزینــش و معرفــی کتابهای مناســب به مخاطبــان خود در
ردههای متفاوت ،از جمله با اجرای مصوبة  828توســط معاونت
ساماندهی منابع مکتوب «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی»،
طی این جشــنواره دانشآموزان نیز در انتخاب کتابهای مرحلة
واپســین مختار بودند .اما این همة داستان نیست .دانشآموزانی
از همة استانهای کشور گرد هم آمدند تا در حضور نویسندگان
برجسته ،یافتهها و برداشتهای خود را از محتوای آثار مکتوب به

اشتراک بگذارند و از تجربهها و دانش یکدیگر بهره ببرند.
در این فرصت سعی بر آن است که به تبیین نظرها و تجربههای
دانشآموزان و تنی چند از نویسندگان و همچنین برگزارکنندگان
این جشنواره که کارشناسان «ادار ة کل فرهنگی و هنری» معاونت
پرورشی وزارت آموزشوپرورش است ،بپردازیم.
شــایان ذکر اســت در پایان این جشــنوارة دو روزه ،استادان
دانشگاه ،دکتر میرجاللالدین کزازی ،دکتر محمدعلی بنیاسدی،
دکتر اشرف بروجردی و دکتر سعید ناجی به سخنرانی در زمینة
کتاب و اهمیت مطالعه و پژوهش پرداختند.
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اشتیاقی در
انسان وجود
د ارد که او
را به سمت
کتابخوانی سوق
میدهد

میکند و در آبانماه کار را به فرجام میرساند».
دهریــزی میگوید« :هر هفتــه  12نویســندة کتاب کودک
و نوجوان در نشســتی کتابهای متفــاوت را مطالعه و آنها را
براساس سه محور ســاختار هنری ،محتوا و ظاهر کتاب بررسی
میکنند .به نظر ما در هر دور ة تحصیلی تعدادی کتاب ،مث ً
ال ،40
 50یا  100جلد کتاب وجود دارد که هر دانشآموز باید آنها را
بخواند تا بتواند وارد دور ة تحصیلی بعدی شــود .اگر چنین نشود
آنها دچار زیان خواهند شد».
نسترن خوشباطن ،دانشآموز از کرج
نسترن در پایة نهم تحصیل میکند.
میپرسم چرا در این جشنواره شرکت
کرده اســت .میگوید« :اشتیاقی در
انســان وجود د ارد که او را به سمت
کتابخوانی سوق میدهد».
این دانشآموز از تجربهها و نظراتی
که شــنیده بسیار خوشحال است و از مسئوالن به خاطر فضای
ایجاد شــده در شــناخت کتاب ،نویسنده و شــیوههای مطالعه
ســپاسگزاری میکند .او میگوید« :این عالقه از پنج سال پیش
در من ایجاد شــده است .کتابها را نیز خودمان بر مبنای عالقه
انتخاب و مطالعه کردیم تا در این جشــنواره شرکت کنیم .اولین
کتابی که خواندم ،معجزة ســپاسگزاری ،نام داشت که امیدوار و
سپاسگزار بودن در زندگی را از آن یاد گرفتم».
الهام نظامی ،دانشآموز از شیراز
از انگیــزه این دانشآموز پایه نهمی
میپرســم .میگوید« :بــه توصیه و
راهنمایی معاون پرورشــی دبیرستان
به مطالعة غیردرسی روی آوردم و به
تدریج با مطالعه انس گرفتم .تأثیرات
مطالعه را بر زندگــی و طرز فکرم به
راحتی دارم میبینم».
الهام میگوید« :در یک سال گذشته  10کتاب ،از جمله ماهی
سیاه کوچولو و این وبالگ واگذار میشود را مطالعه کردهام».
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فائزه صادقی ،دانشآموز از مالیر
فائــزه کــه در پایــة نهــم درس
میخواند ،دربار ة این جشنواره گفت:
«از اینکــه در میان دانشآموزان برتر
کتابخوان کشور هستم و همینطور
نویسندگان مطرح کشور را میبینم،
بسیار خوشحالم».
او دربارة نحوة تعامل در جشنواره میگوید« :در جلساتی که با
حضور نویسندگان خوب برگزار شد ،با تجربهها و نظرات راهبردی
آنان آشنا شدم .الگوهای محتوایی خوبی انتخاب کردم که از قبل

هم در ذهنم بود .زندگینامة امامان معصوم(ع) ،مانند زندگینامة
امام محمدباقر(ع) و نیز شــرح زندگی حضرت محمد(ص) برایم
بســیار جالب توجه بودنــد و در زندگی راهنمــای خوبی برایم
هستند».
ایــن دانشآموز مالیری میگوید« :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 میتواند در شناخت و قضاوت ما دربارة مطالعه و
کتاب مؤثر باشد».
زهرا ظفرآبادی ،دانشآموز از شیراز
زهرا دانشآموز پایة هشــتم است.
نظــرش را دربــارة ایــن جشــنواره
میپرسم .میگوید« :حتی اگر مقامی
به دست نیاورم ،باز خوشحالم که به
این مرحلة جشــنواره راه یافتهام .زیرا
نســبت به کتاب ،مطالعه و اهل قلم
تأثیر خوبی بر من داشــت .بعد از این دوست دارم کتابهایی را
که میخوانم ،به دوستانم معرفی کنم».
علی درفکی ،دانشآموز از رودهن
گوید« :به
علی دربارة مطالعــه می 
نظرم هر کسی باید یک یا چند کتاب
خوانده باشد .من برای شرکت در این
مرحله از جشــنواره کتابهای قلعة
حیوانــات ،از جــورج ارول ،جنایت و
مکافات ،جنگ و صلح و ثروتمندترین
مردان بابل را خواندم».
به او میگویم« :خط سیر مطالعاتی وسیعی داری ،درست است؟
و او پاسخ میدهد« :باید از کتابخوانی درک درستی به دست
آورد».
صادق اسماعیلی ،دانشآموز از شاهرود
صادق از جملــه دانشآموزان فعال
جلســة کتابخوانی بود .او در مورد
کتابهایی کــه مطالعه کــرده بود،
صحبت کرد و بعــد هم دربارة کتابی
که علــی درفکی 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
کتابخوانی ،دانشآموزان را در جهت هدفهایی که برای آینده
دارند ،راهنمایی میکند».
او گفت« :کتاب جام جهانی در جوادیه و کتابی دربارة «نجوم»
را مطالعه کردم و بسیار برایم جالب بودند».

تشكیل كالس هایی با حضور نویسندگان و دانشآموزان برگزیده كشور

محمدنقی فالح ،دانشآموز از رشت
محمدنقــی نیــز از دانشآمــوزان
کتابخوان اســت .میگویــد« :این
قبیل حرکتها برای عالقهمند شدن
دانشآموزان به مطالعه و کتاب بسیار
مفیدنــد .تا جایی که این پســرها و
دخترها هــم میتوانند فرزندانی اهل
کتابخوانی تربیت کنند .این امر باعث میشود سطح فکر مردم
باالتر برود».
از فالح دربارة آمــار بچههای کتابخوان و نحوة انتخاب کتاب
میپرسم .میگوید« :متأسفانه دانشآموزان کتابهای غیردرسی
کم میخوانند .من خودم برای مطالعه به نام نویســنده یا مترجم
کتاب توجه میکنم».
از این دانشآموز گیالنی دربارة کتابهای کتابخانة مدرسهشان
میپرســم .میگوید« :بیشــتر کتابهای کتابخانــه ،مربوط به
درسها و کتاب کمکدرسی هستند».
حمیدرضا نجفی ،نویسندة کودک و نوجوان
او کتابهــای زیادی برای بچهها نوشــته اســت ،اما به گفتة
خودش ،شغلی اصلیاش چیز دیگری است .به نظر نجفی ،ایجاد
ارتباط بین دانشآموز و کتاب از راه انگیزشــی و مفرح بودن این

فعالیت باید اتفاق بیفتد.
از وی دربــارة رونــق کتابخوانی
میپرســم .میگویــد« :زمینههــای
روحی و ذاتــی در این زمینه مؤثرند.
البته شکلگیری این عادت به وسیلة
خانواده هم میتواند رقم بخورد.
از هدفهای من برای آمدن به این جلسه دیدن دانشآموزان و
حرف زدن با آنها دربارة کتاب بود .االن اینها مثل کیمیا نایاب
هســتند .اگر بتوانم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی کاری
کنم ،بسیار خوشحال میشوم».

رویکرد برخی
از والدین و
حتی معلمان
در جلوگیری از
کتاب خواندن
کودک ،به بهانة
رسیدگی بیشتر
به متنهای
درسی ،چیزی
نیست جز بسته
نگه داشتن
ظرفیتهای
حافظة کودک
و کاهش
بهرهوریاش از
گنجینة واژگانی

جمالالدین اکرمی ،نویسنده ،شاعر و تصویرگر
اکرمــی هنرمند پرکاری اســت .او
درباره کتاب و کتابخوانی و مطالعات
غیردرسی میگوید« :رویکرد برخی از
والدیــن و حتی معلمان در جلوگیری
از کتــاب خواندن کــودک ،به بهانة
رسیدگی بیشــتر به متنهای درسی،
چیزی نیست جز بســته نگه داشتن
ظرفیتهــای حافظة کودک و کاهش بهــرهوریاش از گنجینة
واژگانی».
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گزارش

سفیران كتاب درمدرسهها

گزارش مراسم تجلیل از دانشآموزان كتابخوان برتر سراسر كشور
در دومین جشنوارة دانایی و توانایی ،سالن قلم كتابخانة ملی

اكرم عینی
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آقــای علــی رمضانــی ،مدیــر كل فرهنگی و هنــری وزارت
آموزشوپــرورش ،در ابتدای مراســم ضمن خوشــامدگویی به
مسئوالن و شركتكنندگان از ایجاد «سامانة رصد كتاب» براساس
نیــاز دانشآموزان خبــر داد و گفت« :ما در حالــی این دوره از
جشنواره را در این مكان فرهنگی برگزار میكنیم كه برای رسیدن
به هدفهای متعالی كه دانشآموزان بتوانند مطالعه كنند ،از نظر
فضا و امكانات مدرســه در سختی هستیم و بودجة كافی نداریم.
یكی از دغدغههای جدی معاونت پرورشی و فرهنگی این است كه
این مشكالت حل شــوند .زیرا اگر كتابخوانی در مدرسهها احیا
نشود ،در كشور نیز پا نمیگیرد .امیدواریم در سال تحصیلی جدید
بیشــتر دانشآموزان در این جشنواره مشاركت كنند .اگر كتاب و
كتابخوانی در مدارس احیا نشود مطمئناً این فرهنگ در جامعه
نیز نهادینه نمیشود.
بودجة اختصاصیافته به موضوع كتاب و كتابخوانی ناكافی است.
 500هزار نفر در مسابقات كتابخوانی در سال تحصیلی گذشته
مشاركت كردند .هرچند این آمار نسبت به آمار كل دانشآموزان
رضایتبخش نیســت ،اما نسبت به ســال قبل از آن حدود 200
هزار نفر افزایش داشته و این موضوع امیدواركننده است .آغاز كار
این جشنواره در آبان  1396كلید خورد و كارگروهی با همكاری
«مؤسســه منادی تربیت» ،داوران ،نویســندگان ،روانشناسان و
زبانشناسان با هدف انتخاب كتابهای مناسب برای دانشآموزان
شروع شــد تا بر انتخاب كتاب نظارت داشته باشند و با كمترین
خطا كتاب مناسب در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
صدای كتابخوانی در آموزشوپرورش شنیده نمیشود .انتظار
داریم شــما دانشآموزان ســفیران كتاب در مدرســهها باشید.
مسئوالن آموزشوپرورش نظارت كافی بر انتخاب كتابها داشتند
و كتابها با كمترین آســیب در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
دانشآمــوزان در مرحلة اول با خواندن یك كتاب ،در مرحلة بعد
با خواندن دو كتاب در منطقه ،و در اســتان با خواندن سه كتاب

انتخاب شدند.
در ایــن فراینــد دانشآموزان كتابــی را كه از ســوی وزارت
آموزشوپرورش معرفی شــده بود ،مطالعه كردند ،آزمون دادند و
نفرات برتر مدرســه انتخاب و به منطقه معرفی شدند .در مناطق
آموزشوپرورش به نفرات شــركتكننده دو كتاب معرفی شــد.
نفرات برتر با آزمون شناخته شدند و به مرحلة استانی راه یافتند.
در مرحلة اســتانی تعداد كتابها به سه جلد افزایش پیدا كرد و
پس از آزمون اســتانی ،در نهایت نفرات برتر هر اســتان معرفی
شدند .از هر استان هشت نفر بهعنوان برگزیده انتخاب شدند كه
چهار دانشآموز پســر و چهار دانشآموز دختر از پایههای هشتم،
نهم ،دهم و یازدهم متوسطه به مرحلة نهایی و كشوری راه یافتند.
در مرحلة كشــوری چهــار كتاب به انتخاب خــود دانشآموزان
مطالعه میشــود .تفاوت این مرحله با مرحلههای قبلی آن است
که در این مرحله آزمونی برگزار نمیشود و به جای آن کارگاههای
کتابپژوهی برگزار میشوند.
معاونت پرورشــی در حال ایجاد ســامانة رصد کتابهاست تا
براساس نیاز دانشآموزان ،کتاب در اختیار آنان قرار دهد .اکنون
 116میلیون کتاب در کتابخانههای مدرسهها داریم .در این دوره
 32مــروج و رابط فعال کتاب و کتابخوانی از اســتانها دعوت
شــدهاند و به همراه دانشآموزان 300 ،نفر شرکتکننده در این
دوره حضور دارند».
بعد از ســخنرانی آقای رمضانی میانبرنامهای اجرا شد و کتاب
«پرندة روح» اثر میکال اســنانیت با ترجمة اکرم حســن ،کتاب
برگزیدة شــورای کتاب در سال  ،1380روخوانی شد .سپس یکی
از برندگان از اســتان قم به شرح سیر مطالعاتی خود در این دوره
پرداخت و کتاب «من روز یکشــنبه به دنیا آمدم» را تحلیل کرد.
دانشآموز دیگری کتاب «نقطه» نوشتة پیتر اچ .رینولدز با ترجمة
اکرم حسن را روخوانی کرد.
در ادامه ،خانم اشــرف بروجــردی ،رئیس کتابخانة ملی و آقای

علیرضــا کاظمی ،معاون متوســطه ،در قالب یک کالس درس با
حضــور دو دانشآموز دختر و دو دانشآموز پســر به ســخنرانی
پرداختند و در پایان به سؤالهای این دانشآموزان پاسخ دادند.
آقــای کاظمــی گفــت« :یکــی از محوریتریــن برنامههای
آموزشوپرورش در ادارة کل فرهنگی هنری توجه به مقولة کتاب
و کتابخوانی اســت .در هیچ دین و آیینی به اندازة دین اســام
به علمآموزی توجه نشــده اســت .در قرآن کریم آیات بسیاری
درخصــوص اهمیت علمآموزی آمده اســت و اولین آیهای که بر
پیامبر اکرم نازل شد ،بر علمآموزی تأکید داشته و مبتنی بر دانایی
و توانایی اســت .توجه به کتابخوانی یکی از شــاخصهای مهم
توسعه است .این امر نشان میدهد که برای پیشرفت هر کشوری
میزان توجه به این حوزه بســیار اهمیت دارد .کتاب سرچشــمة
جوشان دانایی و توانایی هر کشور است .البته کشور ما برای توسعة
فرهنگ کتاب و کتابخوانی با چالشهایی مواجه است.
در ادامــة این برنامه ،وی به ســؤالهای دانشآموزان حاضر در
جشنواره پاســخ داد .در پاسخ به این ســؤال که :آیا میتوان در
ساعات کالس درس ساعتی برای مطالعة آزاد در نظر گفته شود،
گفت« :هدف اصلی و فلسفة آموزشوپرورش ،کتاب و کتابخوانی
اســت .بنابراین اگر در مدرسه ســاعتی به مطالعه اختصاص پیدا
کند ،منصفانه نیســت؛ چرا که دانشآموز بایــد در لحظهلحظه
زندگی خود با کتاب پیوند بخورد.
تجهیز کتابخانههای کالســی در دورههای ابتدایی ،متوســطة
اول و متوســطة دوم در دســتور کار اســت .البته دارالقرآنها و
کانونهای فرهنگی تربیتی ما نیز کتابهای مناسبی برای استفادة
دانشآموزان دارند».
ایشــان با اشــاره به انعقــاد تفاهمنامههایی در حــوزة پیوند
دانشآموزان با کتاب گفت« :پیشنهاد این دانشآموز که در برنامة
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 آموزشوپرورش دو
ساعتی از برنامة درسی برای آموزش مهارتها در نظر گرفته شده
است .فع ً
ال میتوان از آن بهعنوان ساعت مطالعه نیز استفاده کرد.
بایــد کاری کنیم که دانشآموز همواره در خانه و جامعه با کتاب
مرتبط باشد .لذا دنبال توسعه و تجهیز کتابخانهها هستیم».
ایشان از افزایش سرانة کتاب از چهار سال قبل تاکنون ،از  4جلد
به بیش از  9جلد کتاب خبر داد و گفت 50« :هزار نمایشگاه کتاب

یکی از
محوریترین
برنامههای
آموزشوپرورش
در ادارة کل
فرهنگی
هنری توجه به
مقولة کتاب و
در  50هزار مدرســه دایر شده است تا هر مدرسه در هفتة کتاب کتابخوانی است

یک نمایشگاه داشته باشد 300 .هزار کالس در دورة ابتدایی 220
هزار کتابخانة کالسی دارند .در سال  1391به ازای هر دانشآموز
 6کتاب داشتیم ،اما در سال  1396حدود  9/5کتاب داریم؛ یعنی
 5میلیون کتاب به مدرسهها تزریق شده است .جشنوارة تقدیر از
مؤلف دانشآموز و معلم را نیز در دستور کار داریم.
کتابهای موجود در مدرســهها نیازمند بازبینی و وجین کردن
هســتند .موانعی در راه توســعة کتابخانهها وجــود دارد و امروز
کتاب به آســانی در دســترس همه نیست .هیچ ســرانهای برای
توسعة کتابخانهها در مدرسهها نداریم و در این خصوص نیازمند
مســاعدت والدین و خیرین هستیم .براساس سند تحول ،مدرسه
بایــد کانون فعالیتهای محله باشــد و کتابخانهها میتوانند این
سیاست را محقق کنند».
خانم دکتر بروجردی هم اظهار داشت« :همة جامعه جزو خانوادة
بزرگ آموزشوپرورش اســت و اینطور نیست که تنها بخشی از
جامعه با آموزشوپرورش سروکار داشته باشد ،لذا خانوادة بزرگ
آموزشوپرورش همة مردم ایران را شامل میشود و پدران ،مادران
و فرزنــدان که در وادی دانــش گام برمیدارند ،جزو این خانواده
هستند.
آموزشوپرورش در جای جای ایران فعال است و سازمان اسناد
و کتابخانة ملــی ایران این آمادگی را دارد تا دانشآموزان بتوانند
ش آمده بهرهمند شــوند .معتقدم دانشآموزان
از ایــن فرصت پی 
کشتزاری هستند که اندیشه را معنا میبخشند و میتوانند رشد
و شــکوفایی را برای آیندة سرزمین به ارمغان آورند .همة افرادی
که کار آموزش را بر عهده دارند حتی در دورترین نقاط کشور ،در
بخش هدایتگری فعالیت میکنند».
ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد سرانة مطالعه در ایران گفت:
«برای تعیین سرانة مطالعه ابتدا باید هدف مطالعه مشخص شود،
اما تاکنون کار تحقیقی دقیقی در این زمینه انجام نشــده است.
معیار مشــخص سرانة مطالعه به افراد بستگی دارد و مطالعة آزاد
هر فرد بیانگر این سرانه است .دانشآموزان باید اهمیت بیشتری
به مطالعه بدهند و پــس از مطالعة یک کتاب ،اطالعات آن را به
دیگران منتقل کنند .البته میتوانند کتابی را که مطالعه کردهاند
نیز به دیگری بدهند تا او هم مطالعه کند».
در ادامه از دانشآموزان براساس استانها تقدیر به عمل آمد.
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مقاله

چگونه كتاب استاندارد بنويسيم؟
نگاهی به راهنمای تولید كتابهای آموزشی
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وجود یک نظام آموزشــی متمرکز سراسری موجب شده است،
در طراحی کتابهای درسی ،سطح متوسطی از هوش و استعداد
دانشآموزان درنظر گرفتهشــود .به این ترتیب ،برای آموزش دو
گروه دانشآموزان پایینتر یا باالتر از حد متوســط مواد و منابع
جانبی مورد نیاز اســت .بنابراین کتابهای آموزشــی و تربیتی
پشــتیبان هدفهای برنامة درسی هســتند و میتوانند موجب
تقویت یادگیری شــوند .اگرچه این کتابها نمیتوانند جایگزین
كتاب درسی و معلم باشند ،ولی ابزار آموزشی قدرتمندی هستند
که فضای «معلممحور» را تعدیل میکنند و نقش دانشآموزان را
در یادگیری افزایش میدهند .ضمن آنكه در کتابهای آموزشی
معموالً بخشی برای راهنمایی معلمان وجود دارد که اگر بهصورت
اصولی نوشــته شده باشــد ،کمک مؤثری به آموزش میكند .به
عبارت دیگر ،کتابها و منابع آموزشــی استاندارد ،کمک شایانی
به یادگیــری دانشآموزان و تکمیل فرایند یادگیری میکنند .از
طرف دیگر ،کتابهای آموزشی غیراستاندارد در فرایند یاددهی
و یادگیری اختالل به وجود میآورند و تالشهای انجام شده در
«برنامة درسی ملی» و «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» را
ناکام میگذارند.
برخی عیبهای کتابهای غیراستاندارد عبارتاند از:
تحمیل مفاهیم اضافی به دانشآموزان؛
ممانعت از رشد خالقیت در دانشآموزان؛
مبتال کردن دانشآموز به تنبلی ذهنی؛
هدایت ذهن دانشآموز به برخی مباحث و غفلت از مباحث
مهم دیگر؛
متکی کردن دانشآموز به محفوظات؛
آموزش غلط مفاهیم یا روشهای نادرست؛
تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها.

