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فریبا کیا

انعــكاس نتایج راهبردهــا، برنامه هــا و فعالیت هــاي حوزة 
ســامان دهي منابع آموزشــي و تربیتي در ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي و رضایت نسبي دست اندرکاران و ذي نفعان 
از تالش هاي پیشین، مجریان را به ادامۀ مسیر امیدوارتر مي سازد. 
برگزاري پانزدهمین جشــنوارة کتاب رشد در مدرسۀ تاریخي 
دارالفنون و همراهی تولیدکنندگان منابع آموزشــي و تربیتي با 
مؤلفان و کارشناســان و داوران و همچنین مشــارکت اثربخش 
معلمان و مدیران،  ترســیمگر چشــم اندازي روشن تر و آینده اي 
درخشان تر است و بنا به گفتۀ ریاست محترم سازمان پژوهش، 
امروز تولیدکنندگان بخش غیر دولتي از منظر همراهي و رعایت 
استانداردهاي مورد نظر آموزش و پرورش، در مقایسه با سال هاي 
قبل در تراز باالتري قرار گرفته اند و بازار نشر قادر است به خودي 

خود آثار ضعیف را پاالیش  کند.
با این وجود باید توجه داشــت که توفیق در سامان دهي منابع 
آموزشي و تربیتي و جلوگیري از ورود کتاب هاي غیر استاندارد 

به مدارس، دست کم، به سه عامل اصلي وابسته است:
1. بخش کارشناسي و استانداردسازي وزارت آموزش و پرورش 

به عنوان مرجع سیاست گذار و برنامه ریز؛
2. تولیدکنندگان منابع اعم از سرمایه گذاران، ناشران و مؤلفان 

و دیگر عوامل؛
3. مصرف کنندگان اعم از معلمان و دانش آموزان و خانواده ها.

مشارکت فعال و روبه تزاید بیش از 400 ناشر در تولید 2800 
عنوان کتاب مناسب و استاندارد و همسو با برنامه درسي ملي در 
جشنواره پانزدهم،  حاکي از هماهنگي نسبي دو ضلع این مثلث 
است. ضلع سوم این مثلث، یعنی مخاطبان، که جامعۀ عظیم و 
گسترده و پیچیده اي از معلمان و دانش آموزان و مدیران مدارس 

و خانواده هاست، نقش بارزتري در این حیطه ایفا مي کنند.
از این رو توفیق نهایي در اجراي برنامۀ ســامان دهي، مستلزم 
همراهــي و هم ســنخي و باور مشــترک مخاطبان اســت. اگر 
اســتانداردها به خوبي تعریف شــوند و ناشــران نیــز در تولید 
منابــع آن ها را به کار گیرنــد،  ولي هدف نهایی این فرایندـ  که 
مصرف کنندگان اند ـ  درک درســتي از اهمیت آن نداشته باشند 
و خود را در برابر آن مسئول و ملزم ندانند، عماًل کوشش هاي به 

عمل آمده، بالاثر یا کم فایده خواهند بود.
گرچه به نظر مي رسد در حوزة آموزش و همراه کردن مخاطبان 

نیز، در مقایسه با سال هاي گذشته، در سطح باالتري قرار داریم 
اما شــواهد عیني نشان مي دهد که راه نرفته در این حوزه بسیار 
است و همراه کردن معلمان و دانش آموزان و خانواده ها نیازمند 
فرهنگ سازی، آگاهی بخشی، سرمایه گذاري و سعۀ صدر است و 
اگر ارادة عمومي بر همراهي با نهاد رســمي تعلیم و تربیت قرار 
نگیــرد، تغییر قابل توجهي رخ نخواهد داد. ورود کتاب هاي غیر 
استاندارد، مانع بزرگ تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش 

و پرورش و گریز از حافظه مداري و خالقیت و تفكر است. 
البته بازار وســیع و پرسود تولید کتاب هاي کمك درسي براي 
برخي ناشــران، که منافــع اقتصادي خود را بــر منافع ملي و 
فرهنگي ترجیح مي دهند، وسوســه انگیز اســت و بر این مبنا، 
متأسفانه همه ساله تعداد قابل توجهي از کتاب هاي آموزشی غیر 
اســتاندارد، بدون تأیید مراجع رســمي و با اسامي اغواگرانه در 
اختیار معلمــان و دانش آموزان و خانواده ها قرار مي گیرد که راه 
بســتن راه بر آن ها، نیازمند آگاه ســازي بیشتر و البته در برخي 
مواقع، به ناچار، برخورد انتظامي و حقوقي اســت. که امیدواریم 
با همراهي و همــكاري نهادهاي ذي ربط، این مهم هرچه زودتر 

صورت اجرایي و عملي بیابد.
بدیهي اســت در مسیر فرهنگ سازي، معلمان و مدیران نقش 
اساسي تري دارند. سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي بر آن 
اســت تا به شیوه های گوناگون، از جمله آموزش هاي کوتاه  مدت 
الكترونیكی، به اطالع رســاني و آگاه ســازي این گروه استمرار 
بخشــد تا آن ها، ولو بــه اجمال، با چهارچوب هــای اصلی یك 
منبع آموزشي و تربیتي استاندارد آشنا شوند و بدیهي است که 
اســتفاده از ظرفیت انجمن هاي علمي و درسي معلمان مي تواند 

در این جهت در اولویت قرار گیرد.
استفاده بیشــتر از ظرفیت »پخش مدرسه« جهت دسترسي 
آسان معلمان و دانش آموزان و خانواده  ها به کتاب هاي استاندارد 
و راهنماهاي تولید کتاب از دیگر اولویت هایي است که انشاءاهلل 

در سال 97 مد نظر خواهد بود.
ایجاد و توســعه و تعامل با مخاطبان و کارشناســان، دریافت 
بازخورد از آنان با دیجیتالي و تعاملی تر شــدن فصل نامۀ جوانه 
از دیگر برنامه هایي است که در این سال  مورد توجه خواهد بود 
امید اســت که از این تالش در جهت فرهنگ ســازي بهینه و 

استفاده از منابع استاندارد بهره گیریم.