بــرای جلوگیری از اشــاعة برخــی كتابهای آموزشــی كه
نهتنها موجب بهبو د یادگیری نمیشــوند ،بلکه به انجما د فکری
دانشآموزان نیــز میانجامنــد ،طبق آییننامة «ســاماندهی
منابع آموزشــی و تربیتی» ،مصوب ســال « ۱۳۸۸شورای عالی
آموزشوپرورش» ،بررســی و تأیید انواع کتابهای آموزشــی و
تربیتی ،از جمله كتابهای كمك درســی به «سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی» محول شد .ضمن آنكه نهادهای فرهنگی،
وزارت ارشاد و بدنة آموزشوپرورش نیز ملزم به اجرای این مصوبه
شدهاند.
در ایــن راســتا« ،دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی» با
تشــكیل كارگروههای مجرب و متخصص موضوعی ،و با حضور
نمایندة محترم «شــورای هماهنگی علمی» سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی ،طی جلســات متعدد به تهیة راهنماهای
تولیــد كتابهای آموزشــی اقدام كــرد و به بررســی كیفیت
كتابهای مطلوب پرداخت .این معیارها و سنجهها كه با مراجعه
به اسناد باالدســتی آموزشوپرورش ،منابع علمی و پژوهشی ،و
نظرسنجی از صاحبنظران شناســایی ،تبیین و تألیف شدهاند،
از طرفی راهگشــای ناشــران و مؤلفان كتابهای آموزشی برای
تهیة كتابهای مناسب و استاندارد هستند ،و از سوی دیگر برای
ارزیابی كیفیت كتابها در اختیار داوران مربوط قرار میگیرند.
هر راهنما چهار بخش دارد :دو بخش اصلی و دو بخش ضمیمه.
بخش اول شامل مقدمه ،ضرورت ،اهداف و تعریف انواع كتابهای
آموزشی و مبانی نظری است .بخش دوم جدولهای ویژگیهای
عمومی ،ویژگیهای اختصاصی مشترك و ویژگیهای اختصاصی
هریك از انواع كتابهای آموزشی را در برمیگیرد.
بخش سوم ،دربرگیرندة همة جدولهای ویژگیهای (عمومی،
اختصاصی مشــترك و اختصاصی) هركتاب اســت كه در كنار

هم تجمیع شــدهاند و مجموعاً  200امتیاز را به خود اختصاص
دادهاند .بخش چهارم نیز شامل تعریف واژهها و اصطالحات بهكار
رفته در راهنماست.
ویژگیهای هر كتاب به دو دســتة «عمومی» و «اختصاصی»
تقسیم شدهاند .طبق مصوبة  828شورایعالی آموزشوپرورش،
 13معیار و استاندارد عمومی معرفی شدهاند كه برای هركدام از
آنها ســنجهها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است 40 .درصد
امتیازهای یك كتاب در گرو رعایت این معیارهاست:
 .1خالقیت و نوآوری؛
 .2رعایت قواعد زبان و خط فارسی؛
 .3سهولت بهکارگیری؛
 .4صحت و دقت علمی؛
 .5تناســب محتوا و روشهای ارائه ،با مشخصات و هدفهای
برنامه درسی و رشتة تحصیلی؛
 .6رعایت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعة
اسالمی ـ ایرانی؛
 .7تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روانشناسی
رشد؛
 .8بهروز بودن و تناسب با مقتضیات زمان؛
 .9سادگی و روانی محتوا؛
 .10سازماندهی مناسب محتوا؛
 .11توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی؛
 .12جذابیت شکلی و ظاهری؛
 .13رعایت اصول بهداشتی و ایمنی؛
ویژگیهای اختصاصی
ویژگیهای اختصاصی مشترك
ویژگیهای اختصاصی هر كتاب
در میــان ویژگیهــای اختصاصی كتابهای آموزشــی یك
درس (شــامل كتابهای تكمیلی یــا دانشافزایی ،كتابهای
حمایتــی معلمــان و كارشناســان ،كتابهــای كار و تمرین،
كتابهای حمایتــی والدین ،کتابهای مرجع ،پوســتر ،فلش
كارت،كتابهــای جنبی و ســرگرمی ،كاربرد فنــاوری ،و،)...
ویژگیهــای یكســانی وجود دارنــد كه در جدولــی جداگانه
با عنوان ویژگیهای اختصاصی مشــترك آورده شــدهاند و به
تناســب هر كتاب ،ســنجههای الزم برای آنها در نظر گرفته
میشود .سپس ویژگیهای مختص هر كتاب درسی بررسی و به
همراه ســنجههای مربوط تدوین میشوند .مجموع ویژگیهای
اختصاصی مشــترك و ویژگیهای اختصاصی غیر مشترك هر
كتاب  120امتیاز را به خود اختصاص میدهد.
الزم به ذكر اســت ،با توجه به اینكه بعضی از كتابهای درسی
به همة انواع كتابهای آموزشــی نیاز ندارند ،تعداد جدولهای
ارزشیابی راهنماهای تولید یكسان نیست.

پنج راهنمای تولید كتابهای آموزشــی با عنوانهای ریاضی،
زبان و ادبیات فارســی ،زبانهای خارجی ،شیمی و تاریخ درسال
 1397به چاپ رسیدهاند كه در ادامه به معرفی كوتاهی از آنها
و شرح تفاوتهایشان میپردازیم:
راهنمای تولید كتابهای شیمی
علم شیمی رابطة بسیار نزدیكی با زندگی روزمرة بشر دارد و به
جرئت میتوان گفت :شیمی یكی از درسهایی است كه فراگیری
آن بسیار مهم و كاربردهای آن در زندگی روزمرة ما فراوان است.
در هم آمیختن علم شــیمی و زندگی انسان به امروز و دیروز باز
نمیگردد.گویی خالق یكتا این جهان را بر مبنای همین علم بنا
كرده است.
دراین راهنما برای ویژگیهای اختصاصی مشــترك كتابهای
آموزشی شیمی ،دو جدول جداگانه طراحی شده است:
 .1جــدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك بیــن كتابهای
تكمیلی (دانشافزایی) ،حمایتی معلمان ،كارشناســان و والدین،
كتابهــای كار و تمرین (بهصورت واحــد) و كتابهای كاربرد
فناوری كه دانشآموزان ،معلمــان و متصدیان كارگاههای رایانه
در مدرسهها مخاطبان آن هستند.
 .2جــدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك بــرای كتابهای
مرجع ،پوستر و فلشكارت.
راهنمای تولید كتابهای تاریخ
شیوة درسآموزی از پیشینیان شیوهای است که آخرین کتاب
آسمانی و پیامبر اعظم(ص) و خاندان مطهرش(ع) بدان تمسک
جستهاند .خداوند متعال در ســورة یوسف ،آیة 111میفرمایند:
«لَق َْد َکان فِی ق َِصصِ ِه ْم ع ِْب َر ٌئ الِ ُول ِی االل ْ َباب» (در سرگذشت آنان
درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود).
در تدوین راهنمای تولید كتابهای آموزشی تاریخ ،كتابهای
تكمیلــی (دانشافزایی) ،حمایتی معلمان و كارشناســان ،كار و
تمرین ،دایرةالمعارف و فرهنگنامه ،اطلس و مجموعة عكسهای
تاریخی در نظر گرفته و برای هركدام از آنها جدولهایی طراحی
شــدهاند .برای ویژگیهای اختصاصی مشترك كتابها نیز ،سه
جدول بهصورت جداگانه تنظیم شدهاند:
 .1جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك كتابهای تكمیلی
(دانشافزایی) ،حمایتی معلمان و كارشناسان و كار و تمرین؛
 .2جــدول ویژگیهای اختصاصی مشــتركدایرةالمعارفها و
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فرهنگنامهها؛
 .3جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك اطلسها و مجموعه
عكسهای تاریخی.
راهنمای تولید كتابهای ریاضی
درس ریاضــی بهعنوان یكی از مهمترین درسهای آموزشــی
تمامی دورههای تحصیلی ،مورد توجه كارشناسان و صاحبنظران
قــرار دارد .با توجه به هدفهای تبیین شــده در «ســند تحول
ل و پویا
شوپرورش ،میتوان ریاضی را به شكلی فعا 
بنیادین» آموز 
آموزش داد .وجه مهم ریاضی ،توانمندسازی انسان برای توصیف
دقیق موقعیتهــای پیچیده ،و پیشبینی و كنترل وضعیتهای
ممكــن مادی ،طبیعی ،اقتصــادی و اجتماعی اســت .بنابراین،
توانایی بهكارگیری ریاضی در حل مســائل روزمره و انتزاعی ،از
هدفهای اساســی آموزش ریاضی است .ریاضیات زبان طبیعت
است و بستر رشد و توسعة آن ،مشاهده ،توصیف ،تجزیه و تحلیل
محیط پیرامونی است .اگر دانشآموزان ما با كاربردهای متفاوت
ریاضی در زندگی آشــنایی پیدا كنند ،قطعاً میزان عالقهمندی و
تمایلشان به آموختن ریاضیات بیشتر میشود و این باعث ایجاد
رشد و شكوفایی هوش ریاضی دانشآموز میشود.
راهنمای تولید كتابهای آموزشــی ریاضی شــامل كتابهای
تكمیلــی ،حمایتی معلمــان و كارشناســان ،كتابهای كمك
درســی (كار و تمرین) ،كاربرد ریاضی ،مرجع ،والدین ،پوستر و
فلشكارت اســت كه برای هر كدام از آنها جدولهایی طراحی
شدهاند .در این راهنما برای ویژگیهای اختصاصی مشترك ،پنج
جدول جداگانه تعیین شده است:
 .1جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك كتابهای تكمیلی،
حمایتی معلمان و كارشناسان ریاضی و كتابهای كمك درسی
(كار و تمرین) و كاربرد فناوری؛
 .2جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك كتابهای مرجع؛
 .3جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك كتابهای والدین؛
 .4جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك برای پوستر؛
 .5جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك فلشكارت.
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راهنمای تولید كتابهای زبان و ادبیات فارسی
پرورش مهارتهای زبانی زمینة درك مفاهیم در ســایر متون
و موضوعهــای درســی را فراهم میآورد ،به رشــد مهارتهای
اجتماعی ،شخصی ،ذهنی ،ارتباطی ،فرهنگی ،مطالعه و پژوهش،
و ارزشهای اخالقی كمك میكند .قانونمندیهای زبانی ،شامل
تلفظ كلمات ،ساخت كلمات و ساخت دستوری ،از طریق كسب
تجربیات واقعی و وابسته به موقعیتهای فرهنگی متربیان شكل
میگیــرد .این امر خصوصاً در ســالهای اولیه از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت .مجموعــة تجربههای ارائه شــده در قالبهای
گوناگون زبان و ادبیات فارسی ،دانشآموزان را افرادی پایبند به
ارزشهای ملی و دینی ،و متخلق به آداب و اخالق متعلق به این
ســرزمین میپرورد ،و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش
توانمند میکند.

راهنمای تولید كتابهای آموزشی زبان و ادبیات فارسی شامل
كتابهای تكمیلــی ،حمایتی معلمان و كارشناســان ،حمایتی
والدین ،و كتابهای درســی كار و تمرین اســت .در این راهنما
برای ویژگیهای اختصاصی مشــترك ،دو جــدول مجزا درنظر
گرفته شده است:
 .1جــدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك بــرای كتابهای
تكمیلی ،كتابهــای حمایتی معلمان و كارشناســان ،حمایتی
والدین و كتابهای كمكدرسی كار و تمرین؛
 .2جدول ویژگیهای اختصاصی مشترک پوستر و فلشكارت؛
راهنمای تولید كتابهای زبانهای خارجی
در برنامــة درســی ملی در حــوزة یادگیری زبــان« ،رویکرد
ارتباطی» تعقیب میشــود که نتیجة آن تقویت زبان انگلیســی
و حفظ فرهنگ ملی کشــور است .یعنی ما با ارزشهای محوری
خودمــان ،در محیط پیرامون ارتباط برقرار میکنیم و در زندگی
روزمره از محتوای آموزشی زبان انگلیسی بهره میگیریم.
راهنمای تولید كتابهای آموزشی زبانهای خارجی ،كتابهای
تكمیلــی (دانشافزایی) ،حمایتی معلمان و كارشناســان ،كار و
تمرین ،مرجع و افســت ،پوســتر و فلشكارت را بررسی کرده و
برای هركدام از آنها جدولهای جداگانه طراحی شــده است و
نیز چهار جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك متفاوت به شرح
زیر تدوین شدهاند:
 .1جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك كتابهای تكمیلی
(دانشافزایــی) ،كتابهــای حمایتــی معلمان و كارشناســان،
كتابهای كار و كتابهای تمرین؛
 .2جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك كتابهای مرجع و
افست؛
 .3جدول ویژگیهای اختصاصی مشــترك پوســتر زبانهای
خارجی؛
 .4جدول ویژگیهای اختصاصی مشترك فلشكارت.
امید است دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی توانسته باشد
با تهیة 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.
منابع
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یادداشت

بایدها و نبایدها دركتابهایآموزشی زبان عربی

بایدها

 باید در چارچوب برنامة درسی ملی باشند .دربارة برنامة درسی
عربی در برنامة درسی ملی چنین آمده است ...« :آشنایی با زبان
عربی و مشخصاً مهارتهای چهارگانة زبانی ،یعنی خواندن ،گوش
ن گفتن در این حوزه به میزانی است که
کردن ،نوشــتن و ســخ 
دانشآمــوز را در درک معنای آیات قرآن کریم ،کالم معصومین
(علیهمالســام) و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در
تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد».
 باید با الهام از رویكرد برنامة درســی عربی باشند .این رویكرد
ت اســت از« :پرورش مهارتهای زبانی برای فهم عبارات و
عبار 
متون اســامی و كمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارســی» ،و
حاکمیتبخشــی درک مطلب و کاربــرد واژگان ،و متنمحوری
بهجای قاعدهمحوری.
 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 كرد كه :آنچه دانشآموز
عرب زبان ســاکن یکی از کشــورهای عربی در زمینة قواعد نیاز
دارد ،با نیاز یک دانشآموز ایرانی متفاوت اســت .قواعد کاربردی
باید به عنوان اصلی اساســی مورد توجــه برنامهریزان ،مؤلفان و
معلمان قرار میگیرند .در یادگیری هر زبانی آموزش قواعد الزم

عادل اشكبوس

كتابهای درسی براساس اســتانداردهای برنامه درسی ملی و
اهداف تحول بنیادین آموزشوپرورش تدوین شدهاند و هر كدام
مبتنی بر بایدها و نبایدهایی در حوزة درسی خویش هستند .در
اینجا به بایدها و نبایدهای كتابهای كمكآموزشی درس عربی
كه میبایست در راستای ساماندهی منابع آموزشی رعایت شوند
پرداخته شده است.

است و توجه به قواعد کاربردی و یافتن شاهد از متن ،مورد تأكید
اســت .در کتابهای درسی عربی بر بخشی از قواعد تأکید شده
است که در فهم متن بسیار مؤثرند.
 باید در طراحی آزمونها و حتی در آموزش به بارمبندی مصوب
دفتر تألیف توجهشود.
 در آموزش عربی ،بهویژه باید بر تقویت مهارت شــفاهی تكیه
كرد؛ مانند تقویت مهارت روانخوانی و فهم متن و تقویت مهارت
سخن گفتن در حد آموزشهای كتاب درسی.
 باید زمینه را برای پژوهش فراهم ساخت.
 صرف و نحو باید در خدمت فهم متن باشد.

نبایدها

 در آزمونها 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 ترجمة این عبارت
َ
در َس ِئ ».وقتی که
خواسته شود« :أخی َقد ســا َع َد ُز َمال َء ُه فی ال ْ َم َ
دانشآمــوز بتواند این جمله را ترجمه کند بدین معناســت که
معادل ماضی نقلی را در زبان عربی فهمیده است.
 سبك آموزش نباید غیرتعاملی باشد .تدریس متکلّم وحده در
آموزش زبان نادرست است ،زیرا دانشآموز باید در یادگیری نقش
اصلی را داشته باشد.
 در كتاب كار و تمرین نباید از دانشآموز تعریف خواست.
 در كتاب كار و تمرین نباید از دانشآموز اعراب گذاری خواست.
 در كتاب كار و تمرین نباید از دانشآموز تحلیل صرفی خواست.
 در كتاب كار و تمرین نباید از دانشآموز تشكیل خواست.
 در كتــاب كار و تمرین نباید از دانشآموز تبدیل صیغة فعل و
بازنویسی جمله خواست.
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استانداردنامۀ منابع آموزشی شیمی
نگاهی كوتاه به راهنمای تولید كتابهای آموزشی شیمی
محبوبه بیدمشكی ،حسن حذرخانی
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تدوین و انتشار راهنمای تولید كتابهای آموزشی با هدف آشنا
كردن ناشــران و پدیدآورندگان كتابهای آموزشی با چارچوب
تألیف این كتابها از ســالها پیش در دستور كار دفتر انتشارات
و تكنولوژی آموزشی قرار داشته است .راهنمای تولید كتابهای
آموزشی شیمی یكی از همین سندهاست كه با توجه به تصویب
برنامه درســی ملی مورد بازنگری قرار گرفته اســت .این نوشته
درصدد معرفی اجمالی سند مذكور است.
در بســیاری از نظامهای آموزشــی ،برای توســعة یادگیری ،و
پــرورش خالقیت و قدرت تفكر دانشآموزان ،اســتفاده از منابع
آموزشــی در كنار كتابهای درسی امری بدیهی تلقی میشود.
متمركز بودن كتابهای درسی ،محدودیت آنها از لحاظ حجم
و محتوای قابل ارائه و محدودیت زمان اختصاصی برای هر كتاب
درسی در مدرسه ،اســتفاده از این منابع را گسترش داده است.
ویژهتر آنكه كتابهای درسی عموماً برای سطوح متوسط هر ردة
ســنی تألیف میشوند و نیاز گروههای باالتر و پایینتر به مطالعة
بیشتر باید از طریق همین منابع تأمین شود.
از آنجا كه رویكرد ســازماندهی محتوا در كتابهای شــیمی
زمینهمحور ،ارتباط با زندگی و توسعة پایدار است ،برخی از اصول
و مفاهیم این رشــته در كتابهای درسی ،متناسب با جایگاهی
كه در زندگی و صنعت دارند ،مورد توجه قرار گرفته اســت .این
نكته اگرچه انگیزة یادگیری را به ســبب پیوند شیمی با زندگی
افزایش میدهد ،ناگزیر از مجال عمقبخشی به مفاهیم میكاهد.
در چنین شرایطی ،وجود كتابها و منابعی آموزشی و حمایتی،
كه بتوانند به دانشافزایــی و تعمیق مطالب علمی كمك كنند،
ضروری به نظر میرســد .در یادگیری شــیمی ،تمرین و تكرار
در تثبیت یادگیری مؤثر اســت و سالهاست كه تهیه و معرفی
كتابهای مناسبی كه چنین امكانی را برای دانشآموزان فراهم
كننــد ،مورد توجــه والدین و دبیران بوده اســت .افزون بر همة
موارد گفته شده ،برای كاهش آسیبهای احتمالی ناشی از فاصله
گرفتن كتابهای درســی از علوم روز ـ بهدلیل محدودیتهای
موجود ـ میتوان از منابع آموزشــی معتبر در كنار كتاب درسی
بهره جست.
بر این پایه میتوان منابع آموزشی را به دو گروه عمدة كتابهای
كمكآموزشی و كتابهای كمكدرسی دستهبندی كرد.
كتابهای كمكآموزشی :كتابهایی هستند كه با هدف ایجاد
انگیزه ،افزایش دانش و ســواد علمی و توسعة یادگیری به منظور

ارتقای شایســتگیهای الزم در دو بعد فــردی و اجتماعی تهیه
و تنظیم میشــوند و لزوماً به برنامههای درســی دورة تحصیلی
وابسته نیستند و شــامل كتابهای تكمیلی (كتابهای مرجع،
دانشافزایی ،موضوعی ،پوســترها و فلــش كارتها) ،كتابهای
حمایتی (راهنمای معلم) و كتابهای فناوری میشوند.

كتابهای كمكدرســی :كتابهایی هســتند كــه به منظور
تسهیل ،تثبیت و تعمیق مفاهیم ،مهارتهای اساسی و ایدههای
كلیدی در راســتای اهداف برنامهها و كتابهای درســی مرتبط
تولید میشوند؛ مانند كتابهای كار و تمرین.

لزوم استانداردسازی منابع آموزشی

اگرچه استفاده از منابع آموزشی در كنار كتابهای درسی به امری
ضروری تبدیل شــده است ،اما روشن است هر نوع منبع آموزشی
كه با ترفندهای تبلیغاتی ،بهره جســتن از كلمــات اغوا كننده و
ظاهرسازیهای چشمنواز در دسترس افراد قرار گیرد ،نهتنها مفید
نیست ،بلكه مشكالت متعددی در پی خواهد داشت .این مشكالت
تنها شامل محقق نشدن اهداف استفاده از منابع آموزشی ،هدر رفت

وقت و هزینه نمیشــوند ،بلكه در مواردی مانع دستیابی به اهداف
حوزة علوم در آموزشوپرورش میشوند ،برای مثال:
جلوگیری از رشد تفكر و خالقیت دانشآموزان
سطحینگری و تأكید بر حفظ مطالب
از بین بردن انگیزة یادگیری در دانشآموزان
ایجاد بدفهمی و كجفهمی
تضعیف روحیة اعتماد به معلم و اختالل در رابطة میان معلم
و دانشآموز
ب درسی
تغییر در مسیر مطالعه و دستیابی به اهداف كتا 
ســردرگمی دانشآموز و اعمال ســلیقة مؤلفــان متعدد در
فرایند یادگیری
از اینروست كه كارشناســان ملزم به ارزیابی دقیق ،و انتخاب
منابع با كیفیت برای معرفی به مخاطبان هســتند؛ به ویژه آنكه
در طول فراینــد آموزش ،برای مطالعة چنیــن منابعی ،فرصت
محدودی در اختیار دانشآموزان است.
ارزیابی دقیق این منابع ،نهتنها بــازده مطالعه را در مخاطبان
افزایش میدهد ،بلكه در میان ناشــران ،بــرای تولید محتوای با
كیفیت ،رقابت سالم ایجاد میكند.
بر این اســاس ،دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی ،با توجه به
اهداف آموزشوپرورش در اسناد باالدستی و با بهرهگیری از خرد

جمعی ،ســند جامعی برای ارزیابی این منابع آموزشی تدوین و
با توجه بــه تغییرات برنامة درســی ،آن را اصالح و به روزآوری
كرده است .مطابق این سند ،هر منبع آموزشی برای كسب نشان
استاندارد باید از فیلتر سنجههای این سند عبور كند و دستكم
 60درصد امتیاز ارزیابی را بهدســت آورد .سنجهها در دو بخش
عمومی و اختصاصی منابــع را ارزیابی میكنند .نقش گروههای
مختلف درســی ،و از آن جمله گروه شــیمی دفتر برنامهریزی و
تألیف كتابهای درســی ،تدوین ســنجههای اختصاصی برای
ارزیابی منابع آموزشــی مرتبط با رشــتة درسی مربوط است .در
گروه شــیمی ،این ســنجهها با بهرهگیری از تجربیات معلمان و
توجه به موارد زیر تهیه و تدوین شده است:
 .1منطق برنامة حوزة تربیت و یادگیری علوم تجربی
 .2اهداف آموزش علوم (به ویژه شــیمی) در اسناد باالدستی و
برنامة درسی ملی
 .3رویكرد آموزشی و ســازماندهی محتوای كتابهای درسی
شیمی
 .4اهــداف و ضرورت تدوین هر منبع با توجه به تعریفی كه از
آن بیان شده است.
 .5ویژگیهای عنوان شــده برای هر یك از منابع آموزشی كه
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی ارائه كرده است.

سند جامع ارزيابي منابع آموزشي شيمي در يك نگاه

 بيان مسئله و ضرورت آن
 اهداف آموزش علوم در دورة متوسطة دوم
 منطق برنامة حوزة تربيت و يادگيري علوم تجربي
 راهبردهاي ياددهي يادگيري
 معرفي برخي مفاهيم اساسي

مقدمه

 كتابهاي كمكآموزشي
 كتابها و منابع تكميلي
 كتابهاي تكميلي (دانشافزايي ،موضوعي ،مرجع،
پوستر و فلش كارت)
 كتابهاي حمايتي (راهنماي معلم ،فناوري و)...
 كتابهاي كمكدرسي
 كتابهاي كار و تمرين

تعريف انواع كتابهاي آموزشي و تربيتي
(غيردرسي)

ويژگيهاي عمومي منابع آموزشي و سنجههاي
مربوطه

مشترك بين همة منابع در همة رشتهها ( 80امتياز)

ويژگيهاي اختصاصي كتابهاي آموزشي

ي و سنجههاي اختصاصي مشترك در همة كتابهاي آموزشي ( 75امتياز)
 ويژگ 
 ويژگي و سنجههاي اختصاصي هر يك از منابع آموزشي ( 45امتياز)

روشن است كه تدوین سنجهها در راستای شناسایی كتابها و
منابعی بوده كه تا حد امكان بتوانند به تعمیق ،تثبیت و گسترش
دانش شیمی ،درك پدیدهها و حل مسائل به شیوة علمی كمك
كنند ،انگیزة یادگیری را افزایش دهند و در عین حال از مثالها
و رویدادهــای مرتبط با محیط زندگــی و اطراف بهره ببرند و بر
تربیت افرادی مسئولیتپذیر ،اخالقمدار و دوستدار محیطزیست
و طبیعت اهتمام ورزند.

ارزیابی منابع آموزشــی به كمك این ســنجهها به كشف نقاط
قــوت و (احیاناً نقاط ضعف احتمالــی) در آنها خواهد انجامید.
تالش گروه شــیمی افزودن سطح اســتاندارد ارزیابی به منظور
ارتقای این منابع بوده است .امید است كه صیقل دادن این سنگ
محك در آینده سبب تشویق هرچه بیشتر مؤلفان به تولید منابع
استاندارد و مفید آموزشی شود.
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مقاله

فیلم آموزشی گرانترین رسانه یا ارزانترین؟

وحید گلستان
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اشاره

در دهههــای پیش كه پدران ما پی بردهاند فیلم آموزشــی در
فرایند یادگیری رسانة مؤثری است ،كلی برایش سخنرانی كردند
و آرزو كه كاش میشــد این رسانه وارد آموزش شود! استادانمان
هم نوشتند كه این رسانه مؤثر است ،اما گرانترین رسانة آموزشی
است .البته راست میگفتند ،چون تولید فیلم بسیار گران و خاص
بود و حتی تكثیر و توزیع آن و نمایشش در كالس هم زیرساخت
خاصی میطلبید .ویدیو كه آمد ،باید بهتر میشد ،اما نشد .چطور
میشــد توقع داشت این فیلم آموزشی رشد كند و بالغ شود و به
درد آموزش بخورد؟!
اكنون فیلم آموزشی در سطح ملی و با شمارگان باال ارزانترین
رسانه است .تشریح میكنم .در واقع ،ارزان شدن تجهیزات ،مواد
خام و كوتاه شــدن زمان تولید فیلم از یكسو تا حدود حتی 50
درصد هزینة كلی تولید را به نســبت قبل كمتر كرده است ،اما

انقالب شــگفتانگیز این ماجرا در بخش تكثیر و توزیع رخ داده
است .اكنون شما میتوانید یك دیویدی استاندارد حاوی چند
صد دقیقه فیلم آموزشی و كتاب گویای صوتی و یا شامل صدها
ســند آموزشی همچون فایل نوشته و پیدیاف را فقط با هزینة
معــادل چند ورق كاغذ  A4خام تهیه كنید .هزینة كاغذ و چاپ
در این ســالها پیوسته بیشتر شــد و به جای آن هزینة تكثیر
فیلم در قالبهای دیجیتالی ارزان و راههای آن همهگیرتر .البته
افقهای تازة انتشار برخط هم خود زمینة نیكوی بعدی است.
ایــن تغییر در هزینة تكثیر و حتی تولید را میتوان هم از نظر
فرصت بررسی كرد و هم از نظر تهدید.

فرصتهای دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی

با كم شــدن هزینة تكثیر و تولید ،حاال میتوان به بازگشــت
ســرمایه هم فكر كرد و بخش خصوصی میتواند برای ســود به

حقــش برنامهریزی كند .دیگر نیاز نیســت فقط بخش دولتی و
حمایتی متولی فیلم آموزشی باشد ،بلكه بخش خصوصی باهوش
میتواند نیــاز كالس ،معلم و دانشآموزان را شناســایی كند و
برایشان محتوای فیلمی تولید كند.
فیلــم ،به خاطر جذابیــت ذاتی آن و جلــب انگیزش و توجه
مخاطبــان ،بهخصوص دانشآمــوزان ،میتواند در بــازار رقابت
امروزی نســبت به كتاب و حتی سایر رسانهها انتخاب مهمتری
قلمداد شود.
یك فرصت دیگر كه در این ســالها محقق شده است ،نگاه
اسناد تحولی آموزشوپرورش است .در این اسناد ،به صراحت به
حركت به سمت چندرسانهای و بستة آموزشی تأكید شده است
و فیلم میتواند با حمایت برنامة درسی در بستة فرایند آموزشی
قرار گیرد و از آنجا كه این شــرایط تازه است ،بیشك محتوا در
این حیطه بســیار فقیر و تولید آن پویاســت .البته برای رقابت
شرایط بهتری دارد.
پــس در میان فرصتهــای متنوع در این حیطــه ،به همین
دو بســنده و توجــه میكنیم كه اكنون ،هم بــه لحاظ قانونی و
حمایتهای برنامة درسی رسمی شرایط تازهای برای تولید فیلم
آموزشــی بهوجود آمده است و هم با كم شدن هزینة تولید و به
خصوص هزینهها و شیوههای انتشار فیلم آموزشی ،میتوان دورة
جدیدی را آغاز شده تلقی كرد.

تهدیدهای دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی

تهدید اول .شتابزدگی و افت شدید كیفیت ،خطر محسوسی
اســت كه اكنون نشــانههای آن دیده نمیشوند .حتماً خاطرتان
هست كه با ســودآور شدن ساختمانسازی در كشورمان و نیمه
صنعتی شــدن آن ،بازار به اصطالح «بساز و بفروشها» گرم شد.
آنها معمار نبودند و شــناخت و تعهد معمار را نداشتند و حتی
اگر به طور استثنائی دلشان هم میخواست كاری حسابی بكنند،
بلد نبودند .فقط ســرمایة اولیهای داشــتند و بازاری سودآور در
مقابل .لذا وضعیت وخیم معماری فعلی در كشورمان رقم خورد.
احســاس میشد شرایط ســهل تولید و سودآورشدن این رسانه
جای شتابزدهها و كار نابلدها را باز كند.
ی شــده بــه عنوان فیلم
طیف زیاد ســخنرانیهای فیلمبردار 
آموزشی ،مصداقی از تهدید است .فیلم آموزشی با بیان فیلمگونة
خود پیامش را به مخاطب میرساند .یعنی یك عمل (میزانسن)
عینــی وجود دارد كــه حاصل آن دریافت مفهوم آموزشــی در
ِ
طیف فیلمهای مبتنی بر ســخنرانی،
مخاطب اســت ،اما در این
ً
دیگر عمل و میزانسن شكل نمیگیرد و گویی فیلم صرفا گزارشی
تصویری است از سخنرانی یك معلم.
البته راههایی وجود دارند كه از دل همین شــیوه كه قدیمترها
به شیوة «گچ و تختهای» هم موسوم بود ،با به كار بردن آیتمهای

میانی ،اضافه كردن جمالت برجسته در زیرنویس و میاننویس،
و تمهیداتی از این دست ،حداقل ارزش آموزشی نزدیك به فیلم
آموزشی را ایجاد كردند.
تهدید دوم .از آنجا كه تاكنون بازاری رسمی برای فیلم آموزشی
بهوجود نیامــده ،متر و معیاری هم برای طبقهبندی كیفی و نیز
سطحبندی قیمت این رسانه ایجاد نشده است .این موضوع باعث
میشود تولیدكننده به میل شخصی و انصاف خود برخورد كند و
در نتیجه ،وقتی مخاطب یكی دوبار فیلمی آموزشی را به قیمتی
زیاد میخرد و بعد متوجه میشود محتوای محصول چقدر نازل
اســت ،به كلی اعتمادش به رسانة فیلم آموزشی كم میشود .لذا
اكنون باید در كنار نظام كنترل كیفی دفتر انتشارات و تكنولوژی
آموزشی كه تأیید و استانداردسازی رسانة فیلم آموزشی را انجام
ال در
میدهد ،مأموریت جدیدی تعریف شــود كــه فیلمها را مث ً
چهار طبقة كیفی الف تا د طبقهبندی كند و براساس كمیت فیلم
و طبقة كیفی آن ،رقم اســتاندارد قیمت هم تعیین شــود .البته
شاید برخی بر این باور باشند كه بازار آزاد و رقابتی در گذر زمان
در خودش برندها را ایجــاد میكند و غیرمتعهدها و كار نابلدها
از بازار خارج میشــوند و قیمت هم در گذر زمان براساس عرضه
و تقاضا شــكل واقعی به خود میگیرد ،اما واقعیت آن است كه تا
این فعل و انفعاالت طبیعی در بازار نوپا و ناتوان فیلم آموزشــی
رخ دهد ،شاید برای همیشه این رسانه به گوشة بیاعتمادی برود.
لذا وجود یك نهاد حمایتی دولتی و حاكمیتی برای ایجاد تناسب
در كیفیت و كمیت این آثار ،به نسبت قیمت آن ،بسیار ضروری
به نظر میرسد.
اما تهدید سوم .در بعد محتوایی هم تهدیدی ممكن است رخ
دهد .برخی از تولیدكنندگان برای اینكه ریسك سرمایه و تولید
خود را كم كنند ،كتاب درسی را كه رسانهای مصوب و قابل ارجاع
است ،به جای فیلمنامه قرار میدهند و فرصت تبدیل مفاهیم به
محتوای فیلمی جدید در فیلمنامه را ایجاد نمیكنند .گویی كتاب
را مصور و گویا كنند كه این هم از ضعیفترین اشكال تولید فیلم
آموزشی است .در واقع ،كتاب با شكل بیانی خود و براساس زبان
علم تأثیر خود را برقرار میكند ،حال آنكه فیلم كه مبتنی بر زبان
هنر و بیان غیرمســتقیم است ،به دالیل دیگری و با توان دیگری
نســبت به كتاب وارد چرخة فرایند یادگیری میشــود .اگر این
تفاوت دیده نشود ،با فیلمهای الكنی مواجه میشویم كه ظرفیت
طبیعی فیلمی خود را به ظهور نرساندهاند.
در پایــان بایــد اظهار خشــنودی كــرد كه هــم قوانین ،هم
زیرساختهای تولید و تكثیر ،و هم سلیقة مخاطبان ،بهخصوص
دانشآموزان ،رســانة فیلم را بســیار دوســت دارند و این رسانه
میتواند در انقالب پســادیجیتالی خود نقش مؤثرتر و تازهای را
به خود بگیرد.
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گفتوگو

عشق به كتاب در يك روستای پاك
توگو با مجید ابویسانی ،مسئول كتابخانه ابویسان
گف 

حوری حسینی
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روستای اَبویســان در شهرستان
جغتای در خراسان رضوی قرار دارد
با جمعیتی کمتر از  220خانوار و 800
نفر .کتابخانة این روســتا از سالهای
 1385به همت جهاد ســازندگی وقت،
آغــاز به کارکرد ،اما در طول این ســالها
نشیب و فرازهای بسیاری را پشت سر گذاشت و
بعد از مدتی کام ً
ال تعطیل شد .در سال  ،1386یافتن کتابی
در میان کتابهای تلنبار شــده و موشخوردة کتابخانة
متروکه روستا ،بهانهای شــد تا جمعی از جوانان روستا
تصمیم بگیرند کتابخانة روستا را دوباره راهاندازی کنند.
با قرض گرفتن چند قفسه از مغازههای روستا ،کتابهای
قابل استفاده تفکیک شدند و فضایی که سالها فراموش
شده بود ،بهعنوان کتابخانه ابویسان شروعی تازه پیدا کرد.
چطور شــد كه تصميم گرفتيد کتابخانة ابويسان را
فعال كنيد؟
کار با جذب کودکان و بچههای مدرســهها آغاز شد .کمکم با
جذب افراد بیشتر و با کمک خیرین کتابهای بیشتری تهیه شد.
حمایت مسئوالن روستا در رونق کتابخانه و پابرجایی آن بیتأثیر
نبوده اســت .کمکم زنان و دختران روستایی نیز جذب کتابخانه
شــدند .مردم کمکهای خیرانة بســیاری داشتند و حتی زکات
خود را به کتابخانه هدیه میدادند.
شــاید دلیل اصلی تشــکیل کتابخانه ،حسرتها و نداشتههای
دوران کودکی خودمان بود که نمیخواســتیم نسل جدید روستا
هم با آن مواجه شــود .برای پر کردن اوقات فراغت در روستاها
کــه کمترین امکانات رفاهی و تفریحی را دارند ،چه چیزی بهتر
از کتــاب؟ چه چیزی بهتر از مطالعــه و آموختن و لذت بردن از
همنشینی با کتاب؟
ســال  1393در جشنوارة روستاهای دوســتدار کتاب شرکت
کردیم و در ردة  10روســتای برتر قرار گرفتیم .این عنوان برای
ما بهعنوان تنها نمایندة استان خراسان ،مسئولیتمان را دوچندان
کرد .قبل از آن بارها در شهرستان جغتای بهعنوان کتابخانة برتر
روستایی انتخاب شده بودیم.
با حمایت خیرین روســتا و هدیة جشــنواره شروع به ساخت
کتابخانه برای روستا کردیم و موفق هم شدیم.

ســال  1396توفیق اجباری نصیبمان
شــد .برای شــرکت در جام باشگاههای
کتابخوانــی کودک و نوجوان کشــور.
ساده شــروع کردیم ،اما خوشبختانه بین
پنج هزار باشــگاه شهر و روســتایی ،عنوان
اول را بهدســت آوردیم .دریافت جام باشگاههای
كتابخوانی اتفاق فرهنگی دیگری بود كه قشر كودك
و نوجوان روســتا را به درک فرهنگ عمیق كتاب و اندیشــیدن
ترغیــب کرد .این موفقیتهای کتابخوانی ســبب شــدند ،به
ویژگیهای روســتاهای پاک خراســان رضوی ،کتابخوانی نیز
بهعنوان یک اصل دیگر اضافه شود.
در شهرستان جغتای با همکاری فرمانداری ،باشگاه کتابخوانی
«اســتی» در جمع کــودکان و نوجوانان روســتاهای پاک قرار
میگیرد و به ترویج کتاب میپــردازد .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 ،فعالیتهای فردی و جمعی
كتابخوانی و  ...از جمله موارد قابل ذكر است.
در مورد اینكه روستای پاك به چه روستایی میگویند،
كمی برای خوانندگان توضیح دهید؟
روســتای پاك روستایی است كه یكی از این مؤلفهها را داشته
باشد:
ـ عاری از بیسوادی ،بیكاری ،طالق و اعتیاد باشد؛
ـ تمامی خانوادههای روستا تحت پوشش بیمة روستایی باشند؛
ـ باسوادان روستا ساالنه حداقل یک کتاب مطالعه کنند.
روســتای ابویسان خدا را شــكر بیش از  90درصد ،سه مؤلفة
روســتای پاك را دارد (كتابخوانی ،با ســواد بودن ،و آمار كم
طالق).
كتابخانة ابویســان در حال حاضر چند جلد كتاب و
چند عضو فعال دارد؟
در حــال حاضر کتابخانة ما بالغ بر  11هزار جلد کتاب و بیش
از  300عضو فعال دارد و در كنار تشــویق اقشار گوناگون روستا
به حضور در كتابخانه ،دورههای آموزشــی و هنری ،مسابقههای
فرهنگی و كتابخوانی و ...برگزار میكند.

كتابخانه ابویسان نهتنها یك كتابخانه ،بلكه یك مركز فرهنگی است كه در آن جشنهای دینی و ملی ،گردهمایی های كودكان و نوجوانان و دورههای آموزشی برگزار میشود.

چه عواملــی باعث افزایش حــس كتابخوانی در
كودكان روستای ابویسان شده است؟
یک اصل مهم در جــذب افراد به کتابخوانی ،پویایی و ترویج
آن ،و خستگیناپذیر بودن مسئوالن امور فرهنگی است .کتابخانة
ابویســان تنها یک کتابخانه نیســت ،حاال یــک مرکز فرهنگی
است .تنها قرائتخانه نیست .محل بازی و سرگرمی بچهها ،محل
جشــنهای دینی و ملی و محل گردهمایی کودکان و نوجوان و
زنان روستا شده است .بچهها هم کتاب میخوانند ،هم در حیاط
کتابخانــه بازی میکنند و هم به کالسهــای فرهنگی و هنری
میروند .تنوع برنامههای ما در جذب افراد بسیار مؤثر بوده است.
میزان استقبال از كتابخانة روستای شما چقدر بوده
است؟
در کنار اهالی روســتا ،کتابخانة ابویســان از روستاهای دور و
نزدیــک نیز عضو فعال دارد که مــراودات فرهنگی خوبی دارند.
خدا را شكر میكنم كه فعالیتهای فرهنگی در روستای كوچك
ابویســان باعث شده است كه مسئوالن وزارت ارشاد و همچنین
نویسندگان نامآشنایی همچون داوود امیریان ،جعفر توزندهجانی،
محمد طلوعی و تعدادی از شاعران استانی با هزینههای شخصی
خود به روستای ابویسان كشانده شوند .همة آنها به عشق دیدن
فعالیتهای بچههای ابویسان آمدند.
نیازهای فعلی كتابخانه ابویسان چیست؟
سالهاست کتابخانة ابویسان قرار است در مجموعة کتابخانههای
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور قرار بگیرد ،اما دلیل رخ ندادن
این اتفاق ،همواره جمعیت کم روستا عنوان شده است.
از نظــر امکانات ،برای تجهیز بیشــتر و بهتر فضا و ســهولت
دسترســی به کتابها ،نیاز به قفســه و ...منابع تازه وجود دارد.
اما مهمتر از همة اینها ،توســعة فضای کتابخانه و ساخت سرای
فرهنگ است .در یک سال گذشته نویسندگان و شاعران مطرحی
از کشور و استان به ابویسان سفر داشتهاند و در جمع دوستداران،
نوجوانان و کودکان قرار گرفتهاند .بیشــک وجود سرای فرهنگ

در طبقة 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 ،بهویژه کودکان و نوجوانان،
مهمترین حامیان کتابخانه بودهاند .در حین ساخت فضای جدید
نیز مسئوالن شهرســتان و استان کمکهایی داشــتهاند .البته
وعدههای عمل نشــده از سوی استانداری هم در این میان وجود
داشــته اســت .ضمناً ادارة كل كتابخانههای خراسان رضوی نیز
حمایت زیادی از كتابخانة ما داشتهاند.
به نظر شــما چه رویكردهای جدیدی را برای توسعة
فرهنگ كتابخوانی باید برگزید؟
در واقع مسئلة مهم و اساسی ،ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه
اســت که در گرو مشــاركت تمامی اقشار اســت .ولی در تأمین
كتابهــا باید به نیازهای فكری ،روحــی و روانی و مخاطبان بر
حســب سلیقهها توجه شود تا جامعه با كتاب دوباره آشتی كند.
همچنین الزم است بكوشیم با برنامههای ابتكاری و فرهنگسازی،
نوجوانان و جوانان را به ســمت كتاب و كتابخوانی سوق دهیم
و با اجــرای فعالیتهــای فرهنگی ،كتابخوانی را بین اقشــار
مختلف مردم اشــاعه دهیم .اتفاقهایی مثل «جام باشــگاههای
کتابخوانی» و «جشــنوارة روستاهای دوســتدار کتاب» واقعاً
حرکتهای ثمربخشی بودهاند.
همچنیــن ،با توجه به تأثیر دوران کودکــی در جذب افراد به
کتابخوانی ،درگیر کردن کــودکان با کتاب در مهدکودکها و
دبســتانها ،و پررنگ کردن فرهنگ کتابخوانی در این سنین
نیز باید بســیار مورد توجه قرار گیرد .امروزه همة مدرسهها باید
از كتابخانههای مفید استفاده كنند و هر دانشآموز حضورش در
كتابخانه و اســتفاده از منابع آن را بخشی از فعالیت مدرسهاش
بداند .فضای كتابخانهای مدرسهها باید بهگونهای تعبیه شود كه
در منظر و دید دانشآموزان باشد.
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یادداشت

تأثيرتغييرنظام آموزشی بركتابهای
آموزشی متوسطه دوم

نگاهی به وضعیت کتابهای آموزشی دورۂ دوم متوسطه در سه سال گذشته

گالره کاشانیان

کتابهای آموزشــی دورة دوم متوســطه (نظری) ،کتابهای
کمکدرســی ،کمکآموزشی و داســتانی را که بهصورت تألیف
و ترجمه هســتند ،در برمیگیرد .در ســال  1394تعداد 1665
عنوان کتاب برای این دوره به دبیرخانة ســاماندهی ارسال شد
که از این تعداد 945 ،عنوان مناســب بودند .در ســال ،1395

تعداد کتابهای دریافتی  1291عنوان بود که  621عنوان آنها
مناسب ارزیابی شدند .در ســال  1396نیز ،تعداد  1246عنوان
کتاب در این دبیرخانه به ثبت رســیدند که بعد از ارزیابی توسط
کارشناسان ،تعداد  554عنوان مناسب تشخیص داده شدند.