فرهنگسازی
 مهم ترین هدف سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
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نخستیندانشگاهایران
میزبانپانزدهمینجشنوارٔهکتابرشد

زنگ اختتامیة پانزدهمین جشــنواره کتاب رشــد در »مدرسة 
دارالفنون« نواخته شد. جایی که می توان آن را نخستین دانشگاه 
ایرانی دانســت. مکانی که بنیادش با رویــای بزرگ مرد تاریخ 
معاصر ایران، امیرکبیر، طراحی شــد. او دارالفنون را ساخت  تا 
دانش آموخته هایــش با اتکا به دانش خــود، غبار فقر، بیماری و 
جهالت را از چهرة این مرز بوم بزدایند و آن را به ســوی توسعه 
رهنمون ســازند. امیرکبیر، دارالفنون را با رؤیای پیشرفت ایران 
ساخت، البته خودش چهار روز پیش از افتتاح آن عزل شد و 13روز 
بعد از افتتاح، به قتل رســید، اما مدرسه ای که او سنگ بنایش را 
نهاد، ده ها سال به حیات خود ادامه داد و نسل هایی را تربیت کرد 
که برای اعتالی کشورشان از هیچ تالشی فروگذار نکردند. انتخاب 
دارالفنون برای برگزاری اختتامیة جشنواره ای که نام آن با کتاب و 
کتاب خوانی، گره خورده ُحسن سلیقه ای است که بی شک حالوت 

شرکت در چنین رویداد فرهنگی را دوچندان می کند.

نمایشگاه منابع آموزشی غیر مکتوب در کنار کتاب
روبه روی سالن اختتامیۀ جشنواره، برای نخستین بار، نمایشگاهی 
از 65 منبع آموزشی غیرمكتوب بر پا شده بود که 50 تولیدکننده 
در برگزاری آن مشــارکت داشتند. در این نمایشگاه، 42 وسیلۀ 
آموزشــی، 16 نرم افزار و 7 فیلم آموزشی که پیش از این توسط 
»دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی« ارزیابی و مناسب شناخته 

شده بودند، به نمایش درآمدند.
جمعــی از مدعوین از نمایشــگاه بازدیــد می کردند. در میان 
آنــان معلمــان و مدیرانی بودنــد که به دقت بــه توضیحات 
تولیدکنندگان گوش می  دادند تا منابع آموزشــی مناسب ردة 
ســنی تحت تعلیم خــود را در آن ها بیابنــد. برگزاری چنین 
نمایشــگاهی از منابع آموزشی غیرمكتوب، در حالی که هر روز 
زاویه های جدیدی از اهمیت آموزش همراه با پرورش خالقیت 
روشــن می شود، بســیار نیكوســت. این مهم با تأکید »سند 
تحــول بنیادیــن آموزش وپرورش« بر جدا شــدن از آموزش 
صــرف محفوظات و به کارگیری روش هــای نو در آموزش نیز 

همراه بود.
مراســم رأس ســاعت با حضور جمع کثیــری از فرهنگیان از 
جمله مسئوالن آموزش وپرورش، ناشــران، معلمان و نامزدهای 
دریافت جایزه در گروه های 30 گانۀ داوری آغاز شــد. حاضران 
کسانی بودند که در دغدغۀ پروراندن اندیشه در میان کودکان و 

نوجوانان این سرزمین، با امیرکبیر وجه اشتراک داشتند.

گیتی خامنه، چهرة نام آشــنای برنامه های  کودک در دهه های 
1360 و 1370 اجرای مراســم را بر عهده داشــت. حضور او به 
منظور اجرای چنین برنامه ای، تأکیدی بر همان حسن سلیقه ای 

بود که پیش تر به آن اشــاره شــد. به رسم 
معمــول چنین آیین هایــی، پیش از اهدای 
جوایز به برگزیدگان، مسئوالن برگزاری چند 

کالمی را با میهمانان صحبت کردند.

زبان کتاب های درسی را تغییر می دهیم
 حجت االســالم والمســلمین محی الدین 
بهرام محمدیان، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی پیش از هر سخنی، از 
اهمیت جشــنواره و تأثیر آن در رشد فضای 

فرهنگی کشــور گفت و تأکید  کرد: »ما امروز یك قدم نســبت 
به ســال های گذشته جلوتر هستیم. در ســال های قبل دغدغۀ 
ما این بود که کتاب های آموزشــی و کمك آموزشــی را سامان 
دهیم و آن ها را برای استاندارد شدن تشویق کنیم. چنین کاری 
امروز اتفاق افتاده است و بازار نشر به خودی خود آثار ضعیف را 

پاالیش  می کند.«
وی ادامــه  داد: »مراقبت صنفی از هویت نشــر، تكلیفی صنفی 

محمدیان:
از ناشران انتظار داریم 
مراقب هویت صنفی 
خود باشند و خودشان 
بر کیفیت کتاب های 
تولیدی نظارت داشته 
باشند

گزارشی از مراسم پایانی پانزدهمین جشنوارهٔ کتاب رشد
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اســت و از ناشــران می خواهیم که آن ها هم بر تولیدات نشــر 
نظارت داشته باشــند تا افكار عمومی با دیدن آثار ضعیف، همۀ 
ناشــران را تاجرمآب تلقی نكنند. ناشران بخش غیردولتی برای 
آموزش وپرورش رقیب نیستند. آن ها را رفیق راه و تكمیل کنندة 
فعالیت ها می دانیم و در جشــنواره رشد سعی می کنیم، آن ها را 
معرفی و از آثار خوب حراســت کنیم. این جشنواره ثابت کنندة 

این ادعاست.«
محمدیان تصریح کرد: »می خواهیم  روشــی را تجربه کنیم که 
براســاس آن، کتاب درسی را به زبان ساده و داستانی بنویسیم؛ 
هرچند می دانیم که برخی همــكاران  و خانواده ها مخالف اند و 

می گویند: چگونه از کتاب داستان سؤال و تست در بیاوریم؟!«
او از مؤلفان  خواســت تا برنامۀ درســی ملــی را مرجعی برای 
تولیدات فرهنگی قرار دهند و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را به 

زبان داستانی بیان کنند. 