جدول  .1وضعیت کتابهای بررسیشده در سالهای 96ـ( 1394متوسطة دوم)
کتابهای مناسب

کتابهای دریافتی

ردیف

سال

1

۱۳۹۴

1665

2

۱۳95

1291

-22/5

3

۱۳96

1246

-0/3

تعداد

میزان تغییر

تعداد

درصد

نوع تغییر

-

945

56/8

-

621

48

کاهش

554

44/5

کاهش

جدول  .2کتابهای بررسیشده و مناسب در سالهای 96ـ( 1394متوسطة دوم) به تفکیک نوع کتاب
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کتابهای دریافتی

ردیف

سال

1

1394

1665

2

1395

1291

471

3

1396

1246

513

کتابهای مناسب

تعداد

کمکدرسی

کمکآموزشی

داستانی

تعداد

کمکدرسی

کمکآموزشی

داستانی

233

1128

304

945

37

650

258

583

237

621

116

390

115

486

247

554

78

305

171

چرا آمــار کتابهای دریافتــی و همچنین کتابهای
مناسب در هر سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است؟
در وهلة اول میتوان اینگونه تصور کرد که در پی تغییر نظام
آموزشی کشور در سال  ،1395یک پایه (اول) از دورة متوسطة
دوم حذف شــد و به جای پایة دوم ،دهم جایگزین آن شــد .به
همین ترتیب در ســال  ،1396پایة یازدهم به جای پایة سوم ،و
امســال نیز پایة دوازدهم جایگزین پیشدانشگاهی شد که خود

میتوانــد دلیلی برای این کاهش آماری باشــد .از طرف دیگر،
چون کتابهای درسی هر ســاله در اواخر شهریورماه وارد بازار
میشوند ،ناشران فرصت الزم را بهمنظور تولید و نشر کتابهای
کمکدرسی برای کتابهای جدیدالتألیف کمتر خواهند داشت.
بــا نگاهی کوتاه بــه جدول  2که در باال آمده اســت ،میبینیم
که کتابهای کمکدرســی در ســال  233 ،1394عنوان بوده
که در ســال  1395به  471عنوان و در ســال  1396به 513

عنوان افزایش یافته اســت .یعنی با توجه به جدیدالتألیف بودن
کتابهای درسی ،ما نه تنها شاهد رشد چشمگیر تولید اینگونه
کتابها توســط ناشران محترم بودهایم ،حتی میتوان گفت :كه
آنها توجه و اشــتیاق بیشتری نسبت به ســالهای قبل برای
نشــر اینگونه کتابها داشــتهاند .علت را میتوان توجه خاص
خانوادهها و دانشآموزان برای تهیة اینگونه کتابها دانست که
استفاده از آنها را راهی برای موفقیتهای بعدی خود محسوب

میکنند .در مقابــل میبینیم که کتابهای کمکآموزشــی و
کتابهای داســتانی ســیر نزولی را طی کردهاند و به ترتیب در
سال  1281 ،1394و  304عنوان ،در سال  583 ،1395و 237
عنوان ،و در ســال  486 ،1396و  247عنوان در سامانة دفتر به
ثبت رسیدهاند .باال رفتن قیمت کاغذ ،گران شدن قیمت نهایی
کتاب و در نتیجه ،کاهش تقاضا میتواند دلیل دیگری برای این
کاهش باشد.

جدول  .3کتابهای دریافتی دورة دوم متوسطه ،به تفکیک موضوع در سالهای 96ـ1394
1395

1394

96ـ1394

1396

ردیف

موضوع

1

اقتصاد

4

2

تاریخ

63

53

3

تاریخ علم

0

0

0

4

جغرافی

10

4

%40

20

5

چندموضوعی

6

0

0

20

3

6

دینی

368

179

%49

161

58

%36

7

روانشناسی

37

30

%81

74

49

%66

65

8

ریاضی

93

19

%20

119

23

%19

147

9

9

زبان و ادبیات فارسی

67

39

%58

77

43

%56

101

52

%51

10

زبانهای خارجی

32

7

%22

40

10

%25

50

10

%20

122

11

زمینشناسی

6

2

%33

6

1

%17

9

2

%22

21

5

12

زیستشناسی

35

9

%26

79

26

%33

51

12

%24

165

47

%28

13

سوادرسانهای

0

0

0

5

5

%100

3

3

%100

8

8

%100

14

شیمی

37

3

%8

42

17

%40

46

14

%30

125

34

%27

15

عربی

34

2

%6

41

3

%7

44

6

%14

119

11

%9

16

علوم اجتماعی

28

15

%54

22

2

%23

31

19

%61

81

39

%48

17

علوم تربیتی

53

52

%98

95

91

%96

74

72

%97

222

215

%97

18

فلسفه و منطق

11

1

%9

18

6

%33

20

3

%15

49

10

%20

19

فیزیک

52

29

%56

89

50

%56

83

33

%40

224

112

%50

20

قرآن

324

145

%65

34

15

%44

19

6

%32

377

166

%44

21

مبانی علم رایانه

3

3

%100

1

1

%100

1

1

%100

5

5

%100

22

مرجع

51

51

%100

0

0

0

3

3

%100

54

54

%100

23

مهارت زندگی

33

31

%94

68

65

%96

41

35

%85

142

131

%92

کتابهای

کتابهای

دریافتی

مناسب

22

6

%27

91

%61
%100

کتابهای

کتابهای

دریافتی

مناسب

8

1

%13

13

%34

148

%100

11

11

47

10

%21

3

%6
%41

کتابهای

کتابهای

دریافتی

مناسب

10

4

%40

25

%53

38

0

11

11

17

4

%24

0

0

52

%25

637

264

176

126

%72

51

%14
%55

کتابهای

کتابهای

دریافتی

مناسب
1

%25
%84

47
0

0
2

%10
%15

26
108

27
47

%72
%16

359
245

134
27

%22
%24

درصد

درصد

درصد

درصد
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جدول  3صرفاً به مقایســة آماری وضعیت کتابهای دریافتی
به تفکیک موضوع طی ســالهای 96ـ 1394پرداخته است که
بین موضوعهای درســی ،کتابهــای چندموضوعی با  6درصد،
عربی بــا  9درصد و ریاضیات با  14درصــد ،به ترتیب کمترین
آمار کتابهای مناســب را به خود اختصاص دادهاند .در مقابل،
کتابهای تاریخ علم ،سوادرسانهای ،مبانی علم رایانه و کتابهای
مرجع با 100درصد ،علوم تربیتی با 97درصد ،و روانشناســی با
72درصد به ترتیب بیشترین کتاب مناسب را داشتهاند.
همچنین ،بیشــترین آمار کتاب ثبتشــده در سامانة دفتر ،به
ترتیب مربوط به موضوعهای دینی بــا  637عنوان ،ریاضیات با
 359عنوان و زبان و ادبیات فارســی بــا  245عنوان کتاب بوده
اســت که از میان کتابهای ریاضیات ،در نهایت فقط 14درصد
یعنی  51عنوان ،مناسب تشخیص داده شدهاند.
علت تأیید نشدن کتابها در این دوره چیست؟
دالیل متعددی را میتوان برای آن ذکر کرد که از مهمترین
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آنها عبارتاند از :فقدان راهبردهای آموزشــی ،ارائة مطالب
خارج از برنامة درســی ،ســؤاالت تکراری ،غلطهای علمی،
ارائة پاســخ مســتقیم ،درج پاســخنامة ســؤاالت کتابهای
درســی ،ارائة پاسخنامههای تشــریحی ،بهکارگیری سؤاالت
صرفاً تســتی و . ...با مشاهدة این قبیل موارد ،کتاب نامناسب
شناخته میشود.
مشــخصات کتاب خوب از نظر کارشناســان سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی چیست؟
ناشران محترم چنانچه تمایل داشــته باشند که کتابهایی با
کیفیت بهتر و مدنظر سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی منتشر
کنند ،میتوانند قبل از تولید ،به سامانة «دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی» به نشــانی اینترنتی «»samanketab.roshdmag.ir
مراجعــه و در قســمت راهنمــای تولید کتابهای آموزشــی،
مشــخصات عمومی و اختصاصی کتابها را در همة موضوعهای
درسی مالحظه کنند.

یادداشت

خوشبختی نسل ما و بدبختی نسل امروز

فكرش را بكن .دراز بكشــي توي آفتاب ،شكمت را بچسباني به
گلهاي قالي ،پاهايت را پشــت سرت تاب بدهي ،سرت را بكني
تــوي كتاب و هي بخواني و بخواني؛ بخواني و كيف كني .مادرت
صدا بزند« :بيا غذا ســرد شــد ».و تو بگويي« :صبر كن ،همين
چند صفحه مانده ».و باز بخواني آنقدر كه غذا سرد بشود .سفره
جمع شــود و مامان و بقيه بروند دنبال كارشان و تو همينطور
ســرت توي كتاب باشد و آخر قصه یا اشکت در بيايد يا شنگول
از جايت بلند بشــوي و تازه بفهمي چه قدر گردنت تير ميكشد
و چشمهايت...
ايــن حــال آن روزهاي ما بود .آن روزها كه به بهانة تماشــاي
كتاب يك ساعت توي كتابفروشي ميمانديم تا يكي دوتا كتاب
را مجانــي بخوانيم و كتابفروش ايــن را ميفهميد و به رويمان
نميآورد .آن روزها كه با پول تو جيبي كتاب كرايه ميكرديم .آن
روزها كه تا دير وقت كتاب ميخوانديم و مادر دعوايمان ميكرد
كــه« :بخواب ،صبح خواب ميماني و به مدرســه نميرســي».
آن روزها كه توي مدرســه يواشــكي كتاب را از زير ميز بيرون
ميآورديم تا ببينيم ادامة قصه چه ميشود.
ميبيني كتابها چه حجم بزرگي از خاطرات ما را مال خودشان
كردهاند .خيلي از همين ماها رئيس و وزير و وكيل و نویســنده و
شاعر شديم .خيليها دكتر مهندس ،خيليها هم چيزهاي ديگر.
خدا ميداند كه خيلي از ماها همين كتابخوانهاي يواشــكي و
مجاني و ل ِنگ تكانده ،آدمهاي متعهد و خوبي شدند كه دنيا به
سرشان قسم ميخورد.
ما اين بخت را داشــتيم كه آن روزها ســرگرميهاي متنوعي
نداشــتيم .بچههاي حاال هزارجور چيز دارند .خدا كند كنار اين
هزارجور چيز ،كتاب درسيشــان را هم دوست داشته باشند و از
سر رودربايستي با خانواده و كم نياوردن پيش فاميل و دوست و
رفيق و در و همسايه درس نخوانند.

مهري ماهوتي

مهری ماهوتی ،شاعر و نویسنده سرشناس کودکان و نوجوانان،
در این یادداشــت ،اگر چه آموزش و پرورش را نیز مینوازد ،اما
بهدرســتی بر فرصتهای لذتبخش مطالعه کــه این روزها از
غ میداریم ،انگشت میگذارد .او در این یادداشت
فرزندانمان دری 
حسی میکوشد نشــان دهد که مافياي كتابهاي كمكدرسي
درصدد القای این باور است که آموزشوپرورش يك جاهايي كم
گذاشته است .این یادداشت کوتاه را بخوانید.

اين طفلكيها به زور معلم خصوصي و كتابهاي كمكدرسي
هم كه شــده دكتر مهندس و وكيل و وزير ميشوند؛ گیریم از
نوع آدم خوبهاش هم ميشــوند؛ ولــي خودمانيم چهقدر كيف
كردهاند؟ چهقدر حق داشــتند از درخت باال بروند یا توي جوي
آب نه ،روي هميــن چمنهاي پاك و پاكيزه پابرهنه بدوند؟ یا
با دوستشــان لقمه نان و گوشــتكوبيده را قسمت كنند؟ اين
بچهها از زور كالسهاي تقويتي درســي و كمكدرسي و هنري
و ورزشي وقت ندارند سرشــان را بخارانند .اين روزها برخالف
آن روزها ،بچهها با هم كه مســابقه دارند هيچ با خودشان هم
مسابقه دارند.
همــة اينها را گفتم تا بگويم شــما را به خدا اينقدر براي اين
بچهها برنامه نريزيد .اينقدر نخواهيد از آنها آدمي بســازيد كه
بتوانيد به وجودش پز بدهيد .بگذاريد خودشــان راهشــان را و
جايشان را پيدا كنند اين همه شاعر و عالم و نويسنده و هنرمند
در عرصة موسيقي و نقاشي و فيلم و چه و چه ،آیا با برنامهريزي
پدر و مادر يا با در اختيار داشــتن انواع امكانات به اين جايگاهها
رســيدند يا با عشــق و تالش و انتخاب خودشان؟ نميدانم اين
بچهها كه همه جور هوايشــان را داريد ،همان نابغههايي هستند
كه شما ميگوييد يا موجودات بيدست و پايياند كه اگر از آنها
غافل شويد ،نميتوانند حتي رشــتة تحصيلي مناسب خودشان
را تشــخيص بدهند و همين كار را هم آموزشوپرورش برايشان
انجام ميدهد و بعد هم با چوب باالي سرشان ميايستد كه ا ِال و
ل ِّل بايد همين را بخوانيد.
بگذاريد اين را هــم بگويم که آموزشوپــرورش يك جاهايي
كم گذاشــته؛ اين را مافياي كتابهاي كمكدرســي ميگويد؛
وگرنه اين همه مطلب كمكدرســی نمــيداد كه بچهها خداي
نخواســته نافهم از كالس و مدرسه بيرون نيايند و این صد البته
توجیه اهداف منفعتطلبانه اســت وگرنه دلشان برای بچههای
این مملکت نسوخته اســت .به نظر اين حقير ،آموزشوپرورش
يكجاهــا كه نه خيلي جاها زيادي هم گذاشــته؛ آنقدر زيادي
كه دانشآموز نتواند نفس بكشــد و نتواند يك كلمة غيردرسي و
غيركمكدرسي بخواند.
نتيجه این اســت :كتابخانهها خالي ،كتابفروشــيها حداكثر
خيل كتابنخوانها در حسرت پرواز به
پر از ســياهي لشــكر و ِ
ســرزمينهاي شمالي و جنوبي و شــرقي و غربي تا ما بمانيم و
داســتان بيانتهاي اين پرندههاي مهاجر كه به دســت خودمان
پَ ِرشان دادهايم از سرزمين مادري.
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نقد کتاب
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من مترسكم ،ولی میترسم
نویسنده :احمد اكبرپور
ناشر :انتشارات فاطمی
چاپ اول1396 :
ارائة پیــام غیرمســتقیم و توجه به وجه ســرگرمکنندگی،
از بارزتریــن ویژگیهــای داستاننویســی اســت .بهویــژه در
داستاننویسی برای کودکان باید توجه داشت که درونمایه و پیام
داستان به لطیفترین شکل ممکن ارائه شود تا تأثیرگذاری بهتر
و ماندگارتری داشته باشــد .اکبرپور دانشآموختة روانشناسی
است و بهپشتوانة سالها نویسندگی برای کودکان و نوجوانان و
کسب تجربه در این حوزه ،خوب میداند که برای القای پیام خود
چه عناصری را در داستانهایش به کار بندد.
بازیابــی هویــت و تقویــت ارادة فردی ،برونرفــت از مدار
بســتة تکرار ،مقابله با ترسها ،و مهمتر از همه ،شکستن تابوها،
درونمایة مشــترک آثار داســتانی این نویسنده است که بهنوعی

در کتابهایــش نمــود دارد .در كتــاب «من مترســکم ،ولی
میترســم» هم با درونمایة بازیابی هویت و شکســتن کلیشهها
روبهروییم .کارکرد مترســک که مشــخص است .مترسک را در
مزرعه میگذارند تا حیوانات را فراری دهد .بنابراین تا حد ممکن
ترسناک ساخته میشــود .کشاورز ،لباسهای کهنه و ضخیم به
مترسک میپوشــاند ،دماغش را بیرون میکشــد تا ترسناکتر
بهنظر برسد و عالوه بر آن ،ترکهای هم در دستش قرار میدهد.
اما این مترسک از آن مترسکهایی نیست که دیگران را بترساند،
چرا که نویسنده هویتی انسانی به او بخشیده است .مترسکی که
نهتنها دوست ندارد حیوانات را بترساند ،به دنبال راهی است که
با دنیای اطراف ارتباط بگیرد و با دیگران رابطة دوســتی برقرار
کند .اما او دو مشکل اساسی دارد :اول اینکه بهشدت ترسوست و
بعد اینکه پایش گیر است« :غروب ،کشاورز از مزرعه کمی خیار
و انگور چید ،با کمی هویج و ســبزی .بعد به طرف جادة کوچکی
راه افتاد .مترسک میخواست دنبالش راه بیفتد ،ولی پایش توی

زمینگیر کرده بود .به آفتاب نگاه کرد که کمکم داشت پشت کوه
ناپدید میشد .با خودش گفت« :من مترسکم ،ولی میترسم!»
جالب اینکه ترسهای مترسک هم از نوع ترسهای کودکان
اســت؛ ترس از تاریکــی و ترس از تنهایــی« .تاریکی مثل غول
گندهای توی صحرا و مزرعه نشســت .مترســک خیلی ترسید،
ولی تاریکی هیچکاری با او نداشت ».البته در مورد «ولی تاریکی
هیچکاری با او نداشــت» ،نویسنده مســتقیمگویی کرده است.
میتوان اینطور توجیه كرد که گاهی بهفراخور موضوع میشود
مســتقیمگویی کرد ،ولی در مقام و مقولة نقد ،انتظار از نویسندة
باتجربهای چون اکبرپور این اســت که مستقیمگویی نکند و به
مخاطب «نشان» دهد که تاریکی ترس ندارد.
اینها بهکنار ،تردید به جان مترسک افتاده است .از طرفی دنیا
را زیبا میبیند« :ماه مثل یک ابرو از پشت کوه بیرون آمد .زیر نور
کمرنگ ماه همهجا زیباتر شــده بود( .مترسک) با خودش گفت:
دنیا خیلی قشنگ است ».و از طرف دیگر ،همین عوامل طبیعی
بر ترســش دامن میزنند« :مترسک میخواست بخوابد .دوست
نداشــت مثل بقیة مترسکها تا صبح بیدار بماند .چشمهایش را
روی هم گذاشــت ،اما صدای خشخشی او را ترساند .با خودش
گفت :زندگی کمی ترسناک است».
در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد :اینکه این مترسک برخالف
ســایر مترسکها دوست ندارد تا صبح بیدار بماند؛ همانطور که
دوســت ندارد مثل بقیة مترســکها دیگران را بترساند .که این
همان درونمایة «ساختارشــکنی» و «عبور و گذر از کلیشــهها
و سرنوشــت محتوم» اســت .دیگر اینکه اینبار هم نویسنده در
بهکارگیری کلمات کمدقتی کرده اســت« :صدای خشخشی او
را ترســاند .با خودش گفت :زندگی کمی ترسناک است ».اینکه
بگوییم از صدای خشخش ترســید و بعد مترسک به زبان بیاید
که «زندگی کمی ترسناک است» ،کمی از تأثیر جمله میکاهد.
و البته این انتقاد هم به ویراستاران وارد است که گاهی کمدقتی
میکنند و نکتهسنجی نمیدانند و به همین دلیل ایراداتی از این
دســت در کتابها نمود مییابند .باید توجه داشته باشیم که در
مقولة داستان ،نحوة بهکارگیری کلمات بسیار تعیینکننده است؛
بهخصوص در داستان کودک و نوجوان که هر کلمه و جمله باید
در جای خود بهکار گرفته شود تا به زیبایی داستان و القای پیام
داستان کمک کند.
و اما بخشــی از ترسهای مترســک ناشــی از تنهایی اوست،
بنابراین ســعی میکند با حیوانات دوست شود« .وقتی چشمش
به یک خرگوش تپل مپل افتاد ،خندهاش گرفت .با خودش گفت:
اگر با او دوســت شوم دیگر نمیترســم ».کمی به خودش تکان
میدهد ،ولی با این کار خرگوش میترسد و از او فرار میکند .این
ماجرا باز هم تکرار میشود؛ در مواجهه با روباهها و گرازها .حدس

مترسک این است که حیوانات از چهره و لباسش میترسند و فرار
میکنند .او که حتی در دوســتی با دختر مرد کشاورز هم ناکام
مانده ،حاال عاجز شــده اســت .حتی در خواب گریه میکند و با
التماس از ابر که باریدنش گرفته است ،میپرسد« :کجا میتوانم
یک دوســت پیدا کنم؟» او واقعاً مصمم اســت که هرطور شده
خــودش را از این وضعیت نجات بدهد ،بهخصوص که کالغ به او
سرکوفت میزند« :تو از همة مترسکها زشتتر و ترسناکتری و
برای همین کسی با تو دوست نمیشود».
اینجاست که مترســک تصمیم مه م و جسورانهای میگیرد.
او حــاال فهمیده تا تغییری ایجاد نکنــد و تا حرکتی از خودش
نشــان ندهد ،به هدفش که دوستشدن با دیگران است ،نخواهد
رسید .در نهایت باران هم به کمکش میآید ،صورت و اشکهای
او را میشــوید و زمین زیر پایش را نرم میکند .مترسک اینبار
تــکان محکمتــری به خودش میدهــد و از جا میپــرد و بعد
اتفاقهای شــورانگیزی رخ میدهند« :وقتی داشت کنار مزرعه
لیلی میکرد ،باران بند آمد .ابر دوباره ســفید شد و خورشید از
کنارش سرک کشــید .زیر نور خورشید ،قطرهها به رنگینکمان
نگاه میکردند .مترسک به آنها گفت :چه مادر مهربانی دارید! و
ناگاه از خوشحالی چندبار باال و پایین پرید .حس کرد دوســتی
توی آســمان دارد؛ یک دوســت مهربان .اما لحظهای بعد دلش
گرفت .میخواســت روی زمین دوستانی برای خودش پیدا کند.
به درختها و گلهای وحشی خیره شد و گفت :دلم برایتان تنگ
میشود و راه افتاد».
همینجا یکبار دیگر بر کارکرد درســت کلمات تأکید کنم و
اینکه همین جملة اساسی و تعیینکنندة «میخواست روی زمین
دوســتانی برای خودش پیدا کند» ،اگر به اینصورت درمیآمد
که« :دلش میخواست روی زمین دوستانی برای خودش داشته
باشد» ،زیبایی جمله و مفهوم آن مضاعف میشد.
توجه داریم کــه عالوه بر همة این مــوارد ،یک مفهوم عمیق
و انســانی دیگر هم در پیام این داســتان هست :مهمترین وجه
شخصیت این مترسک ،قلب پاک و روح لطیف و مهربان اوست و
این همانچیزی اســت که او را به هدفش میرساند .مترسک که
خودش زشت است و ترسناک(و خود به آن اشراف و اعتراف دارد)،
همهچیز را زیبا میبیند؛ هم هالل ماه در دل شــب به چشمش
زیباست (ماه مثل ابرو  )...و هم حیوانات .نهتنها خرگوش سفید و
تپل که روبا ه و گراز را هم زیبا میبیند و دوستشان دارد؛ روباهی
که در ذهنیت من و تو مظهر و نماد حقهبازی است و گرازی که
نماد خشونت ،چپاول و خرابکاری است؛ بدون آنکه نویسنده این
مــوارد را به روی خودش و خوانندگان داســتانش بیاورد .همین
روح بزرگ و مهربان مترسک است که به کمکش میآید و او را از
قیدوبند زمینی که در آن گرفتار شده است ،رها میکند.
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قصهها و داستانها در هردو نوع آنـ کهن و معاصرـ آموزش
«مفاهیم زندگی» را در قالب حکایتهایی که هر ازگاهی از زبان
«حیوانــات» بیان میشــوند ،بر عهده دارند .ایــن آموزش که نه
تنها نکات «تربیتی» بســیاری برای مخاطب فراهم میآورد و او
را در راه کســب «معرفت و آگاهی» بیشتر یاری میرساند ،بلکه
«رویداد»ها« ،فضا»« ،مکان» و« شخصیت»هایی میسازد که قوة
«خالقة» مخاطب را تحریک میکنند و او را به تالش بیشتر برای
همیاری و همراهی با شخصیتها وا میدارند .به اعتقاد بسیاری از
پژوهشگران حوزة تعلی موتربیت و نیز ادبیات داستانی ،این ویژگی
قصه ،توانمندی خاصی به مخاطب میدهد تا او را به آگاهی تازهـ
که از منظر فیلسوفی چون ارسطو« ،کاتارسیس» نامیده میشودـ
برســاند و نگرشی نو نسبت به توانمندیهای اخالقی ،روحی و یا
حتی جسمی خود به دست آورد.
دربارة اهمیت قصهها و داســتانهاـ کهــن و معاصر ـ که از
«باور»های تربیتی ،اجتماعی ،ملی و مذهبی« ،حکمت و فلسفه»،
«آداب و رســوم»« ،تاریخ» پرفراز و نشیب ،و ترسها و امیدهای
این دیار بســیار بهره بردهاند ،در مجال دیگری باید نوشــت .اما،
برگردان نمایشــی ازحکایتها ،متلها ،قصههای کهن ،مقولهای
دیگر است.
متن نمایشنامه ،در عین حال که به داستان و یا قصه شبیه
اســت ،با آن تفاوتهایی هم دارد .این نوشــته قصد تبیین این
تفاوتها و یا پرداختن به مقولههای تخصصی نمایشنامه را نداردـ
گرچه ناگزیر در هر تحلیل یا نقدی باید به این مقولهها پرداختـ
و تنها اســتفاده از توانمندیهای نمایشی ادبیات کهن و باورهای
بومی و «عامیانه» را توصیه میکند .این فرایند از دو ســو اهمیت
دارد:
اول آنکه پاسخ شایســتهای به ضرورتِ آشنایی مخاطبـ
که در اینجا کودک و نوجوان اســتـ با میراث کهن ســرزمینش
میدهد.
دوم آنکه مخاطب را به تجربهای رهنمون میشــود که از
ذوق و حظ هنری در کنــار آگاهی و معرفتی بهره میبرد که در
پس زاویههای حکایات این متون پنهان است.
ســخن آخــر اینکــه« :کلیلهودمنــه»« ،مرزباننامــه»،
«جوامعالحکایــات»« ،بوســتان و گلســتان» سعدی« ،موش و
گربه»« ،هزار و یکشــب» و  ...گوشهای از گنجینة بزرگی است
که ادبیات فارسی نام دارد .نمایش میتواند حافظ و نگهدار خوبی
برای این موهبت گرانبها باشد.
دو کتاب نمایشی «خرگوش باهوش» از «کلیلهودمنه» و «زرد

نخودی ،سبز کشمشی» از قصههای عامیانه اخذ شدهاند :عاملی
که ارزشمندی این نوشتهها را چندین برابر مینمایاند.
خرگوش باهوش
حسین فدایی حسین
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ســه داستان از کلیلهودمنه ،به نامهای «خرگوش باهوش»،
«چشــمة ماه» و «حیلة روباه» ،دستمایة نویسنده برای نگارش
داســتانهای نمایشــی کتاب «خرگوش باهوش» شدهاند .این
داستانهای نمایشــی در مجموعة «کتاب ـ ماسک» چاپ شده
و به شــکلی زیبا ،امکان تجربهای لذتبخش و نمایشــی را برای
مخاطب خودـ گروه «ب» (ســالهای ابتدای دبســتان)ـ فراهم
آورده است .دســتورات و راهنماییهایی که برای اجرای بهتر به
مربیان دســتاندرکار آموزش کودکان داده میشــود ،مشخص
کردن کلمات و واژههایی که در متن آمده و برای کودک دشوارند
و معنی آنها ،مشخص کردن گفتوگوها با رنگ ،معرفی کوتاهی
از شــخصیتهای هر داســتان از زبان خودشان و سرانجام تهیة
ماســکهای مناسب هر شــخصیت برای اجرای بهتر نقشها ،از
محاسن این کتاب هستند .با آنکه این اولین مجموعهـ و به طبع
آخرین آنهاـ نیســت که از این شگردهای فنی وگرافیکی برای
جذب مخاطب استفاده میکند ،اما بستهبندی جذاب ،راهنمایی
ساده و مفید ،و قیمت مناسب ،مجموعة کتابـ ماسک را متمایز
میگرداند.
قصههای «کلیلهودمنه» که داســتان نمایشهای این کتاب از
آنها گرفته شــده اســت ،حالتی«نمادین» دارند .در این حالت،
عناصــری مانند «شــخصیت»« ،شــخصیتپردازی»« ،مکان»،
«رویداد»« ،گفتوگو» و  ...کارکردی فراتر از نمایشنامة معمولی
مییابند .داســتان از زبان حیوانات «روایت» میشود .این ترفند
به نویســنده اجــازه میدهد ،قصة خود را با فرا ِغ بال بیشــتری
بازگوید« .جنگل» که بیشــتر رویدادهــا در آن اتفاق میافتد و

حیوانات که هــر کدام از آنها با «خصلتی انســانی» توصیف
میشوند ،مانند یک جامعه و افراد آن هستند« .مربی» در فرایند
اجرای این نمایشنامهها ،فقــط توضیح مختصری به دانشآموز
میدهد و دســت او را در خیالپردازی صحنهها و گفتوگوها باز
میگذارد .نویســنده کوشیده است ،با اســتفاده از طنزی که در
کالم شخصیتها بهوجود میآورد ،عالوهبر خلق لحظههای شاد،
هنرمند خردسال را در اجرای نقش (ازگفتوگوها تا بازیگری) به
تحرک بیشتری وا داردـ شاید برای نشان دادن توانمندیهایش
به همکالســیهای خود و اولیای مدرسهـ و اجرای نمایش را از
سوی آنان به خاطرهای ماندگار تبدیل کند.
نویســنده در پایان هر داســتان نمایشی ،داستان اصلی را
برای دانشآموزان مخاطب این کتاب باز میگوید و با پرسشهایی
که مطرح میکند ،مخاطب خود را با موضوع داســتان به چالش
میکشد .در این حالت دانشآموز میتواند در همة قسمتهاـ قیاس
داستان اصلی و داستان نمایش ،پرسشهایی که از متن استخراج
شدهاند و  ...ـ مقایسهای انجام دهد .نتیجة جالبی بهدست میآید.
او در مییابد که برای بیان جذاب داستان ،به انجام کارهای بزرگ
نیازی نیست ،بلکه با چند کار ساده میتوان داستان را شنیدنی و
دیدنیتر کرد؛ رویکردی که این کتاب آن را آموزش میدهد.
حسین فدایی حسین تجربیات بیشماری هم در نگارش و
هم در ترجمة متون نمایشی برای مخاطب کودک و نوجوان دارد.

زرد نخودی ،سبز کشمشی
نجمه قاسمزاده عقیانی
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
یکی از قصههای عامیانــة ایرانی « نخودی» نام دارد .این قصه
که دهها روایت از آنها برای کودکان این سرزمین زمزمه میشود
در دستة قصههای «ســحر و جادو» قرار میگیرد .خط داستانی
این قصه ،چنین است؛ « موجودی کوچک و حقیر که مصمم به
بازپسگیری حق خود از موجودی قلدر و ســتمکار ـ شاه ،دیو
یا جادوگرـ است ،شــجاعانه اقدام میکند .او سرانجام به کمک
حیواناتی که به اندازة خود او کوچک هســتند به خواســتهاش
میرسد و حق خود را از آن موجود قلدر میگیرد.
به نظر میرســد ،تفــاوت و تنوع روایتهایی کــه از یک قصة

عامیانه میشــنویم و بیشــتر زادة «فرهنگهای بومی» ،آداب و
رسوم« ،آمال و آرزو»ها و حتی «جلوههای 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 نمایشنامهنویسی هم اهمیت دارد .نویسنده در استفاده
از قصههای عامیانه کوشیده است ،ضمن بیان هدف اصلی قصه،
در روایت داستان و بخشــیدن جنبههای زیباییشناسانه 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 قصة «نخودی» انجام داده است.
«دشــت حاصلخیزی بر اثر طلســم دیوی زشت خشک شده
و مردم کشــاورز را مجبور به ترک روســتا کرده اســت .پیرزنی
که همســرش از کشــاورزان این دشــت حاصلخیز اســت ،در
خواب نخود زرد رنگی را که به شــکل کودکی جلوی چشــمان
او ظاهر شده است ،برای رسـاندن غذای پیرمرد ،به سوی دشت
میفرستد .زرد نخودی در مسیر رسیدن به دشت ،بهوسیلة دیو
که نشــانة (تابلوی) رسیدن به دشت را دســتکاری کرده است،
به ســـــــــــوی کوهستان فرستاده میشــود .در ادامه او در
مییابد که مســیر رودخانه که کشــتزارهای دشــت را سیراب
میکند ،مســدود شده اســت .او در راه به چند جانور ـ که هر
کدام به نوعی گرفتار طلسم دیو شدهاند ـ برخورد میکند و برای
نجات آنها از چنگال دیو و نجات دشت از خشک شدن ،رهسپار
کوهستان دیو میشود.
زرد نخودی در مواجهه با دیو و زمانی که به شکست خوردن از
دیو نزدیک شده است ،به کمک حیواناتی که همراه او آمدهاند و
کودکی دیگــری به نام سبز کشمشی ،بر دیو پیروز میشوند و
طلسم او را میشکنند .پیرزن از خواب بیدار میشود و همسرش
را میبیند کــه با خبر خوش به خانه آمده اســت .آب رودخانه
دوباره جاری شده است و آنها مجبور نیستند از روستا بروند.
نویســنده با آنکه ســعی میکند به قصة اصلی وفادار بماند ،به
دنبال ایجاد لذت و حظ هنری در مخاطب است .این تجربه را با
آمیزهای از طنز در گفتوگوهای شــخصیتهای قصه و ترفندی
که در روایت داستان خود عملی میکند ،انجام میدهد؛ آرزویی
که در دنیای فانتزی رویا نشان داده میشود و نتایج آن در دنیای
واقعی به مخاطب ارائه میشود.
داســتان در صحنههایــی ـ به ویژه در معرفــی زرد نخودی و
سبز کشمشــیـ تکرارشونده و کســالتبار بهنظر میرسد .این
حالت بهویژه در لحظاتی که نویســــــنده میکوشــد به شکلی
مستقیم به انتقال مفاهیم نوشــتة خود بپردازد ،بیشتر احساس
میشود .اما اســتفاده از ظرفیتهای نمایشی قصههای عامیانه،
بزرگترین نقطة قوت این کتاب اســت .شخصیتهای داستان
بهگونهای گرافیگی به خواننده معرفی شدهاند وگفتوگوهای آنان
با رنگهای متفاوت نشان داده میشوند.
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ویژگیهای قهرمان متفاوت کتاب
رمان نوجوانانة «باهوش» ( )Smartبه شــکل اول شــخص و از
دیــد «کایرن وودز» روایت میشــود؛ نوجوانی کــه در پایة نهم
مدرســهای در حاشیة شــهر ناتینگهام درس میخواند .او دچار
اُتیسم و همزمان آسم است و در خانهای با مادر ،ناپدریاش تونی
و نابرادریاش رایان زندگی میکند.
خانهای که کایرن در آن زندگی میکند بســیار ناامن است و او
مدام منتظر اســت از ناپدری و حتی نابرادریاش 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 میگذراند .گرچه فروشگاه محل کار مادر خیلی دور از
خانه نیســت ،اما رفتن به آنجا برای کایرن ممنوع است .محلهای
هم که او در آن زندگی میکند ،محلة سالمی نیست و جزء نقاط
جرمخیز شهر است.
کایرن با وجود مشــکالتی که دارد پســری هنرمند است و در
مســابقة نقاشی زیر  16سال شــهرش مقام برتر را کسب کرده
اســت .هنرمند مورد عالقة او نقاشــی است به نام ال .اس .لوری
و پســرک به شــدت تحت تأثیر گفتهها ،اندیشهها و نقاشیهای
اوســت .كایرن اطالعات زیادی دربارة ایــن هنرمند دارد .او این
اطالعات را از کتابی که دربارة زندگی و آثار او نوشــته شــده ،به
ی لوری
دســت آورده است .این کتاب را خانم کرین ـ معلم کمک 
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 ایوینینگپست باشد و پس
از مدتی کار کردن در این روزنامه به شــبکة اسکاینیوز بپیوندد
که همة آدمهای سرشناس دوست دارند قبل از شبکههای دیگر
با آن مصاحبه کنند .در بین کارمندان اسكاینیوز ،كایرن عاشق

مارتین برانت خبرنگار جنایی شــبکه اســت .همین عالقه باعث
میشود او وارد یک ماجرای جنایی شود که در اطراف منزل آنها
و در کنار رودخانة ترنت اتفاق افتاده است.
ماجرا از زمانی شــروع میشــود کــه او جنــازه بادکردة مرد
بیخانمانی به اســم کالین را ،که دوست جین است ،در رودخانه
میبیند .جین ،دوست کایرن ،و زن بیخانمانی است که قب ً
ال ماما
بوده اما پس از مرگ پسرش افسردگی گرفته و از همسرش جدا
شده است .پلیس که به محل حادثه میآید ،جنازه را از آب بیرون
میکشد و میبرد .نظر پلیس این است که او لیز خورده و در آب
افتاده و چون شــنا نمیدانسته غرق شــده است .کایرن اما نظر
دیگری دارد و همین موضوع را برای خبرنگار جنایی اسکاینیوز
مینویسد .خودش هم میکوشد این ماجرا را پیگیری کند .پس
با دقت هر آنچه را که به نظرش میرســد یادداشت میكند و در
دفتر نقاشیاش شكلهایی برای آن میكشد.
کایرن ،قهرمان و راوی نخســتین رمان نوجوانانة کیم اســلیتر
( )kim slaterبــه نام «باهوش» اســت .همانطور که روی جلد
کتاب اشــاره شده اســت ،در این کتاب ما با ماجرایی پلیسی و
جنایی سروکار داریم که یک کارآگاه متفاوت در آن نقشآفرینی
میکند.
کتابی که دیده شد
کتاب با وجود آنکه نخستین اثر نویسنده است ،شهرت و جوایز
متعددی را برای نویســنده به ارمغان آورده اســت .جایزة کتاب
لیدز ( ،)2015جایزة کتاب ســنت هلــن ( ،)2015جایزة کتاب
برج هملتها ( ،)2015جایزة جفریتریز (ایالتهای میانة شرقی
انگلستان) ( ،)2015جایزة کتاب برلیانت ( )2016و جایزة کتاب
 1066مدرســه ( )2016و قرار گرفتن در فهرست بیست کتاب
برتر مدال کارنگی ( )Carnegie medal longlist 2015از افتخارات
کتاب بهشمار میآید.

كيم اسليتر در جمع تعدادي از عالقهمندان داستان و داستاننويسي

کتاب یک ســال پس از انتشــار ،یعنی در ســال  2016م .به
زبانهای آلمانی ،ایتالیایی ،ژاپنی ،کرهای و ترکی استانبولی و در
سال  1396ش 2017( .م ).نیز به فارسی ترجمه شده است .باید
گفت نویسنده در سال  2016م .دومین کتاب خود «کلمة هفت
حرفی» را هم منتشــر کرده که ظاهرا ً تاکنون برگردانی از آن به
فارسی صورت نگرفته است .هماکنون دو کتاب را هم برای سال
بعد ،یعنی  ،2019در دست انتشار دارد.
همانطور که گفته شــد ،ماجرای باهوش از چش م یک نوجوان
روایت میشــود که دارای مشکل اتیسم و آســم است .این کار
موجب میشــود خواننده به راوی و حسوحال او عمیقاً نزدیک
شود و شرایط خاص یک نوجوان اتیسمی و ترسها و تهدیدهای
او را بهخوبی درک کند .یک نوجوان اتیسمی ،با کودک یا نوجوان
عقبماندة ذهنی تفاوت دارد و به زعم من این کتاب در نشــان
دادن این تفاوتها و اصالح نگاه خوانندگانش نسبت به بچههای
اتیسمی خوب عمل کرده است.
بهروز و تلخ ،اما قابلتحمل
کیم اســلیتر در این کتاب خوانندة نوجوان خود را با بسیاری
از واقعیتهــا و مســائل روز جامعه ،مانند قاچــاق موادمخدر،
بیخانمانی ،خشونت در خانه و زورگویی روبهرو میکند و فضای
خوبی را برای گفتوگویی ظریف با نوجوانان میگشاید.
انتخاب راوی خاص ،امتیاز فوقالعادهای به کتاب بخشیده است.
نویسنده با انتخاب راوی قادر شده است با زبان بسیار نرم و سادهای
موضوعات را مطرح کند .وجود قهرمان مناسب ،سبب شده است
نویســنده نیازی به دادن نقشهــای آمیخته به غلو به کودکان و
نوجوانان نداشته باشد و مانع از ســرزدن رفتارهای محیرالعقول
و غیرممکن از ســوی آنها شود؛ چیزی که در برخی آثار جدید،
حتی در برخی ترجمههای نســبتاً مقبول ،مشــاهده میشود .به