نیازسنجی واقعی از نیازهای واقعی دانش آموزان
محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی 
و دبیر پانزدهمین جشــنوارة کتاب رشــد، در سخنانی با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در حوزة ســامان دهی منابع آموزشــی 
گفت: »راه اندازی سامانه ای برای سامان دهی منابع آموزشی که 
اکنون بیش از 900 ناشر عضو آن هستند، برگزاری کارگاه های 
آموزشــی در حوزة تولیدات استاندارد، برگزاری جلسات شورای 
سیاســت گذاری با حضور نهادهای مرتبط و 
برگزاری جشنواره های کتاب رشد، از جمله 
برنامه ریزی  و  اقدامات ســازمان پژوهــش 
آموزشــی طی ســال های اخیــر در حوزه 

ساماندهی منابع آموزشی بوده است.
او با بیان اینكه اولین جشــنوارة کتاب های 
آموزشــی ـ تربیتی رشــد در سال 1379 
برگزار شــد و اکنون پانزدهمین دورة آن است،  گفت: »2800 
کتاب از 400 ناشــر به این دوره از جشنواره راه یافتند که 127 
اثر کاندیدای نهایی شدند. این آثار در 30 گروه داوری که در هر 
گروه 3 داور حضور داشت، مورد قضاوت قرار گرفتند و در نهایت 

10 اثر برگزیده و 31 اثر تقدیری اعالم شدند.«
ناصری به توصیه های داوران به مؤلفان و ناشــران اشاره کرد و 
ادامه داد: »داوران توصیه می کنند از تكرار روش های معمول که 
ســالیان سال در نشر کتاب وجود دارد، پرهیز کنید و نوآوری و 

خالقیت ها را در تولید کتاب مدنظر قرار دهید.
تولیدکنندگان کتاب باید فرایند برنامه درسی را بهتر از گذشته 
بشناســند. ضمن اینكه  نیازســنجی واقعــی از نیازهای واقعی 
دانش آموزان را در نظر بگیرند. چراکه برخی ناشــران براســاس 

سلیقۀ مؤلف، کتاب تولید می کنند.«

مدیرکل دفتر انتشارات کمك آموزشــی با بیان اینكه تألیف در 
همۀ حوزه ها مقدم بر ترجمه اســت، افزود: »بیشتر کتاب ها در 
برخی بخش ها ترجمه هســتند که بایــد در این حوزه ها هم با 

شتاب بیشتری به سمت تألیف رفت.«
ناصری تأکید  کرد: »مدیران حوزة نشر الزم است بیش از پیش 
با رویكردهای آموزش وپرورش در حوزة آموزش آشــنا شوند که 
این رویكردها از طریق کارگاه های آموزشی در دسترس ناشران 

قرار می گیرد.«

طلبة  قصه گو
در ادامه، مستندی از فعالیت های طلبه ای قصه گو  پخش شد که 
ساکن »دهدشت« در استان کهكیلویه و بویر احمد است. کسی 
که اندیشــه اش فراتر از ایفای نقش در قامت یك طلبه اســت و 
می خواهــد مناطقی را که از فقر مالــی و فرهنگی رنج می برند، 
دگرگون کند و زنده نگه  داشتن دنیای عمیق قصه ها  را در ذهن 
و جان کــودکان و ایجاد رفاقت بین آنــان و کتاب را چارة کار 
می بیند. این همان اندیشه ای است که جشنوارة کتاب رشد هم 
سال هاســت ترویج آن را در دستور کار خود قرار داده است. این 
مســتند دغدغه مندی او را به روشنی به تصویر می کشد. دیدن 
تصویرهای او، در حالی که بچه های روستایی برای کتاب خواندن 
دورش حلقه می زنند، مدعوین را تحت تأثیر قرار می دهد. حضار 
پس از تمام شدن مستند و زمانی که مجری برنامه اعالم می کند 
که اســماعیل آذری نژاد، همان طلبۀ قصه گو در میان حاضران 
اســت، به شایســتگی او را تشــویق می کنند تا مورد قدردانی 

مسئوالن جشنواره قرار گیرد.
فیلم کوتاهی هم از دغدغه مندی شــهیدی پخش می شــود که 
او را »شــهید کتاب« می نامند. او همان شهید محسن حججی 

ناصری: مدیران حوزة 
نشر الزم است بیش 

از پیش با رویکردهای 
آموزش وپرورش 

آشنا شوند
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اســت که فیلم بخشــی از اقدامات تأثیرگذار او را برای احداث 
کتابخانه ای کوچك در محل خدمتــش و امانت دادن کتاب، به 

تماشا می گذارد.

معرفی کتاب های برگزیده
بخش پایانی این آیین به معرفی برگزیدگان در حوزه های مؤلفان 
و ناشــران اختصاص داشت. مجری مراسم، برگزیدگان را به این 

شرح معرفی کرد:
 در گــروه داوری آداب و مهارت های زندگی، کتاب »از همین 
که هستم، خوش حالم«، ترجمۀ منصوره شریفی و حمید نمازیها، 
از »انتشــارات آوای هانا« و مجموعــۀ »کتاب چی مثل چیه؟« 
ترجمۀ افسانه شعبان نژاد، از »انتشارات لوپه تو« مورد تقدیر قرار 

گرفتند و جایزة دوم جشنواره را از آن خود کردند.
 در گــروه داوری آموزش وپرورش کودکان اســتثنایی دو اثر 
ترجمه ای به عنوان آثار تقدیری معرفی شــدند. کتاب »راهنمای 
معلمان در مــورد اختالل نقص توجــه ـ بیش فعالی«، ترجمۀ 
شاهرخ امیری از »انتشارات فروزش« و کتاب »گفتار در کودکان 
کم شــنوا: نظریه و عمل«، ترجمۀ ســایه طاهباز، از »انتشارات 
گیســا« دو اثری بودند که لوح سپاس و جایزة دوم جشنواره را 

دریافت داشتند.
 در گروه داوری اقتصاد، حســابداری و بازرگانی، کتاب »سواد 
مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش ســواد مالی برای اولیا«، 

تألیف محرم آقازاده، از »انتشارات مرآت«،  به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شد و تندیس جشنواره را به دست آورد.

 در گروه داوری پیش دبســتان ـ کتاب های آموزشــی، کتاب 
»کلید یادگیری: آموزش کودکان ســه تا هفت ســال با رویكرد 
ویگوتســكی«، ترجمۀ افسانه اشــرفی، از »مؤسسه فرهنگی ـ 
هنری ـ پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان« به عنوان اثر تقدیری 

جایزة دوم جشنواره را به خود اختصاص داد.
 اما در همین گروه ـ کتاب های قصه و شــعر، ســه اثر شایستۀ 

تقدیر و اعطای جایزة دوم جشنواره شناخته 
شدند.

کتاب »اولین زمستان کاب«، ترجمۀ راحله 
فاضلی، از »انتشارات شهر قلم«، کتاب »کالغ 
سیاه به سفر می رود!« نوشتۀ بابك صابری، از 
»مؤسسه فرهنگی فاطمی« و کتاب »کلید، 
کلید، دسته کلید«، سرودة اکرم ِکشایی، از 
»انتشــارات کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان« ســه کتابی بودند که جایزة این 

بخش را از آن خود کردند.
 در گروه داوری تعلیم وتربیت دینی، کتاب »مهندسی فرایند 
دعا«، تألیف ســجاد شــبانی قهرودی از »انتشارات آرنا« عنوان 
اثر تقدیری جشــنواره را کسب کرد. در همین گروه، کتاب »بر 
همه کار تواناســت« از مجموعۀ »خدای ما چه جوریه؟« تألیف 

دیدن تصویرهای طلبة 
جوان، در حالی که 
بّچه های روستایی برای 
کتاب  خواندن دورش 
حلقه می زنند، مدعوین 
را تحت تأثیر قرار 
می دهد

نمایشگاه کتاب های نامزد جشنواره - مدرسه دارالفنون
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ســیدمحمد مهاجرانی، از »انتشــارات قدیانی«، با کسب عنوان 
برگزیده، جایزة نخســت و تندیس پانزدهمین جشــنوارة کتاب 

رشد را برای مؤلف خود به ارمغان آورد.
 در گــروه داوری تفكر و پژوهش، تندیس جشــنواره و عنوان 
برگزیدة این گروه به کتاب »پله های نخستین« از مجموعۀ »گام 
به گام تا اندیشه« رســید. نویسندة آن محبوبه اِسپیدکار و ناشر 

آن »انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان« است.
 گروه داوری داســتان دورة ابتدایی که بنابر اعالم مســئوالن، 
پرکارترین گروه داوری این جشــنواره بود، کتاب »تمســاح های 
رودخانۀ تامبونان«، ترجمۀ حســین شــیخ رضایی، از »مؤسسه 
فرهنگــی فاطمی« را به عنــوان اثر تقدیری و کتاب »اســكلت 
بخشــنده«، نوشــتۀ محمدرضا شمس، از »انتشــارات هوپا« را 

به عنوان اثر برگزیده معرفی کرد.
 در گروه داوری داستان دوره متوسطه کتاب »لَم یَزرع«، نوشتۀ 
محمدرضا بایرامی، از »انتشــارات کتاب نیســتان« نیز توانست 

تندیس پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد را به دست آورد.
 در گروه داوری رایانه، کتاب »طراحی شــبكه«، ترجمۀ زهرا 
جاوید، از »انتشارات آوند دانش«، موفق شد عنوان کتاب تقدیری 

این گروه را به خود اختصاص دهد.
 در گــروه داوری روان شناســی، دو اثر بــرای دریافت عنوان 
تقدیری جشــنواره پانزدهم معرفی شــد: کتاب »101 داستان 
شــفابخش برای کودکان و نوجوانان: کاربرد استعاره در درمان«، 
ترجمۀ علی محمد نظری و همكارانــش و کتاب »کمال گرایی«: 
آگاهی، ارزیابی، درمان، تألیف زهرا سادات حاجی  سیدتَقیا تقوی 
و مهرانگیز پیوســته گر، هر دو از انتشارات آوای نور موفق شدند 

دیگر کتاب های گروه را پشت سر گذارند.
 در گروه داوری ریاضی، از بین کتاب های رســیده به این گروه 
کتاب »مامان باباها ـ ریاضی اول دبستان«، تألیف خسرو داودی، 
از »انتشــارات خیلی سبز« شایســتۀ تقدیر تشخیص داده شد و 

جایزة دوم جشنواره را دریافت کرد.