عبارت دیگر خواننده با رمانی کام ً
ال باورپذیر سروکار دارد.
رمان ضمن آنکه 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 میتوان انتظار داشــت موجب آزار خوانندة نوجوان
نشود .عدم رعایت همین مالحظة ساده ،موجب شده است برخی
از رمانهــای نوجوانان و حتی کودکانــة ما آلوده به نوعی تلخی
آزاردهنده شوند.
انتخاب یک راوی خوب و مناســب موجب شده است ،نویسنده
بدون آنکه 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 نمونة
خوب برای نویسندگان و ناشرانی است که هوادار داستانهایی با
پیامهای اخالقیاند .بهطور خالصه میتوان گفت رمان «باهوش»
با توجه به موضوع انسانی آن ،خوب و بهاندازه گسترش داده شده
و در حد و اندازة خود هوشمندانه نگاشته شده است.
از دیگر امتیازات کتاب ،ترجمة آن به قلم مژگان کلهر و ویرایش
آن به دست آتوسا صالحی است که هر دو از سابقهای خوش ،در
کار برای نوجوانان برخوردارند؛ بنابراین میتوان به عنوان نمونهای
از یک ترجمه و ویرایش قابل قبول روی آن حساب کرد.
ناگفته نماند از کتاب باهوش که توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی مناسب شناخته شــده است ،ظاهرا ً ترجمة دیگری نیز
وجود دارد که تاکنون برای ارزیابی به این دفتر فرســتاده نشده
اســت .این ترجمه با عنوان «سرنخهای چوبکبریتی» با ترجمة
نسترن فرخدوست و توسط نشــر هوپا در حجم  326صفحه به
بازار عرضه شده اســت .نکتة عجیب در این میان ،تفاوت حجم
دو ترجمه اســت که حجم دومی نسبت به اولی حدود یک سوم
بیشتر است.
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نام کتاب :دانشنامة آکسفورد :علم و تكنولوژی
نام مترجم :سید حسین ایرایی
ناشر :پیام بهاران
چاپ اول۱۳۹۶ :
صدها سال پیش ،دانشنامهها به طور انفرادی و براساس نیازهای
شخصی گردآوری میشدند .اندیشمندان پژوهشگر برای بسط و
گسترش دانش خود به جمع کردن مطالب مفید از نقاط مختلف
اقدام میکردند« .دانشــنامة عالیــی» ابنسینا ،نمونة خوبی از
دانشنامههای کهن اســت .در این مجموعه ،مطالب ارزشمندی
دربــارة پنج علم منطق ،طبیعیات ،علم زیرین ،موســیقی و علم
برین (بیرون از طبیعت) آمده است.
اندیشــة گردآوری متون آموزشــی ارزشــمند در اثری واحد،
در زمــان یونان باســتان نیز مورد توجه بــوده و به همین دلیل
اســت که آنها بــرای نامگــذاری چنیــن مجموعههایی واژة
« »Encyclopediaبه معنای «آموزش فراگیر» را برگزیدند.
به مرور زمان ،با گســترش علوم و تخصصی شــدن شاخههای
گوناگون دانش ،استفاده از دانشنامهها وسعت بیشتری پیدا کرد.
به این ترتیب بهرهگیری فــردی محض جای خود را به کاربران
متعــددی داد که دیگر از این دســته کتابها تنها برای درس و
دانشگاه استفاده نمیکردند ،بلکه برای «بیشتر دانستن» به آنها
توجه میکردند.
از مزیت دانشــنامهها میتوان به ترویــج خواندن غیراجباری
اشــاره کرد .مطالعه و کنکاشی کام ً
ال اختیاری که با لذت کشف
نادانســتهها توأمان اســت .دیگر آنکه به دلیل «مستند بودن»

دادهها ،بهراحتــی میتوان به مطالب قانعکننــده و کامل آنها
استناد کرد.
کتاب «دانشنامة آکسفورد :علم و تکنولوژی» با داشتن عنوانی
معتبــر ،در همان نظر اول توجه بیننده را به خود جلب میکند.
همانطور کــه میدانید« ،آکســفورد» قدیمیترین دانشــگاه
انگلیسیزبان دنیاست .دو موزة معروف از داراییهای این دانشگاه
است .مخترع شبکة 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 بادوام،
همچنین وزن متفاوت کتاب حامل این پیام است که «گویا این
کتاب با دیگر کتابها فرق دارد».
دانشنامة آکســفورد دهها تصویر رنگی جالب دارد که هر کدام
از آنها بهتنهایی توانایی آن را دارد که حس کنجکاوی مخاطب
را برانگیزد .اگر کتاب را به ســاختمان تشــبیه کنیم ،بیتردید
معماران اصلی دانشــنامه را باید جزو افراد حرفهای قلمداد کرد.
در کنار ساختار قوی و محکم دانشنامه  ،گرافیستهای متبحر بر
زیباییهای این سرای دانش افزودهاند.
کتاب دانشنامة آکسفورد ،با وجود برخورداری از امکانات بالقوة
یک کتاب خوب ،همچنان نیازمند بازبینی و نوســازی چیدمان
است .به طور قطع آنچه مخاطب دنبال میکند ،آخرین اطالعات
بهروز شــدة دنیای علم و دانش است .لذا پیشنهاد میکنم که در
ترجمــه و انتخاب کتابهای دیگر حتماً به این نکتة مهم التفات
شود.
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نگاهی به مراسم پايانی شانزدهمین جشنواره کتاب رشد

تندیسهایی به بلندای همّ ت پدیدآورندگان
برترین کتابهای آموزشی و تربیتی
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آموزش خواندن کافی نیســت؛ عشق به خواندن را به کودکان
ِ
بیاموزیم.

این جمله از اســکینر ،نویسنده و روانشناس شهیر آمریکایی،
به شــکلی کوتاه و البته گویا ،چکیدة هدفی اســت که جشنوارة
کتاب رشد با گذشت  15دوره آن را دنبال میکند و امروز ،اینجا
و نزدیک به نیمة آذر ماه ،در «مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» ،در شانزدهمین آیین
اختتامیة این جشنواره ،نویسندگان ،مترجمان ،ناشران ،معلمان و
اهالی فرهنگ و رسانه گرد هم آمدهاند تا باری دیگر شاهد معرفی
برترین پدیدآورندگان حوزه کتابهای آموزشی و تربیتی باشند.
کسانی که «عشــق به خواندن» سرلوحة آثارشان است و به باور
محمد ناصری ،دبیر شــانزدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و
تربیتی رشد ،شأن و جایگاهی خاص به جشنواره بخشیدهاند.
دمیدن بر تنور مطالعه
ناصري در این آیین در بیان اهمیت جشنوارة کتاب رشد گفت:
«در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،جشنوارههای متفاوتي
را در راســتای پشتیبانی از برنامههای درسی برگزار میکنیم .در
یکی دو ماه اخیر ،سه جشــنوارة عکس رشد ،فیلم رشد و امروز

جشنوارة کتاب رشد را برگزار کردیم ،اما این جشنواره از جایگاه
باالیی در وزارت آموزشوپرورش برخوردار است».
مدیرکل دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی ادامه داد« :دفتر
ما دائم بر تنور مطالعه میدمد و اساســاً فلسفة وجودی این دفتر
رونق امر کتابخوانی اســت .بالغ بر  50سال از انتشارات مجالت
رشد میگذرد که به شــکل غیررسمی و غیراجباری مورد اقبال
دانشآموزان قرار گرفته است .ما به این موضوع اعتقاد داریم که
مطالعه از سر اجبار تأثیر مثبتی نخواهد داشت».

وی با اشاره به روند همکاری ناشران با دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشــی گفت« :در مجموع هزار و  27ناشر در سامانة ما عضو
هســتند و به محض انتشار کتابشان ،نســخهای از آن را برای ما
ميفرستند تا توســط  400داور ،آنها را از لحاظ استانداردهای
موجود در دفتر تکنولوژی بررســی کنیم و به اصطالح ،ســره از
ناسره جدا شود .البته در سال گذشته حدود نیمی از این کتابها،
فاقد استانداردهای مدنظر وزارت آموزشوپرورش بودند».
ناصری تصریح کرد« :مجموعة کتابها در گروههای درجه یک،
درجه دو و درجه سه تقسیمبندی میشوند .کتابهای درجه یک
و دو که امسال تعدادشان به یک هزار و  136عنوان کتاب رسید،
براســاس نظر 90داور و کمیتهای علمی متشــکل از هفت عضو
که فرایند داوری را نظارت میکنند ،در این دوره از جشــنواره به
رقابت با یکدیگر پرداختند .در نهایت از میان کتابهای موجود،
 38عنوان کتاب بهعنوان کتاب برتر معرفی شدند .همچنین 16
کتاب از میان برترینها بهعنوان کتاب سال اعالم خواهند شد و
بقيه کتابهای تقدیری هستند».
دبیر شــانزدهمین جشنوارة کتاب رشــد اظهار داشت« :اولین
سیاست جشنواره در این سالها این بوده است که به کتابهای
تألیفــی بیش از ترجمهاي بها دادهایم .البته کتابهای ترجمهای
خوبی داریم اما به کتاب تألیفی بیشتر بها میدهیم».
وی گفت« :از همة ناشــران که به کتابهــای تألیفی اهمیت
میدهنــد و کســانی که در پدید آوردن کتاب در شــرایطی که
مشکالت بسیاری برای تهیة کاغذ وجود دارد ،قدمی برمیدارند،
قدردانی میکنم؛ زیرا کارشان ارزنده است .همچنین کسانی که
به تولید ادبیات داستانی ،بهویژه در حوزة پیشدبستانی و دبستان
میپردازند نیز قابل تقدیر هستند».
مدیر کل دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی بیان کرد« :این
جشنواره به کتابســازی درســت ،اصولی و موفق ،و جاذبهها،
تأثیرگذاری و وجوه ســرگرمی کتاب توجه دارد .کتابهایی که
به نیازهای مخاطبان که البته صرفاً کودکان و نوجوانان نیستند،
بلکه معلمان و خانوادهها را نیز در بر میگیرد ،پاســخ میدهند.
منظور کتابهایی اســت که به نیازهای واقعــی مخاطبان و نه
نیازهای بازاری پاســخ میدهند و شــوق مطالعه در مخاطب را
بیشتر میکنند».
آموزش ،راه برونرفت از مشکالت اجتماعی
قاســم احمدی الشــکی ،نایب رئیس کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اســامی ،دیگر سخنران این آیین بود
که در سخنانی با تأکید بر تأثیرگذاری آموزشوپرورش گفت« :در
کشور ما آموزشوپرورش از سهم و تأثیری که باید در حوزههای
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 میشود و بعد به امور دیگر میپردازیم».
وی افزود« :اما در کشور ما باالترین رقم بودجه به امور رفاهی،

قاسم احمدي
الشكي :برای
برون رفت
از مشکالت
اجتماعی و
بسیاری از
ناهنجاری ها
باید راه آن را در
از جمله صندوقهای بازنشستگی ،کمیتة امداد و بهزیستی تعلق آموزش و پرورش
میگیرد .بودجههاي امنیت و بهداشــت در مرتبههای بعدی قرار جست وجو کنیم

دارند .البته که هر یــک از آنها در جای خود اهمیت دارند ،اما
نباید از اهمیت آموزش غافل بود».
احمدی الشکی توضيح داد كه در سال گذشته  ۳۶هزار میلیارد
تومان اعتبار در الیحة بودجه بــرای آموزشوپرورش پیشبینی
شد که این میزان کمتر از  ۱۰درصد کل بودجة پیشنهادی بود.
بعد از چانهزنیها در کمیســیون تلفیق مجلس ۶۷۰۰ ،میلیارد
تومان به این بودجه اضافه شــد و به عدد  ۴۲هزار میلیارد تومان
رسید که بيشتر آن در خانوادة یک میلیون نفری آموزشوپرورش،
صرف حقوق و مزایا میشود .او افزود« :تا زمانی که ارادة الزم در
دولت و مجلس برای افزایش بودجة وزارت آموزشوپرورش ایجاد
نشود ،وضعیت همین گونه است».
ایــن عضــو مجلــس دهــم ادامــه داد« :بــرای برونرفت از
مشــکالت اجتماعی و بســیاری از ناهنجاریها باید راه آن را در
آموزشوپرورش جستوجو کنیم .اگر میخواهیم کمتر از طالق و
اعتیاد حرف بزنیم ،باید از آموزشوپرورش و جشنوارههایی مانند
جشنوارة حاضر که در این راستا برگزار میشوند ،حمایت کنیم.
اگر در سند تحول بنیادین مهمترین موضوع را برنامة درسی ملی
در نظــر بگیریم ،باید ببینیم معلمان و ناشــرانی که باید در این
راستا کمک کنند ،کجای این سند دیده شدهاند».
وی ادامه داد« :ناشران تمام توان خود را برای تولید کتابهای
آموزشــی میگذارند ،اما وقتی کتاب درســی برای ســال آینده
بهصورت ســلیقهای یا با بیدقتی و اشــتباه در محتوای کتابها
تغییــر کند ،عم ً
ال ایــن کتابها قابل اســتفاده نخواهند بود .در
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن هر  10سال یک بار در کتابهای
درســی تجدید نظر میشود ،اما متأسفانه در کشور ما ثبات الزم
در این زمینه وجود ندارد.
از ســوی دیگر صداوسیما هم کتابهای غیراستاندارد را تبلیغ
میکند و نقش خود را در معرفی کتابهای مناســب به درستی
ایفا نمیکند».
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود« :سند
تحول بنیادین نوشــته شد ،اما سؤال اینجاست که کجا باید اجرا
شود .اگر مهمترین موضوع ،برنامة درسی ملی باشد کجای جامعه
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نمايشگاهي از منابع مكتوب و غير مكتوب در حاشيه
اختتاميه شانزدهمين جشنواره كتاب رشد

باید دیده شود؟ مهمترین موضوعهاي جامعة امروز کداماند و چه
اندازه برايشان هزینه میشــود؟ امروز در هلند ماجرای پتروس
فداکار در موزههاست و برای آن هزینه میشود ،اما ما چقدر برای
شهید فهمیدهها بها دادهايم؟»
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد تحرکی در آموزشوپرورش براي
متناسبســازی آموزش با نیازهای دانشآموزان ایجاد شود ،باید
به ناشران پناه ببریم ،زیرا حتی در دانشگاهها هم آموزش و نیاز با
یکدیگر همسان نیستند ،گفت« :ما باید نیازها را با ناشران در میان
بگذاریم تا آنها دست ما را بگیرند .ما ملزم به حرکت در راستای
سند تحول بر مبنای نظام آموزشی  ۶-۳-۳هستیم که باید در این
راه از ناشران و نخبگان علمی کمک بگیریم .نظام آموزشی ۶-۳-۳
ولو اینکه اشکاالتی داشته باشد ،باید بر مبنای آن و شش زیرنظام
تصویب شدة تحت آن حرکت کرد که مهمترین آن برنامة درسی
ملی است».

حيدر توراني:
شوپرورشي
آموز 
محور توسعه
است كه در
حسن اجراي
سند تحول
بنيادين آموزش
وپرورش اهتمام
ورزد تا بتواند
چشماندازهايي
كه در سند تحول
ديده شده را
جاري و ساري یادی از زندهیاد توران میرهادی
كند نمایش بخشهایی از فیلم «توران خانم» ،ســاختة رخشــان

بنیاعتماد و نشــان دادن دغدغههای او در تدوین «فرهنگنامة
کودکان و نوجوانان» و استفاده از نظرات آنان در نوشتن مقاالت
این فرهنگنامه ،بخش دیگری از مراســم اختتامیة شانزدهمین
دورة جشنوارة کتاب رشد را تشکیل میدهد.
زنده یاد توران میرهادی ،اســتاد ادبیات کودک ،نویســنده و
کارشــناس آموزشوپرورش و شخصیت برجستة فرهنگی است.
او بیش از  60ســال در گســترة آموزشوپــرورش و فرهنگ و
ادبیات کودکان کوشید و در این راه یکی از چهرههای تأثیرگذار
ســدة کنونی ایران است .او به همراه همسرش به مدت  ۲۵سال
«مجتمع آموزشــی تجربی فرهاد» یا «مدرســة فرهاد» را اداره
کرد .این مجتمع یکی از آموزشــگاههای تجربــی ایران بود که
هدفهــا و کارکردهای آموزشوپرورش مــدرن در آن تجربه و
ارزیابی میشــدند .توران میرهادی یکی از بنیانگذاران «شورای
کتاب کودک» اســت و از سال  ۱۳۵۸سرپرستی تدوین و تألیف
فرهنگنامــة کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشــتهاســت.
میرهادی را «مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران» خواندهاند.
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درهای باز به روی ناشران آموزشی
دكتر حیدر تورانی ،سرپرست ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی وزارت آموزشوپــرورش هم در ادامه و در ســخنانی
گفت« :آموزش محور توســعه است .ســؤال اینجاست که :کدام
آموزشوپرورش محور توســعه اســت؟ میتوانیم پاســخ دهیم
آموزشوپرورشــی که در ُحســن اجرای ســند تحول بنیادین
آموزشوپرورش اهتمام ورزد تا بتواند چشــماندازهایی را که در
ســند تحول بنیادین دیده شدهاند ،جاری و ساری کند .این سند
قصد دارد مبناها را متحول کند .ما امروز در جامعه گرفتار چرخة
انجام درست کارهای نادرســت شدهایم .وقتی تشخیص درست
نباشد ،درمان درســت هم جواب نمیدهد .چه بسیار پروژههای
اشــتباهی که تــاش داریم آنها را درســت انجــام دهيم ،اما
امکانپذیر نیست».
وی ادامــه داد« :بعــد از  ۴۰ســال هنوز برخیها اســم این
سازمان را درست بیان نمیکنند و این سازمان را سازمان تألیف
کتاب درســی میخوانند .در حالیکه نام آن سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی اســت .برخی به این سازمان ،مغز متفکر و
برخی آشپزخانة آموزشوپرورش میگویند .البته این سازمان مغز
متفکر آموزشوپرورش است».
تورانی اضافه کرد« :ســازمانی مغز متفکر اســت که مرزگستر،
گشــادهرو و گشادهدر باشــد و محوریت تحول را در دستور کار
قــرار دهد .اما چیزی که مغفول اســت ،ســبک رهبری چنین
ســازمانهایی است که بهترین سبک ،ســبک رهبری اثربخش
است».
سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی با بیان
اینکه ســند تحول مبنایی اســت که ما در زمیــن دیگران بازی
نکنیم ،گفت« :اگر گفته میشــود ســازمان پژوهش مغز متفکر

محمد ناصری:
این جشنواره
به کتاب سازی
درست ،اصولی
و موفق و جاذبه
ها و تاثیرگذاری
و وجوه سرگرمی
کتاب توجه دارد

آموزشوپرورش است ،منظور ســازمان کنونی نیست ،بلکه باید
یک سلسله تحوالت در خود ایجاد کند».
تورانی بیان داشــت« :ســازمانی مغز متفکر است که محوریت
تحول را به برنامة درسی بدهد .بر شایستگیمحوری و چندتألیفی
تأکید کند و اجرای سند را آرمان خود قرار دهد و به این منظور
فرصتهای درون و برونسازمانی و بخشهای غیردولتی و دولتی
را از جمله ذینفعان این مرزگستری بداند».
وی با طرح این ســؤال که کدام بخش خصوصی شرایط تعامل
با آموزشوپرورش را دارد و چه خألهای آشــکار و پنهانی وجود
دارنــد ،گفت« :آموزشوپرورش باید بســتر الزم را برای فعالیت
بخــش خصوصی فراهم کند .اگر آموزشوپرورش همة ذینفعان
را بــا آغوش بــاز و روی باز بهکار نگیرد ،هرگز پیشــرفت واقعی
اتفاق نمیافتد .ما امروز به مدیران تحولساز نیاز داریم تا تمامی
منابع را برای دستیابی به هدفهاي آموزشوپرورش بسیج کنند
و شما دســتاندرکاران تألیف و نشر کتابهای مناسب از منابع
مهم آموزشوپرورش هستید .ما میخواهیم برخی از تألیفاتمان را

رونمایی از پنج راهنمای جدید تولید كتابهای آموزشی

برونسپاری کنیم و باید با تبیین هدفهايمان این امور را به شما
بسپاریم؛ به ناشرانی که کارهای آموزشی ،داستانی ،و علمی انجام
میدهند و کتابهایشان در کتابخانههای مدارس دیده میشود».
به گفتة تورانی ،اکنون بیش از هزار ناشــر با ســازمان پژوهش
و برنامهریــزی آموزشــی همکاری میکنند که عملكردشــان با
هدفهاي آموزشوپرورش در يك راستاست .وی در ادامه گفت:
«آیا انصاف اســت که ذهن کودکانمان را با آموزههای بیهوده پر
کنیم و جایی بــرای آموزههای واقعی نگذاريــم؟ آیا این حقوق
تربیتی کودکان ماست که از دورة ابتدایی ،کتابهای کمکدرسی
را با آنان کار کنیم و از آن ســو ،مطالبة خانوادهها را از مدرســه،
از طلب عشــق ،محبت ،دانش و خالقیت ،به سمت نمرهمحوری
سوق دهیم؟ این رویکردها بايد تغییر یابند».
سرپرست سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در مورد تأثير
آزمونها بر دانشآموزان گفت« :دانشآموزان برای یادگیری باید
در مســیر پیشــرفت قرار گیرند و برگزاری آزمونهای متعدد به
یادگیری منجر نمیشــود .ناشران زحمت میکشند و کتابهای
مناســب آموزشــی و تربیتی تهیه میکنند ،اما صداوسیما فقط
کتابهای کنکوری را تبلیغ میکند».
تورانــی تصریح کــرد« :با همة آنچه گفته شــد ،ما از ظرفیت
مصوبه  828استفاده میکنیم و باب استقبال از ناشران آموزشی
باز است .ما میتوانیم از فرصتهای سیاست مرزگستری استفاده
کنيم و در را به روی ناشــران آموزشــی باز بگذاریم .سند تحول
بنیادین برای همة دستگاهها تکلیف تعیین کرده است و همه باید
به کمک یکدیگر هدفهاي این سند را محقق سازند».
وی اضافه کرد« :اگر معلمی به اندازة کافی توانمند نیســت که
موقعیت یادگیری خلق کند ،آیا باید به ســمت کتابهاي کمک
درسی برویم؟ ما در دنیا کتاب کمک درسی نداریم ،بلکه کتابها
یا درسیاند و یا آموزشی».
تورانــی در پایان با بیان اینکه اکثر کتابهای ما خالقیتمحور
هســتند ،اما خوب خودمان را معرفی نمیکنیــم ،گفت« :ما به
دنبال ماندگاری كتابهاي درسی هستیم و تا پایان سال ۱۴۰۰
کتاب نونگاشت نداریم .میخواهیم از همسویی به انطباق برسیم
و بازطراحی جدید انجام دهیم».
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ازنگاه برگزیدهها
تنظيم :مهتاب ميرايي

کتاب :آینده
کتابخوانی :ساختن راه آینده
جشنوارة کتاب رشد :جشن راه آینده
ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی :جهتدهی راه
آینده

کتاب :سفینة سفر به سرزمینهای ناشناختة آسمان
کتابخوانی :میخوانم تا بدانم .کتابخوانی گشوده شدن
پنجرههای بینظیر هســتی در مقابل دیدگان خوانندگان
کتاب است.
جشنوارة کتاب رشــد :جشــنوارهای بــه وسعت همة
دانشهای بشر
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :نیاز همة دورانها

سوسن طاقدیس

خدا نیز کتاب دارد و با کتاب حرفهایش را به ما زده است.
در اهمیت کتاب یــادآوری همین نکته بس .پس کتاب و
خدا و خلق خدا با هم مالزمت دارند.