 در گــروه داوری زبــان و ادبیات فارســی، کتــاب »آموزش 
داستان نویسی« )ســطح یك و دو(، ترجمۀ محسن سلیمانی از 
شرکت انتشارات »ویژة نشر«، به دریافت عنوان تقدیری جشنواره 

بسنده کرد.
کتــاب خارجــی،  زبان هــای  داوری  گــروه  در   
«Prospect plus (1,2,3) » موفق شــد با پشــت سرگذاشــتن 
رقبای خود در گروه، تندیس جشنواره را برای گروه مؤلفان خود، 

یعنی مجید عسكری ازغندی و همكارانش به ارمغان ببرد.
 داوران گروه سالمت و تربیت بدنی، از بین کتاب های رسیده، 
کتاب »راهنمای کاربردی کوه پیمایی و طبیعت گردی«، ترجمۀ 
سامان شاهین پور و احمد نظری از »انتشارات مهرسا« را شایستۀ 

دریافت عنوان تقدیری دانستند.
 امــا در گروه داوری شــعر و نثر ادبــی، داوران  هیچ کتابی را 
شایســته تر از »بوق سگ«، ســرودة بیوک ملكی، از »انتشارات 
پیدایش« نیافتند تا عنوان اثر برگزیده انتخاب و تندیس جشنواره 

را به آن اعطا کنند.
 در گروه داوری علوم تجربی، کتاب »آســمان شــگفت انگیز، 
فرهنگ نامــۀ دانش آموزی نجوم و فضا«، تألیف مهدی ناصری، و 
»ماهی ها« از »مجموعۀ دانســتنی های جانوران ایران و جهان«، 
تألیف محمد کرام الدینی، هر دو از »انتشارات طالیی«، عنوان اثر 

تقدیری جشنواره را تصاحب کردند.
 در گــروه داوری علوم تربیتی، کتاب »اصول و مبانی دیالوگ، 
روش شناخت و آموزش«، تألیف محمدرضا نیستانی، از »انتشارات 
یار مانا«، با کســب عنوان اثر تقدیری جایزة دوم گروه را به خود 
اختصاص داد و کتاب »درس پژوهی، ایده ای جهانی برای بهسازی 
آموزش و غنی ســازی یادگیری«، تألیف محمدرضا سرکار آرانی، 
از »انتشــارات مرآت« به دریافت جایزة نخســت گروه و تندیس 

جشنواره نائل شد.
 اما کتابی که در گروه داوری فرهنگ و هنر از همگنان پیشی 
گرفــت و موفق به کســب عنوان اثر تقدیری گروه شــد، کتاب 

مدرسه دارالفنون
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»دایناسورهای مقوایی بسازیم«، ترجمۀ علی رضا باقری جبلی از 
»انتشارات طالیی« بود.

 در گــروه داوری قــرآن، دو کتاب با کســب باالترین امتیاز 
در گروه، عنــوان اثر تقدیری گروه مزبــور را از آن خود کردند. 
»دایرهًْ المعارف پیامبران«، تألیف افســانه موســوی گرمارودی و 
»مهربان تریــن پیامبر«، تألیف غالمرضا حیــدری  ابهری، هر دو 
از »انتشــارات محراب قلم«، باالتــر از دیگر کتاب های گروه قرار 

گرفتند.
 در گروه داوری کشــاورزی، کتاب »حشره شناسی و مدیریت 
تلفیقی آفات«، تألیف ســهیال تكاور، حســین اکبرلو و اســداهلل 
آقامیرکریمی از »انتشــارات دانشــگاه فنی و حرفه ای« و کتاب 
»راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی«، ترجمۀ محمد رضا داهی، 
از »شرکت انتشارات فنی ایران«، دو کتابی بودند که گوی توفیق 
را از همگنــان ربودند و به عنــوان آثار تقدیری این گروه معرفی 

شدند.
 در گــروه داوری مدیریت خانواده، بهداشــت و کودکیاری، از 
بین یك صد عنوان کتاب مناســب، کتاب های »روان شناســی و 
آموزش مهارت های زناشــویی« و »بلوغ افراد نابینا«، تألیف مریم 
اصغری از انتشارات »آوای نور« و »کتاب جامع سالمت خانواده«، 
ترجمۀ مرجان قائمی  و ســید علیرضا طالئی  زواره، از »انتشارات 
تیمورزاده«، به عنوان آثار برتر گروه موفق به کسب عنوان تقدیری 

جشنواره شدند.
 در گروه داوری مطالعات اجتماعی و ســواد رسانه ای، »کتاب 
ایران شناسی«، تألیف رضا مراد صحرایی و همكارانش از »مؤسسه 
فرهنگی فاطمی« توانست عنوان تقدیری این گروه و جایزة دوم 

جشنواره را به نام خود کند.
 در گــروه داوری مكانیــك، کتاب »جداول و اســتانداردهای 

صنایع چوب«، ترجمۀ مراد سلیمی، از »انتشارات دانش بنیاد« و 
کتاب »دکوراسیون چوبی از طراحی تا اجرا«، تألیف امیر نظری و 
رامك فرح آبادی، از »انتشارات فدک ـ ایساتیس« شایستۀ کسب 

عنوان تقدیری شدند.
 بــا انتخاب کتاب »تــا بردمیدن گل هــا«، تألیف محمدرضا 
فیاض، از شرکت »انتشــارات سورة مهر«، به عنوان اثر برگزیده 
در گروه موســیقی، تندیس جشنواره در دستان صاحب این اثر 

قرار گرفت.
 داوران گــروه نمایــش، فیلــم و ســینما، فقــط کتــاب 
»نمایش نامه نویسی عروسكی«، تألیف سیمین امیریان، از شرکت 

»انتشارات سورة مهر« را شایستۀ تقدیر دانستند.
 در گــروه داوری هنرهای تجســمی و مباحــث عمومی هنر، 
کتاب »طراحی گرافیك محیطی«، تألیف مصطفی اســداللهی، 
از »مؤسســۀ فرهنگی فاطمی«، عنوان تقدیری و کتاب »کودک 
و تصویــر 1«، تألیف جمال الدین اکرمی، از »مؤسســۀ فرهنگی 
مدرســۀ برهان« عنوان اثــر برگزیده را از آن خــود کردند. به 
این ترتیب، جمال الدین اکرمــی، آخرین و دهمین تندیس آثار 

برگزیده را به خانه برد.
 در ســه گــروه داوری بازی و ســرگرمی، چنــد موضوعی و 
شیمــــــی، هیچ اثری برای کســب عنوان برگزیده یا تقدیری 

معرفی نشد.