مریم اسالمی

کتاب :وسیلة رشد اندیشه است.
کتابخوانی :تبلور رشد خالقیت است
جشنوارة کتاب رشد :انگیزه نوشتن است.
ساماندهی منابع آموزشــی و تربیتی :ایجاد زمینة
رشــد و گســترش منابع موردنیاز معلمان ،دانشآموزان و
خانوادههاست.

محمد شمخانی

کتاب :بهترین ابزار رشد و توسعه.
کتابخوانی :در جامعهای که کتابخوانــی رواج دارد،
رکود جایگاهی ندارد.
جشنوارة کتاب رشــد :تقدیر از زحمات باعث افزایش
تالش و در نتیجه ارتقای جامعه میشود.
ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی :مدیریت
ســاماندهی منابع جامعهای تربیت شــده و رو بهرشد را
سامان میدهد.
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سیدحشمتاهلل مرتضویزاده

کتابخوانی یعنی مهارت خوب گوش دادن کســانی که
دور نویســندة کتاب حلقه زدهانــد و در کنار هم ،نوعی
مهارت اجتماعی همزیســتی ،همیاری و همدلی را تجربه
میکنند.

سیدمحمد مهاجرانی

کتــاب برای من یــک مونس بوده و هر گاه خواســتهام
از دوســتان صمیمیام نــام ببرم ،یکــی از آنها کتاب
بوده اســت .ایــن مونس و همدم هــر روز یک لباس به
تن میکند ،اما ذاتش همان اســت کــه بوده؛ آموزنده و
بیدارکننده!

کتاب وسیلهای برای انتقال اندیشههاست که هدف اصلی
آن ارتقای ارزشهای انسانی در بشریت است.

روحاهلل میرزاآقاسی

محسن هجری

ستون توسعه
در جشــنوارة کتاب رشــد بارها از آموزشوپرورش بهعنوان
«ستون توسعه» یاد شــد .نگارنده با این تعبیر موافق است.
نمایندة محترم مجلس در همین جلســه بر اولویت بودجة
آموزش نســبت به ســایر حوزهها تأکید کرد .نگارنده با این
رویکرد هم موافق اســت .با این حال باید پرســید :چرا تنها
ت بخش خصوصی
حوزهای که در کشور بهطور کامل به دس 
سپرده شده ،آموزشوپرورش (کنکور) است؟ چرا حوزههای
دیگر مثل عمران ،فوتبال ،تلفنهای همراه و ...در دست بخش
دولتی و یا بخش عمومی غیردولتی هستند ،اما دانشآموزان
بیپناه ما به زیر رقابت خشــن نهادهای ســودجو انداخته
شدهاند؟ ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره ملی رشد و
سالمت اخالقی جشنواره ،سیاستگذاران عزیز را به بازنگری
در نحوة دخالت دولت در امر آموزش دعوت میکنم.

کتابخوانی اگر بهصورت لذتبخشــی در مدارس برگزار
شود ،میتواند 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 مییابند.
کتابخوانی :کاری بهتر از چرخیدن در فضای مجازی.
جشــنوارة کتاب رشــد :مجالی برای دیدار دوستان،
ی یکبار.
هرچند سال 
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مهمترین کاری
که باید در دستور کار هر کشوری قرار گیرد.

شهریار خسروی

سارا یوسفی

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!

کتاب یکی از ناجیان انسان امروز از جنگ متهاجم مدرنیتة
فریبندة روزگار ،با سرشت زالل و پاک روح انسانهاست.
ساماندهی منابع آموزشــی و تربیتی بدون بهرهگیری از
انفاس الهی بندگان حقیقی خدا ،کارامد نخواهد بود.

الل ه جعفری

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

نجمهآشتياني

اختتامية شــانزدهمين جشنوارة كتاب رشــد در تاريخ  12آذرماه  1397با حضور
حدود  750نفر از بزرگان ،انديشــمندان ،مؤلفان ،معلمان و ناشران برگزار شد .نتايج
فرمهاي نظرسنجي كه توسط اين عزيزان تكميل شدند ،به شرح زير است:
به هريك از سطوح ارزيابي ،وزني براي سنجش ارزش رضايتمندي اختصاص داده
شــد :خيلي خوب = 5؛ خوب = 4؛ متوســط = 3؛ ضعيف = 2؛ خيلي ضعيف =  .1در
صورتي كه تمام حاضران براي تمامي سؤالها گزينة خيلي خوب را انتخاب ميكردند،
حداكثر رضايتمندي به دست ميآمد .نمودار  1براساس درصد رضايتمندي حاضران
به حداكثر رضايتمندي رسم شده است.
در فرم نظرسنجي ،گزينهاي براي يادداشت مؤلفان ،معلمان و ناشران وجود داشت
كه اكثر آنها از شــكوه و نظم حاكم بر برگزاري مراســم اختتاميه تشكر و قدرداني
كرده بودند .مواردي نيز مطرح شده بود كه جنبة انتقادي داشتند .تمامي اين موارد
توسط مسئوالن سازمان پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند.
جدول  .1ارزيابي مؤلفان ،معلمان و ناشران از اختتامية شانزدهمين جشنوار ة كتاب رشد
سطح ارزيابي

خيلي خوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي ضعيف

بيپاسخ

امتياز

136

63

19

8

6

8

1011

87

79

94

34

2

3

28

880

83

145

59

18

5

1

12

1026

90

مكان برگزاري جشنواره

152

72

4

4

0

8

1068

92

نحوة اجراي مجري

173

53

1

3

3

7

1089

93

نحوة برخورد عوامل اجرايي جشنواره

145

69

13

3

2

8

1048

90

محتواي فصلنامة رشد جوانه (ويژهنامة جشنواره) 102

87

16

4

0

31

914

87

امكانات رفاهي (پذيرايي ،نور ،دما و )...

71

79

36

14

14

26

821

77

ميزان رضايت كلي شما از مراسم اختتاميه

90

104

23

7

0

16

949

85

نحوة اطالعرساني پيرامون برگزاري جشنواره
كيفيت برگزاري نمايشگاههاي منابع آموزشي و
تربيتي
نحوة دعوت از شــما براي حضــور به موقع در
جشنواره
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توضيحات
درصد امتياز

موضوع

5

4

3

2

1

ارزيابي نهايي

به هريك از جوابها وزني
اختصاص داده شد و نسبت به
حداكثر امتيازي كه هر سؤال
ميتوانست به خود اختصاص
دهد ،تحليل صورت گرفت.

نتايج ارزيابي از اين مراسم
براساس نتايج به دســت آمده ،بين برنامههاي ارائه شده ،فيلم
مستند و مراســم اهداي جوايز به ترتيب با كسب رضايت  93و
 88درصــد ،بيش از بقية برنامهها نظــر حضار را جلب كردند .با
ايــن حال كمترين ميزان رضايــت از برنامهها  78درصد بود كه
رقم خوبي تلقي ميشود .سخنرانيها نيز از اقبال خوبي برخوردار
شده بودند.
اما دربارة شــرايط برگزاري جشــنواره ،بيشترين رضايتمندي

مربــوط به اجراي مجري ،مكان برگزاري جشــنواره و همچنين
نحوة برخورد عوامل اجرايي بود كه بيشــتر از  80درصد رضايت
حضار را در برگرفت .به همين ترتيب 85 ،درصد پاسخدهندگان
از جشــنواره رضايت كلي داشتند كه رقم قابل مالحظهاي است.
گفتني است 77 ،درصد شركتكنندگان در نظرسنجي نسبت به
امكانات رفاهي نظر مساعد داشتند كه با توجه به نظر مثبت آنها
نسبت به مكان برگزاري جشنواره ،به احتمال زياد پذيرايي كمتر
از حد انتظار آنها بوده است.

نمودار شماره  : 1درصد رضایتمندی حاضرین نسبت به شرایط برگزاری جشنواره
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یک سر و گردن باالتر از دیگران
معرفی تفصیلی کتابهای برتر شانزدهمین جشنواره کتاب رشد
ب رشد
دبیرخانه شانزدهمین جشنواره کتا 

در شانزدهمین جشنواره کتابهای 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  22اثر به عنوان کتاب تقدیری و جایزه دوم جشنواره بسنده کردند.
این آثار ،ابتدا از سوی ارزیابان مناسب تشخیص داده شدهاند؛ سپس در فهرست کتابهای نامزد گروه قرار گرفتهاند و سرانجام پس
از بحث و گفتوگو بین داوران ـ که در برخی گروهها زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ـ انتخاب و معرفی شدهاند.
حتی اگر به این دلیل که همه ناشــران همه کتابهایی را که منتشــر میکنند ،برای دبیرخانه کتاب رشــد نمیفرستند و گزینش
داوران فقط شامل بخشی از کتابهای منتشر شده میشود ،باز هم این کتابها قابل عنایتاند و ارزش آن را دارند که خوانده شوند.
از این رو ،فصلنامه جوانه ،امســال تصمیم گرفته اســت کتابهای برگزیده را با تفصیل بیشتر و همراه با چکیده آنها معرفی کند
تا عالقهمندان در صورت تمایل ،با آسانی بیشتری از محتوای آنها آگاهی یابند و نسبت به تهیه آنها مبادرت ورزند .گرچه معرفی
کتابهای مناسب در ســامانه کنترل کیفیت منابع مکتوب (به نشانی )http://samanketab.roshd.ir:یا کتابنامه رشد و فهرستگان
رشد نیز در دسترس است(.نسخه الکترونیکی این فهرستها در وبگاه سامانکتاب به نشانی "http://samanketab.roshdmag.ir" :در
دسترس عموم کابران قرار دارد).
کتابها در دو گروه برگزیده و تقدیری و به ترتیب الفبا آورده شدهاند.

کتابهای برگزیده و برنده جایزه نخست جشنواره
موضوع :هنر :معماری
آجر در معماری ،زیباییها و کاراییها .سیدباقر حسینی/
ســیدهزهرا سیدین خراســانی .تهران :دانشــگاه تربیت
دبیر شــهید رجائــی 601 ،1395 ،ص .رحلی .شــابک:
 .9786006594651مناســب بــرای :هنرجوی رشــته
معماری و ساختمانسازی ،هنرآموز ،دانشجومعلمان
چکیده :یکی 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 تیشهکاری ،خشت و
چینه و تحلیل آجر از منظر زیباییشناسانه بحث میشود .مشخصات فیزیکی آجر،
تحلیل عملکرد سازهای آجر ،عناصر سازهای پایه با آجر یا همان آجرچینیهای پایه
و ابزار و وســایل مورد استفاده ،از مباحث بخشهای دیگر کتاب است .در انتها نیز
نمونههایی از آثار آجری معروف بررسی شده است.
موضوع :علوم تربیتی

بــازی و فراغت به مثابه خالقیــت و معنویت (چگونه
جدی نباشــیم!) .عبدالعظیم کریمی .تهران :مؤسســه
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فرهنگی مدرســه برهان156 ،1396 ،ص .وزیری .شابک:
 .9789640813676مناسب برای :معلم
چکیده :بازی کنشــی اســت خودانگیخته ،ارتجالی و
درونزا که به محض ارادی و جدی شــدن ،از جوشــش
خالقانه بازمیایســتد .خالقیت نیز کنشــی اســت ذاتاً
بازیگونــه که به محض ارادی و جدی شــدن ،از کنشورزی تمامعیار باز میماند.
نویسندۀ کتاب با این بینش ،میکوشــد به مخاطب بقبوالند که وجود انسان تنها
در حالت بازی و فراغت به تمامی به همه چیز و همهســو گشوده میشود و انسان
بودن خود اســت میرســد.از این
تنها در این حالت به هدف زندگی ناب که خود
ِ
رو ،در ســرفصلهای بازی و فراغت به مثابه عبادت و معنویت ،خودیابی و رهایی،
خودبودگی و گشودگی محض ،خویشگستری و خودبودگی و یگانگی ،توضیحاتی
دربارۀ بازی و چگونگی آن میدهد.

موضوع :تعلیم و تربیت دینی
پول ،خدا ،بچهها .غالمرضا حیدری ابهری .قم :جمال،
160 ،1396ص .رقعــی .شــابک.9789642026135 :
مناسب برای :دانشآموز سوم تا ششم
چکیده :آموزش ســبک زندگی به کــودکان میتواند
در ســایۀ تعلیمات مذهبی و قرآنی باشــد .نویسندۀ این
کتاب کوشیده است ســبک زندگی اسالمی را با تکیه بر
موضوع اقتصاد  ،به کودک (در حد درک مخاطب) بیاموزد
و به پرســشهای او در این باره پاســخ دهد .کتاب در هفــت فصل موضوعبندی
شدهاست :پول ،کسب و کار ،خرید و فروش ،اسراف و صرفهجویی ،کمک به فقیران،
پرسشهای گوناگون ،زنگ ضربالمثلها.
موضوع :آموزش و پرورش کودکان استثنایی

تئاتردرمانــی در کودکان و نوجوانان مبتال به اتیســم
(راهنمای والدین و مربیان) .کاوه مقدم /هومن سرابی .تهران:

وانیا76 ،1395 ،ص .رقعی .شــابک.9786008496199 :
مناسب برای :معلم نیروی توانبخشی

+

راهنمای عملی برنامه هنــر برای خانوادههای کودکان
مبتال به اختاللهای طیف اوتیســم .کاوه مقدم .تهران:

وانیا88 ،1395 ،ص .رقعی .شابک.9786008496007 :
مناسب برای :نیروی توانبخشی
در ایــن دو کتاب کــه مجموعاً به عنــوان اثر برگزیده
معرفی شدهاند ،مؤلف (یا مؤلفان) کوشیدهاند به نقش هنر
بهویژه هنر نمایش در کاهش مشکالت و رنجهای کودکان
اوتیســمی بپردازند .در کتاب اول با باور به تأثیر تئاتر در توانبخشــی به کودکان
طیف اتیسم 11 ،شیوه ساده و تجربه شده به خانوادهها و مربیان معرفی شده است
که میتوان بر اســاس میزان توانمندیهای کودکان بیمار ،از آنها بهره گرفت .در
کتاب راهنمای عملی نیز با بیان مقدماتی 16 ،تمرین کاربردی در شکل یک برنامۀ
هنردرمانی برای خانوادههای کودکان مبتال یا مربیان و درمانگران عرضه شدهاست.

موضوع :شعر کودک
خداحافظی در خیابان پاییز .مریم اسالمی .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان44 ،1396 ،ص .رقعی.
شــابک .9786000104856 :مناســب برای :دانشآموز
پنجم و ششم
چکیده :کتاب حاوی  19شــعر کوتاه و روان اســت .از
جمله این اشعار میتوان به شعر «روز روشن»« ،دوست»،
«خیالباف»« ،نوشــتههای 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 یکدیگر خداحافظی
میکنند .دیگر اشعار کتاب ،درباره موضوعهایی مانند افراد کهنسال ،محیط زیست
و طبیعت ،مسائل اجتماعی ،مانند بچههای کار و دوستی است.
موضوع :هنر
خوشنویسی اول ،دوم و سوم دبستان .غالمرضــا تنها.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان104 ،1396 ،ص.
وزیری .مناسب برای :دانشآموز اول تا سوم
چکیده :نوشــتن به خط خوش و خوانــا امکانپذیر
است ،بهخصوص 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 خوشنویسی ملکه
ِ
دست آموزنده خواهد شد .این روش مختص دانشآموزان دورۀ ابتدایی و نیز
عادت
با توانایی ،درک و مهارت دســت هنرآموز متناسب است .مجموعه حاضر بر اساس
کلمات کتابهای فارسی پایۀ اول تا سوم دبستان تهیه شدهاست و یک لوح فشرده
نیز بههمراه دارد.
موضوع :داستان پیشدبستانی

مجموعه هفت جلدی "دوســت داری  ...باشی؟".

الله جعفری .تصویرگر :فریبا اصلی .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرســه برهان16 ،1396 ،ص .خشــتی.
مناسب برای :کودک پیشدبستانی /دانشآموز اول
چکیده :در این مجموعه نویســنده میکوشد با
زبانی ســاده ،ویژگیهای تعدادی از جانوران ،رشد
و تغذیه و شــرایط محیطی آنهــا 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 الکپشت باشی؟
دوست داری نهنگ باشی؟
موضوع :کار و فناوری

رایانه اول دبســتان /رایانه دوم دبســتان /رایانه
ســوم دبســتان .هما ملک .تهران :مؤسسه فرهنگی

مدرســه برهان88 ،1396 ،ص .رحلی .مناســب برای:
دانشآموزان اول تا سوم
چکیده :امروزه آشــنایی با رایانه و کار با آن نوعی
سواد محســوب میشــود .مجموعه کتاب حاضر که
بر اســاس ســرفصلهای آموزشی اســتاندارد بنیاد
« »ICDLتنظیم شــده اســت ،هر کدام برای یکی از پایههای دوره اول ابتدایی
تألیف شــده اســت .در این مجموعه به معرفی رایانه و اجزای اصلی و جانبی آن
میپردازد .ســپس کار با ویندوز ،نوار وظیفه ،درایو ،مرورگر فایل ،پوشــه ،آیکن،
ســطل بازیافت ،دستورهای کپی و چســباندن و نیز کار با واژهپرداز ورد آموزش
داده میشود.

موضوع :هنر
فرهنگنامه هنر .محمد شمخانی .تهران :طالیی،1396 ،
346ص .رحلی .شــابک .9786006229867 :مناســب
برای :هنرجویان دهم و یازدهم و هنرآموزان
چکیده :کار فرهنگنامه عرضه چکیده جامع و دقیق از
مهمترین مضامین و مفاهیم مربوط به یک موضوع است.
کتــاب پیش رو فرهنگنامــهای 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 ،مجسمهسازی و سینما و...پرداخته شده است.
موضوع :داستان کودک

قصهپیرزنی که دلش میخواســت تمیزترین خان ه دنیا
را داشــته باشد .شــکور لطفی .تهران :شهر قلم،1395 ،

16ص .خشــتی .شــابک .9786003203211 :مناسب
برای :دانشآموز سوم تا ششم
چکیده :پیرزنی در روستایی زندگی میکند .او بسیار تمیز
است و همیشه در حال نظافت؛ اما هر چه تالش میکند و
خانــهاش را آب و جارو میکند ،بــاز هم در خانهاش گرد و
خاک هســت .روزی پیرمردی در گذر از روستای پیرزن ،مهمان او میشود و با دیدن
غصه پیرزن ،او را راهنمایی میکند تا بتواند تمیزترین خانه روستا را داشته باشد.
موضوع :داستان پیشدبستانی
مجموعــه "گیلی گیلــی" .سوســن طاقدیس.
تصویرگر :میثم موســوی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرســه برهان20 ،1395 ،ص .خشــتی .مناسب
برای :کودک پیشدبستانی
چکیده“ :گیلی گیلی” یک فیل کوچک است که
خیلی چیزها را هنوز نمیداند .در هر کتاب ،قصهای
از گیلی گیلی روایت میشــود .او در پایان هر قصه
چیزهایی میآموزد.
نویسنده به این ترتیب میکوشد نکات تربیتی مهمی را به صورت غیرمستقیم و با
ظرافت به خواننده بیاموزد .مث ً
ال در یک کتاب گیلی گیلی یک درخت انگور میبیند
و فکر میکند همه آن انگورها متعلق به خود اوست .یا یک روز تصمیم میگیرد با
بچه ها بازی کند .بچهها بعد از مدتی دســت از بازی میکشند و به خانه میروند،
امــا گیلی گیلی تصمیم ندارد بازیاش را تمام کند و  ....عناوین این مجموعه هفت
جلدی از این قرار است:
گیلی گیلی گرمش شده
گیلیگیلی از چی ترسید؟
گیلیگیلی توی سایه
گیلیگیلی خوابش میآد
گیلیگیلی و آببازی
گیلیگیلی و پرنده
گیلیگیلی و کیک سبز
موضوع :کتابهای آموزشی پیشدبستانی
ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو  .معصومه یزدانی.
تصویرگر :ســارا خرامان .تهران :شرکت انتشارات فنی
ایران24 ،1395 ،ص .خشــتی .مناســب برای :کودک
پیشدبستانی /مربی
چکیده :در مجموعه ســه جلدی پیشــی کوچولو
نویسنده میکوشد با زبانی داستانی ،برخی مهارتهای
رفتاری را به کودک بیاموزد .در جلد نخســت موضوع
مهارتهای ارتباطی کالمی ،در کتاب دوم موضوع حجالت کشیدن و در جلد سوم
موضوع مسئولیتپذیری 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.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۲
زمــستان1397

45

موضوع :زبان و ادبیات فارسی
مدخل شــعر معاصر فارســی ( .)1285-1392شهریار
خســروی .تهــران :مؤسســه فرهنگی فاطمــی،1396 ،
332ص .رقعی .شــابک .9789643189518 :مناســب
برای :معلم /دانشجومعلمان
چکیده :نویســنده کوشیده اســت در این کتاب نه به
تفکیک شاعران ،که بر اساس ایدهها 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 دادهها و شــواهد تاریخی ارائه کرده اســت .در پایان نیز گزارشی
تاریخی از شــعر معاصر ایران به همراه یک جریانشناســی توصیفی به دست داده
است .در این کتاب ،شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انواع قدمایی نیز آمدهاند.
تحوالت شعر معاصر پس از انقالب اسالمی نیز در آن دیده میشود.
موضوع :علوم تربیتی

مدیریــت و برنامهریــزی کالسهــای چندپایــه.
سیدحشمتاهلل مرتضویزاده .تهران :مؤسسه کورش چاپ،

188 ،1396ص .وزیــری .شــابک.9786005022933 :
مناسب برای :معلم /دانشجومعلمان
چکیده :رفع موانع و مشــکالت کالسهای چندپایه به
مطالعه و آشنایی دقیق با وضعیت این کالسها نیاز دارد.
کتاب حاضر به عنوان کتابی درسی برای دانشجویان علوم
تربیتی ،خواننده را با کلیات تدریس در این کالسها ،اعم از کالسهای سیار ،چند
ســنی ،مکتبخانهها ،تاریخچۀ این کالسها در دنیا ،و فرصتها و محدودیتهای
آنها آشــنا میکند .برنامهریزی ،مدیریت ،طرح درس و ضرورت آن در کالسهای
چندپایه ،روشهای تدریس ،مواد و وســایل آموزشــی ،و ارزشــیابی کالسهای
چندپایه از مباحث کتاب هستند.
موضوع :داستان کودک
من مترســکم ،ولی میترســم .احمد اکبرپور .تهران:
مؤسســه فرهنگی فاطمی36 ،1396 ،ص .رحلی .شابک:
 .9789643189280مناســب بــرای :دانشآموز دوم تا
ششم
چکیده :مترسک این داستان را خیلی زشت ساختهاند
تا حیوانات و پرندگان از او بترســند ،اما مترســک دلش
نمیخواهد کسی را بترســاند .او خیلی مهربان است و از
تنهایی میترسد .سرانجام مترسک تصمیمی میگیرد....
موضوع :قرآن

مجموعه یک داســتان تخیلی با مفاهیم قرآنی.

ژوبرت ،کلر .تهران :بهنشر16 ،1395 ،ص .خشتی.
شــابک .9789640223789 :مناســب بــرای:
دانشآموز اول تا سوم
چکیده :نویســنده در هر کتاب از این مجموعه
هشت جلدی ،کوشیده اســت با استفاده از مفهوم
آیهای از قرآن ،داســتانی کودکانه بنویسد .در این
مجموعه ارزشهایی مانند امانتداری ،آشــتی و صلح ،راستگویی ،مهربانی محور
قصهها قرار گرفته است .عناوین این مجموعه هشت جلدی عبارتند از:
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آش آشتیکنان
تازه چه خبر؟
راز پاپاپا
شلوپی
که این طور!
کیک امانتی
ماجرای سیب قرمز
مسابقه کوفتهپزی

کتابهای تقدیری
برنده جایزه دوم جشنواره

موضوع :علوم تجربی
آســانبر فضایی (آشــنایی با فناوری نانو) .ســمانه
علیرضــازاده باقری .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه
برهان84 ،1396 ،ص .رقعی .شابک.9789640813645 :
مناسب برای :دانشآموزان متوسطه دوم و هنرجویان دهم
و یازدهم فنی و حرفهای رشته مکاترونیک
چکیده :کتاب حاضر در قالب داســتان در پی معرفی
فناوری نانو به نوجوانان اســت .جریان داستان در کالس
درس فناوری اتفاق میافتد و خواننــده در جریان گفتوگوی معلم درس فناوری
با دانشآموزان کالس ،بیشــتر با فناوری نانو آشنا میشود .کتاب مصور است و در
جای جای کتاب برای ارائه توضیحات بیشتر از تصاویر رنگی استفاده شده است.
موضوع :نمایش ،فیلم و سینما
آمادهســازی اســتوریبرد .نانســی بیمن .ترجمه:
ناصــر گلمحمــدی .تهــران :کانــون پــرورش فکری
کــودکان و نوجوانــان356 ،1395 ،ص .وزیــری.
شــابک .9786000105433 :مناســب برای :هنرآموز/
دانشجومعلمان
چکیده :اندیشــه ،تفکر ،زیبایی شناسی و ساختار یک
فیلم انیمیشــن یا پویانمایی در پیش تولید و مراحل آن
شــکل میگیرد .نویســنده در این اثر مصور روی تکنیــک و چگونگی اجرای یک
پویانمایی و مثال لهشدگی ،کشیدگی ،روشهای چرخاندن سر یا چگونگی راه رفتن
و پیشبرد پروژه تاکید دارد .استوری برد سینمای زنده با انیمیشن تفاوت چشمگیر
دارد .در انیمیشن ،شخصیتها همراه با طراحی صحنه خلق میشوند ،اما هر اتفاق
و حرکت دوربین در اســتوری برد انیمیشن به روشــنی بیان میشود .کتاب قابل
استفاده و کاربردی برای گروه هنر و رشتههای انیمیشن و سینما است.
موضوع :آموزش اقتصادبه کودکان

اقتصاددان کوچک :راهنمای کاربردی آموزش به کودکان
 6تا  9ســال .زهره میرجابری .اصفهــان :مفتاح حکیم،

64 ،1396ص .وزیــری .شــابک.9786009853717 :
مناسب برای :معلم ابتدایی
چکیده :کــودکان با یادگیری اقتصاد میآموزند چگونه
در زندگی فردی و جمعی خود انتخابهای 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 پسانداز ،و در قالب درسنامههای کالسی ارائه میکند .هر
فصل یک هدف آموزشی کلی و تعدادی هدفهای آموزشی و کاربردی را دربردارد.
تعداد مشــخصی مفهوم اقتصادی ،با هدف آشــنایی اولیۀ مربیان و آموزگاران ،به
همراه پیشنهاد نحوۀ تدریس آنها ،به آنان معرفی شدهاست.
موضوع :ریاضی

اگر ...نگاهــی متفاوت به عددها و اندازههای بســیار
بزرگ .دیوید.جی اســمیت .ترجمه :فروغ فرجود .تهران:

مؤسسه فرهنگی فاطمی44 ،1396 ،ص .خشتی .شابک:
 .9789643189259مناسب برای :دانشآموزان چهارم
تاششم
چکیده :دنیای انسانها بســیار بزرگ است .با کوچک
کردن مقیاسها میتوان روی آنها بیشــتر تمرکز کرد.
در کتاب حاضر ایدهها و مســائل بزرگ کوچک شــدهاند تا بــه مفاهیم قابل فهم
و معنادارتری تبدیل شــوند .نویســنده ،با خالقیتی جالب ،مقیاسها را به مفاهیم
ملموس تبدیلکرده است .برای مثال ،با تصور خورشید به اندازۀ یک گریپ فروت،
زمین به اندازۀ یک دانۀ نمک میشــود .همچنیــن ،اگر عمر زمین را به اندازۀ یک
ســاعت در نظر بگیریم ،انســانها در ثانیههای آخر آن ظاهر شدهاند .این کوچک
کردن مفاهیم مخاطب را به درکی متفاوت از دنیا میرساند.

موضوع :داستان نوجوان
بــاد و کاه .محمدرضا بایرامی .تهران :کتاب نیســتان،
224 ،1396ص .رقعــی .شــابک.9789643379483 :
مناســب برای :دانشآموزان هفتم تــا دوازدهم و دهم و
یازدهم فنی و حرفهای و کاردانش
چکیده :موضوع این داســتان دربــاره حوادث پیش از
پیروزی انقالب در یک روستاست .فصل خرمنکوبی است
و «سلیم» همراه پدرش« ،مشجلیل» به سختی مشغول
کار اســت .مشجلیل در حالی که پادرد ،امانش را بریده اســت ،به پسر بزرگش،
«علی» فکر میکند که به ســربازی رفته اســت و ماههاست که خبری از او ندارند.
از شــهر خبرهایی میرسد ،اوضاع به هم ریخته و همهجا شلوغ است .مادر علی به
شــدت نگران پسرش است و هر شــب کابوس میبیند .روزی سر و کله علی پیدا
میشود و مشکل جدیدی را با خود آورده است .این اثر داستانی است با حل و هوای
انقالب و اصطالحات و عبارتهای محلی.

موضوع :بازی و سرگرمی

بازی با ابزارهای ســاده :بازیهای چوب ،بازیهای
سنگ و بازیهای طناب .معصومه پورطاهریان .تهران:

شــهر قلــم64 ،1395 ،ص .وزیــری .مناســب برای:
دانشآموز سوم تا پنجم
چکیده :بازی کودکانه به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد،
اما اســباببازیهای امروزی تنها چندســالی میشود
که به بازیها راهیافتهاند .مجموعه ســه جلدی «بازی
با ابزارهای ســاده» ،با نگاهی به گذشته ،میکوشــد بازیهایی را که در طبیعت و
با وسایل در دســترس طبیعت انجام میگرفتهاند ،به مخاطب کودک معرفی کند.
مخاطب میتواند عین بازی را انجام دهد یا با الهام از گفتههای نویســنده و شرایط
موجــود ،خود بازی جدیدی را خلق کند .در این مجموعه ســه جلدی بازیهایی
معرفی شده است که با چوب ،سنگ و طناب انجام میگیرند.

موضوع :داستان پیشدبستانی
بفرما آب انار .سرودۀ مریم هاشمپور .تصویرگر :افسانه
صانعی .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان،1396 ،
18ص .خشــتی .شــابک .9789640810903 :مناسب
برای :کودک پیشدبستانی
چکیده :این کتاب دارای هفت شــعر کوتاه و آهنگین
است .موضوع بیشتر شعرها گفتوگویی است که کودک
با موجودات جاندار و بیجان دارد؛ گنجشکی که پشت
پنجره نشسته ،مداد و دفتر و تراش ،سایهای که هر جا میرویم میآید و...
به نظر میرسد موضوعات و مضمونهای تازه و سالمت و روانی کالم در انتخاب
کتاب تأثیر زیادی داشته است.

موضوع :تاریخ /مطالعات اجتماعی

پردهنشــینان عهد ناصری :نگاهی به حیات اجتماعی
زنان در عهد قاجار .پریســا کدیور .تهــران :گل آذین،

346 ،1396ص .رقعــی .شــابک.9786006414799 :
مناسب برای :معلم
چکیده :کتاب حاضر روایــت تاریخ اجتماعی زنان در
عهد قاجار اســت و نویسنده کوشیدهاســت با رویکرد
تاریخنگاری اجتماعی ،جنبههای زیســت زنان را در عهد
قاجــار روایت کنــد .همچنین ،تحوالت زندگی تودۀ زنان در جامعههای شــهری،
روســتایی و ایالتی را در دورۀ  137ســالۀ حکومت قاجار ،از تغییرات در پوشاک
و مد لباسها تا تحرکات اجتماعی ،سیاســی و آموزشی زنان در این عهد ،بررسی
کرده است.

موضوع :شعر پیشدبستانی
ترانههای نیایش .مصطفی رحماندوست .تصویرگر:
نیلوفــر میرمحمــدی .تهران :افــق14 ،1396 ،ص.
شکلی .مناسب برای :کودک پیشدبستانی
چکیده :این مجموعه شــامل پنج دفتر شعر است
که در هر کدام یازده نیایــش از زبان کودکان آورده
شده است.
با انکه قالب تمام سرودهها نیایش است اما در هر دفتر محور خاصی مورد توجه
قرار گرفته است که از عنوان کتابها نیز تا حدودی قابل تشخیص است .به آسمون
کی برف و بارون داده ،شکلهای خندون داده؟ /به گل کی عط روبو داده ،این همه
گ و رو داده؟ /خدای من خداجــون ،پس کی میآد باباجون؟ /کاری بکن جنگ
رن 
نباشــه ،این همه بنگبنگ نباشــه /هزار هزار هزار مو  ،یهپیشونی ،دو ابرو عناوین
این پنج دفترند.
موضوع :حسابداری و بازرگانی
ح 
ل و فصل اختالفات در محیــط کار .For Dummies
ویویان اســکات .ترجمه :سارا یوسفی .تهران :آوند دانش،
352 ،1396ص .وزیــری .شــابک.9786008668121 :
مناســب بــرای :هنرجویــان یازدهم فنــی و حرفهای و
کاردانش و هنرآموزان
چکیده :هر روزه در محیطهــای کاری میان کارکنان
اختالفهایی بهوجود میآید و هیچ کس دوســت ندارد
در میان یک مناقشه قرار گیرد .نویسنده در کتاب حاضر علل رایج ایجاد مشکالت
و نحــوه برخورد با آنها را در  21فصل توضیــح میدهد .آگاهی از وجود اختالف
در محیط کار ،شــناخت مســائلی که باعث اختالف بین افراد میشود ،مذاکره در
خصــوص راهحلهای احتمالی برای اختالفات و دیگر موارد از ســر فصلهای 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 بازیها و مهارتها در حیاط مدرسه.

ســمانه قائدیان /ابراهیم نیکومنش .قم :سلسله،1396 ،
96ص .رقعی .شابک .9789642421565 :مناسب برای:
معلم /مدیر
چکیده :طرح ملی «حیاط پویا» و مدیریت صحیح زنگ
تفریح ،بهمنظور اســتفادۀ بهینه از فضای آموزشگاه برای
بــازی و تفریح ،به هدفمندی ســاعت درس تربیت بدنی
و بهبود مهارتهای جســمی دانشآموزان نیز کمک میکند .کتاب حاضر شــامل
مجموعهای از بازیهایی اســت که میتوان در حیاط مدرســه اجرا کرد .فصلهای
«مهارتهــای مقدماتــی ،مهارتهای پیشــرفته ،مهارتهای توپــی ،تمرینهای
ایستگاهی و مشخصات پنج زمین ورزشی» این مهارتها را به مخاطب میآموزند.
به نظر میرســد کتاب ایدههایی نو و خالق در طراحی زمینهای ورزشی مدارس
ابتدایی برای خواندگان خود داشته باشد.
موضوع :رایانه

خودآمــوز تصویــری  .Adobe Photoshop CCعلی
محمودی .تهران :دانشــگاهی کیــان544 ،1396 ،ص.
وزیــری .شــابک .9786003071803 :مناســب برای:
هنرآموز
چکیده :فتو شــاپ از نرم افزارهای ویرایشگر تصویر به
شمار میآید .در این نرم افزار میتوان تصویر را احضار و جا
به جا کرد یا با ابزارهای موجود ،در آن تغییرات اساسی بر
حسب شکل و رنگ داد .با دقت در کتاب مصور پیش رو می توان با کلیدهای میانبر،
نصب برنامه ،نوارهای منو ،روشهای ایجاد ســند و ذخیره سازی خودکار فایل آشنا
شد .هم چنین این اثر در  13فصل و یک ضمیمه به تغییر شکل و ترکیب تصاویر،
ناوبری سند ،مدیریت الیهها 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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موضوع :داستان کودک
داستان لئو .مک بارنت .ترجمه :کیوان عبیدی آشتیانی.
تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی48 ،1396 ،ص .وزیری .شابک:
 .9789643189532مناسب برای :دانشآموز اول تا سوم
چکیــده« :لئو» یک روح اســت که در خانــهای تنها
زندگی میکند .افراد جدیدی که به آن خانه اسبابکشی
میکنند ،از وجود لئو خوشحال نیستند .به همین دلیل،
لئو تصمیم میگیرد به شهر برود .در خیابانهای شهر ،او
با دختری به نام «جین» دوســت میشــود و به خانه او میرود .لئو موفق میشود
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 24ص.
خشتی .مناسب برای :دانشآموز اول و دوم
چکیده :این مجموعه با محور خداشناسی و معرفی
خدا از طریق توجه به طبیعت نوشــته شده است .در
این مجموعه کودک درمییابد که جهان توســط خدا
آفریده شــده و نظام عالم تحت قــدرت او قرار دارد.
خدای مهربان منشــأ همه زیباییهاســت و به فکر همه موجودات و نیازهای آنها
هست و غذا و روزی آنها را تأمین میکند .عناوین این مجموعه از این قرارند:
از همه زیباتر است
به یاد همه است
ما همه دور سفرهاش نشستهایم
همهچیز به دست اوست
همیشه او منظم است
موضوع :نمایشنامه

نمایشنامههای مدرسه :دومیها

قاسمی ،مسلم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان،
116 ،1396ص .رقعــی .شــابک.9789640813140 :
مناسب برای :دانشآموز دوم
چکیده :کتاب حاوی  11نمایشنامه است که با استفاده از
کتابهای فارسی دوم و سوم ابتدایی نوشته شده است« .روباه
و خروس»« ،تصمیم کبری»« ،مرغابی و الکپشت» و «من
یک مدادتراش هستم» ،نام برخی از این نمایشنامههاست .نمایشنامه «آهای ...شما هم
بفرماید آش چغندر» ،بر اساس داستان «چغندر پر برکت» ،از کتاب دوم ابتدایی نوشته
شده است و این موضوع را یادآوری میکند که« :به همدستی یکدیگر میتوانیم دشمن
را بر سر جایش ینشانیم».
موضوع:تعلیم و تربیت دینی
ســتارههای دوستداشتنی .محسن هجری.
تهران :شــهر قلــم24 ،1395 ،ص .خشــتی.
مناسب برای :دانشآموزان چهارم تا ششم
چکیده :در هــر جلد از ایــن مجموعه 12
جلدی ،نویسنده داســتانی را بیان میکند که
در ضمن آن میکوشــد یکی از امامان شیعه با
عنایت به یکی از ویژگیهای برجستهای که امام
علیه الســام 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 شــکیبایی امام و دســتگیری او از نیازمندان و در
داســتان امام رضا(ع) همنشــینی با فقرا و مهماننوازی آن حضرات و ....برجسته
شده است .او میکوشد در هر کتاب فضای متفاوتی را برای داستان خود بیافریند.

رشـــدجوانـــه
شــــــمارة ۶۲
زمــستان1397
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موضوع :داستان نوجوان
نجات االغ .فاطمه دهقان نیــری .تهران :محراب قلم،
228 ،1396ص .رقعــی .شــابک.9786004131650 :
مناسب برای :دانشآموز هفتم تا دوازدهم
چکیــده :این داســتان درباره روزهای جنگ اســت،
روزهــای بمب و گلوله و آتش! گروهــی از رزمندگان در
یکــی از پیادهرویهای خود ،االغــی را میبینند که در
دیواره دره ،روی تختهســنگی افتاده و زخمی و خاکآلود
است .خونی که از زیر پای االغ پخش شده است ،به سیاهی میزند« .محمد» دلش
میخواهد حیوان زبانبســته را نجات دهد؛ اما این ،کار یک نفر نیست .دوستانش،
«حســین» و «فریدون» با او همراه میشــوند و ....آنها االغ را به پایگاه میآورند.

زخم پای االغ عفونت کرده اســت ،حاال یا باید پایش را قطع کنند یا او را بکشند و
راحتش کنند .محمد پزشکی را با ترفند به مقر میآورد تا حیوان را مداوا کند .اما
ماجرا به همین جا ختم نمیشود.
موضوع :روانشناسی
هنر گوشدادن .مایــکل پی نیکولــز .ترجمه :روحاهلل
میرزاآقاســی .تهران :دانشآفرین /رشــد اندیشه،1396 ،
304ص .وزیری .شــابک .9789647035781 :مناســب
برای :مشاور
چکیده :یکی از مشــکالت ارتباطی خانوادهها «گوش
نکردن صحیح و درســت نشنیدن» اســت .در حالی که
شنیدهشــدن یکی از نیازهای اساسی انسان است .کتاب
حاضر در  13فصل تنظیم شدهاســت و میکوشــد راههای گوش دادن به دیگران
را بــه مخاطب بیاموزد .عنوانهای بعضی فصلهای کتاب عبارتاند از :چرا افراد به
حرفهای هم گوش نمیدهند؛ ما آنچه را میخواهیم میشــنویم؛ گوش دادن به
حرفهای فرزندان و نوجوانان.
موضوع :مهارتهای زندگی ،تفکر و سبک زندگی
مجموعــه چهار جلــدی" :ده فرمــان" .علیاصغر
سوادکوهی .اصفهان :نوشــته96 ،1395 ،ص .خشتی
كوچك .مناسب برای :معلم /مشاور
چکیده :نویسنده این مجموعه چهارجلدی ،میکوشد
با بیان ده نکته کلیدی در هر کتاب مخاطب را در زندگی
بهتر یــاری دهد .او با نثــری روان و آوردن مثالهایی
کاربردی به مخاطــب میآموزد که چرا و چگونه هدف
یا هدفهای خود را در زندگی مشخص و به سمت آنها حرکت کند؛ چگونه روح و
روان و تواناییهای خود را بشناســد و از آنها 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 نکاتی را آویزه گوش خود قرار دهد.
این چهار عنوان ده فرمان در این بابها تألیف شدهاند :خانواد ه سالم ،خودشناسی،
شاهکلید زندگی و هنر تأثیرگذاری و نفوذ
موضوع :علوم اجتماعی

راهنمــای حقوقی شــهروندان (از مجموعه کتابهای
حقوق و زندگی) .محســن اســماعیلی .تهران :دفتر نشر

فرهنگ اسالمی352 ،1396 ،ص .رقعی .مناسب برای :معلم
چکیده :هدف از حقــوق ،تنظیم روابط شــهروندان با
یکدیگر و با حکومت اســت ،به طوری که هر کس در عین
آزادی و توانایی ،بتواند به مسئولیتها و تکالیف خود وفادار
بماند .به همین دلیل ،آموزش حقوق ضروری است .کتاب
دو جلدی "راهنمایی حقوقی شهروندان" در واقع مجموعهای از پرسشها و پاسخهای
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،
آپارتماننشینی ،کیفری ،وصیتنامۀ ارث ،تجاری ،حقوق مدنی و سربازی مورد بررسی
قرار گرفته است .موضوعات جلد دوم عبارتاند از :احکام عمومی قراردادها و معامالت،
اختالف مالکان یا همسایهها ،اجاره و روابط موجر و مستأجر ،آپارتماننشینی و احکام
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 شــرکتها ،وکالت و نمایندگی
حقوقی ،طرح شکایت 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،
218 ،1396ص .خشتی .شــابک.9786006229928 :
مناسب برای :هنرجو /هنرآموز دهم فنی و حرفهای ،دهم
کاردانش ،یازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش
چکیده :وقتی فکر حمل و نقل شخصی با ابداع " موتور
واگن " در ســال  1885عملی شــد ،در پی آن بهتدریج
ساخت و استفاده از نخســتین خودروها تا سال  1920برای عموم فراهم شد .این
دهــه را عصر طالیی صنعت خودرو نامیدهاند .به همین منوال طی دهههای  30تا
 90میالدی با توجه به شــرایط اقتصادی و تفکــرات در ارتباط با خودرو ،تغییرات
بســیاری در صنعت خورو و تولید مدلهای 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 شرکتهای بزرگ خودرو
سازی اقدام کرده و مبحث خودرو سازی در ایران را نیز بررسی کرده است.
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