ناشران برگزیده جشنواره
»انتشــارات یار مانا« از شهر اصفهان با داشــتن چهار اثر نامزد 
دریافت جایزه و یك اثر تقدیری، برترین ناشــر شهرســتانی این 

دوره معرفی شد.
اما بین ناشــران تهرانی، »مؤسسۀ فرهنگی فاطمی« با داشتن 9 
اثر نامزد دریافت جایزه و موفقیت 4 اثر در کسب عنوان تقدیری 
جشــنواره، و »مؤسسۀ فرهنگی مدرسۀ برهان« با داشتن 10 اثر 
نامــزد و یك عنوان اثر برگزیده به عنوان برترین ناشــران تهرانی 
انتخاب شدند. الزم به ذکر است که مجموع امتیاز به دست آمده 
از تعداد نامزدها، آثار تقدیری و آثار برگزیده، در تعیین ناشــران 

برتر نقش داشته است.
رونمایــی از تازه ترین راهنماهای تولید کتاب های آموزشــی در 
حوزه های علوم تجربی، تفكر و حكمت، مطالعات اجتماعی، زبان 
عربی و فیزیك هم بخشــی دیگر از مراسم بود. این راهنماها که 
براساس برنامۀ درسی ملی و سند تحول باز تولید شده اند، شامل 
چارچوب هایی هستند که پدیدآورندگان و ناشران باید در تولید 
کتاب های آموزشــی خود رعایت کنند تا کتاب آن ها مناســب و 

استاندارد باشد.
با امیــد به آمــوزش »چگونه اندیشــیدن به همۀ کــودکان و 
نوجوانان«، اختتامیۀ شــانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی 

ـ  تربیتی رشد، را به انتظار می نشینیم.
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محصولباورهایمانهستیم
گپ وگفتی با مهندس سجاد شبانی قهرودی نویسندة کتاب »مهندسی فرایند دعا«

 چطور شد که به فکر نوشتن چنین کتابی افتادید و 
ایده و اندیشة تألیف این کتاب را از کجا گرفتید؟

من از نوجوانی به حوزة دینی عالقه داشتم، ولی شاید اتفاقاتی 
که در زندگی ام رخ دادند، باعث شــدند به این مبحث نیاز پیدا 
کنم و در واقع مقدمه ســاز نوشــتن کتاب شدند و مرا به سمت 
تحقیــق دربارة ایــن موضوع هدایت کردند. کتاب »مهندســی 
فرایند دعا« به عنوان کتاب تقدیری انتخاب شــد که این امر مرا 
شــگفت زده کرد. چون من دو کتاب به جشــنواره ارسال کرده 
بودم. یكی این کتاب و دیگری کتاب »شكر کنید و رشد کنید«. 
به نظر خودم پایه و اســاس این کتاب خیلــی قوی تر از کتاب 

»مهندسی فرایند دعا« است و اگر کسی بخواهد هر دو کتاب را 
بخواند، اول باید کتاب »شكر کنید و رشد کنید« خوانده شود.

حرف های موجود در کتاب »مهندســی فرایند دعا« بر مبنای 
تجربیات زندگی خودم بوده که به کتاب تبدیل شده است. برای 
نوشــتن کتاب با استادانی مشورت کردم و آن ها پیشنهاد کردند 

که تجربیاتم را به کتاب تبدیل کنم.
بــه چند دلیل، مشــابه این کتاب ها در ایران وجــود ندارد. با 
وجودی که دربارة دعا کتاب های زیادی نوشــته شده ، ولی هیچ  
کدام نظام یا الگوریتمی در ارتباط با دعا ارائه نكرده اند تا فرایند 
دعا برای همگان مشخص شود و دیگران نیز بتوانند، با استفاده 

اشاره
»مهندسی فرایند دعا« عنوان یکی از کتاب هایی است که در پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد، شایستة تقدیر شناخته شد.

مؤلف این کتاب، مهندس سجاد شبانی قهرودی است.
او در سال 1368 در تهران متولد شده و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه دولتی کاشان است.

ایشان نویسندة کتاب دیگری با عنوان »شکر کنید و رشد کنید« است و اعتقاد دارد که این کتاب، پایه و اساس کتاب مهندسی فرایند 
دعاســت و پیشنهاد می کند این کتاب، قبل از خواندن کتاب »مهندسی فرایند دعا«، مطالعه شود. چون این کتاب نگاهی مثبت اندیش و 

عارفانه به انسان می دهد.
آنچه در پی می آید، حاصل گفت وگویی است که با وی داشته ایم.



از آن فراینــد به نتیجه برســند و عموم مردم نیــز بدانند،  چرا 
دعاهایشان مســتجاب می شود یا نمی شــود و چگونه باید دعا 
کنند. »کتاب مهندسی فرایند دعا« از این نظر در ایران و جهان 

بی نظیر است. 
ولی خیلی خالصه اگر بخواهم بگویم، اســاس دعا شكرگزاری 
است. اگر دعا را ساختمانی فرض کنیم، شكرگزاری فونداسیون و 
پی آن است. برای ساخت یك ساختمان پنج طبقه به نسبتی به 
فونداسیون نیاز دارید که با ساختمان ده طبقه فرق می کند. دعا 
مانند ساختمانی است که باال می رود. اگر می خواهید به چیزهای 
بزرگ تری برسید، باید فونداسیون قوی تری داشته باشید. یعنی 

باید شگرگزاری قوی تری داشته باشید.
حضرت عیسی مســیح )ع( در »انجیل« می فرماید: »برای هیچ 
چیز نگران نباشــید، بلكه در هر چیز با دعا همراه با شكرگزاری، 

خواسته های خود را به خدا ابراز کنید.«
مولوی می گوید: 

سپاس و شكر خدا را که بندها بگشاد
میان به شكر چو بستیم بند ما بگشاد

به جان رسید فلك ازدعا و نالۀ من
فلك دهان خود اندر ره دعا بگشاد

یعنی ما که در بند زندگی بودیم، ابتدا شكرگزاری کردیم. خدا 
ما را رها کرد و بعد با دعا کردن آنچه را می خواستیم از خداوند 
دریافت کردیم. شــكرگزاری اساس و پایۀ دعاست. من در کتاب 

مهندسی فرایند دعا، یك نوع سبك زندگی را طراحی کرده ام.
گاهی شــما به کسی می گویید: برو و شــكر کن. اما ذهن ما 
به دالیل متفــاوت موضوعاتی را پیدا می کنــد که دلیلی برای 

شكرگزاری نمی بیند. 
در این کتاب من نگفته ام شــكر کنید، بلكه دالیل ناشــكری 
انسان را همچون جراحی موشكافی کرده ام. البته تمام آن موارد، 

قبل از هر کسی در وجود خودم بوده اند.
بعد برای هر دلیل ناشــكری، پاســخ هایی را مطرح کرده ام و 
قصدم این بوده اســت که فرد با خواندن کتــاب، ناخودآگاه به 
انسانی شكرگزار تبدیل شود. وقتی فرد توانست انسانی شكرگزار 
باشــد، با قوانین دعا آشنا می شود و آن قوانین را یاد می گیرد تا 

بتواند به خواسته هایش برسد.

 آیا امکان دارد وقایعی را که در زندگی تان رخ داده 
و شما را به سمت این موضوع هدایت کرده اند، برایمان 

بازگو کنید؟
نمی خواهم به آن مشــكالت اشاره کنم. ولی وقتی انسان ها در 
زندگی شان به بن بست می رســند، دو کار می کنند: یا به دنبال 
راه فرار می گردند، یا چاره ای می جویند تا آن مشكل را حل کنند.

آن عده که فرار می کنند مورد بحث نیســتند. اما آن هایی که 
می خواهند از بن بســت عبور کنند، به یك سلســله اهرم هایی 
دســت پیدا می کنند. اهرم ها هر چیزی می توانند باشند. ممكن 
است کسی تالشش را بیشتر کند، دیگری علمش را اضافه کند و 

علم جدیدی بیاموزد، یا سفر کند و یا فردی مجموعه ای از تمام 
این کارها را انجام دهد. 

یكی از کارهایی که من در بن بست زندگی ام انجام دادم، چون 
آن زمان کســی برای کمك کردن نداشتم یا کسی نمی توانست 

کمك کند، با خدا ارتباط گرفتم.
البته تمام انسان ها وقتی به حالت اضطراب و اضطرار می رسند. 

خداوند کمكشان می کند و دری به رویشان گشوده می شود.
در این حالت ها بودم که آن مراحل به من الهام شد. چون من 
نه روحانی هستم، نه نویسنده بودم و نه اصاًل قصد نوشتن کتاب 
داشــتم. دو سال با کتاب هایی که در این حوزه نوشته شده بود، 

زندگی کردم و بعد کتاب مهندسی فرایند دعا را نوشتم. 

 شــرایطی که برای شما پیش آمد، باعث شد مطالعه 
کنید؟

باعث شــد تحقیق کنم. چون من قباًل دربارة دعا شنیده بودم، 
ولی اینكه چگونه با دعا به خواســته ام برسم، برایم غیرقابل فهم 

بود.
همه می گوینــد خدا گفته اســت: »ادُعونی أَْســَتِجُب لَُكْم«: 

)بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(؛ با خودم 
فكر کردم، پس من چرا هر چه دعا می خوانم 
و خــدا را صدا می کنم، به هیچ خواســته ام 
نمی رســم؟! یا این همه مردم دعا می کنند، 
چرا دعاهایشــان مســتجاب نمی شود؟ این 
دعاها کجا می روند؟ آیا دعا فایده ای دارد و یا 

این گفته، ادعا و دروغ است؟
با خودم گفتم من بایــد فرایند دعا کردن 
را پیــدا کنم و یاد بگیرم که چگونه دعا کنم 
تا به خواسته ام برســم. چون اگر دعا واقعی 
باشــد، حتماً باید فرایندی داشته باشد. من 
تمام ســعی ام را کردم تــا فرایند دعا را پیدا 
کنم. حاال موفق بودم یا ناموفق، نمی دانم. اما 
الگوریتم یا فرایند را با سعی خودم پیدا کردم 

که چگونه انســان می تواند با دعا به خواسته اش برسد و شرایط 
دعا چه چیزی می تواند باشد.

 آیا به خواســتة خود رســیدید؟ در خواستتان از 
خداوند مورد اجابت قرار گرفت؟

بله، به خواسته ام رســیدم، وقتی شما برای رسیدن به چیزی 
دعا می کنید، دو حالت دارد: یا شما به خواستۀ خود می رسید یا 
به چیزی بهتر از خواستۀ خود دست می یابید که حتی خواست 
قبلــی را فراموش می کنید یعنی دیگر بــه آن نیاز ندارید یا آن 
را نمی خواهیــد. برای من هر دو حالت رخ داد. هم  توانســتم به 
خواسته ام برســم و هم به چیزهای بهتر از آن رسیدم که قبلی 
را نخواســتم. ولی مهم تر از همه رســیدن من به آن الگوریتم و 

رسیدن به خواسته ام بود.

وقتی باخبر شدم کتاب 
مهندسی فرایند دعا، 
شایستة تقدیر شناخته 
شده است، تعجب کردم. 
چون کتاب دیگرم، 
یعنی کتاب »شکر کنید 
و رشد کنید« پایه و 
اساس این کتاب است و 
فکر می کردم آن کتاب 
برگزیده شود
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 چرا در انتخاب نام کتاب، از عنوان مهندسی فرایند 
استفاده کرده اید؟ هدف خاصی داشته اید؟

مــن در کتاب یك مجموعه پیــش نیازها را مطرح کرده ام که 
قبل، حین و بعد از دعا الزم اند. دعا به صورت کلی خوب اســت، 
چــون درهر صورت بــا خدا ارتباط برقــرار می کنید. اما من در 
ابتدای کتاب گفته ام که هر کســی برای رسیدن به چیز خاصی 
مثل شــفای مریض دعا می کند، شــرایط کلی آن بدین صورت 
اســت که ابتدا باورهای ذهنی افراد را درســت می کنیم که اگر 
انسان از خدا بخواهد، خداوند به او خواسته اش را می دهد. یعنی 
انسان به این باور برسد که خداوند از قبل می خواهد خواستۀ هر 

فرد را اجابت کند.
فرایند برعكس اســت. مثاًل من ماشــین نیز می خواهم، چرا 
شــما ماشــین بنز نمی خواهید؟ چون رویای ماشین بنز به من 
تعلق دارد، نه به شــما. یعنی من خواستۀ جدیدی ندارم، بلكه 
خداوند از قبل به من ذهنی داده اســت که من یك سلســله 
خواسته داشتم باشم و بعد خداوند آن ها را 
به من بدهد. به همین دلیل خواســته های 
انســان ها متفاوت است. در واقع رویاهایی 
وجــود دارند که خداوند آن هــا را بعداً به 
افراد می دهد و رویاها را به واقعیت تبدیل 

می کند.
در واقــع فرایند برعكس اتفــاق می افتد. 
به همین دلیل اســت که گفته می شود، به 
کســی که دعا کردن به او عطا شده، اجابت 
هم داده شده است. یعنی از قبل رویای هر 
فرد به او داده شــده اســت. مثل دانۀ گندم است. فرصت گندم 
شــدن در خود دانه از قبل نهفته اســت و فقــط باید به فعلیت 

برسد. دانه گندم هیچ گاه نمی تواند به جو تبدیل شود.
اولین چیزی که هر انســانی باید بداند این است که اگر چیزی 
را با تمام وجود می خواهد، آن خواسته از قبل توسط خداوند به 
او داده شده است تا بعداً محقق کند. وقتی انسان این موضوع را 

بداند باید به سمت آن حرکت کند.
یك سلسله شــرایط قبل از دعا داریم مهم ترینشان این است 
که خداوند آن را عطا می کند. دوم اینكه انســان باید خودش آن 

را به فعلیت برساند. 
بعد شــرایط حین دعــا را داریم. زمانی که برای خواســته ای 
دعــا می کنیــد. اصل علمــی اش تلقین به نفس اســت. ما یك 
ضمیر ناخودآگاه روح اللهی داریم که براســاس تلقین به خود، 
کار می کند. به همین دلیل اســت که مــا روزانه پنج نوبت نماز 
می خوانیم. یــا خداوند می گوید: »إِْقرأ« )بخــوان(، »قل هواهلل 
احد« و »قل اعوذ برب الناس.« گفتن این کلمات باعث می شود 
که ما به خودمان تلقین کنیم و در ضمیر ناخود آگاهمان کاشته 
شــود. چرا این اتفاق رخ می دهد؟ چون همۀ ما دارای یك روح 

الهی هســتیم. )و نفخت فیه من روحــی(؛ و این روح در وجود 
همۀ انسان ها هســت، اما همه قادر به کشف آن نیستند. کسی 
می تواند این موضوع را کشــف کند که بــه خودش تلقین کند. 
یكی از باطن های عبادات شــخصی و فردی، مثل خواندن نماز 
در دل شب، این است که در تاریكی به خودت تلقین می کنی و 
باورهایت اضافه می شوند. وقتی تخم باورها در وجودت نشست و 
توانســتی با آن باور زندگی کنی، بعدها بذرش را دریافت خواهی 

کرد.
همۀ فرایند دعا را اگر بخواهم بگویم این است که خواسته ات را  
از عالــم بیرون به عالم درون خودت منتقل می کنی و بعد حس 
می کنی که متعلق به توســت و در دستان تو قرار دارد. در این 
حالت که شــرایط بیرون هم غیر از این را به تو می گوید که باید 
با آن حالت و حس درونی داشتن خواسته ات زندگی کنی در این 
مورد می توانم حضرت یعقوب را مثال بزنم. حس درونی حضرت 
یعقوب می گفت که یوســف زنده اســت و برمی گردد. این حس 
درونی از قلب انســان ناشی می شود. من در کتاب این موضوع را 

به طور واضح شرح داده ام.
باب وحی پیامبرانه بر ما انســان ها بسته شــده است، اما در 
وحی ای که بر تك تك انســان ها صورت می گیرد، بســته نشده 
است. چرا؟ چون هر انسانی قلب دارد و قلب خانۀ خداوند است. 
عرفا هم گفته اند که اگر کسی بتواند قلبش را خوب شست وشو 
بدهد و پاک کنــد، می تواند الهامات خداونــد را دریافت کند. 
مثل مادری که می گوید دلم شور افتاده است. یا کسی که حس 
می کند قرار اســت اتفــاق خوبی رخ بدهد. تمام این ها نشــان 
می دهند که دل، راداری اســت که در حــال دریافت اطالعات 
عالم اســت. منتها ما نمی فهمیم که چیست و فقط آن را حس 
می کنیم. تمــام فرایند دعا هم فقط همین حس اســت. یعنی 
کسی که دعا کرده باشــد و دعایش مستجاب شده باشد، حس 

قلبی اش محقق شده است.
یعنــی هر فرد خودش می داند که چه اتفاقاتی درآینده برایش 
رخ می دهد. ممكن است هزار نفر دیگر او را دیوانه خطاب کنند و 
بگویند امكان ندارد آن اتفاق برایت رخ بدهد. یك نمونه اش امام 
خمینی )ره( است. امام خمینی در سال 1342 گفت می خواهد 
انقالب کند. اما تمام آدم های عادی حتی ســایر علما می گفتند: 

چگونه می خواهد این کار را انجام بدهد؟
چرا امام خمینی براســاس خواســته اش اقدام کرد و به جلو 
رفت؟ چون از قبل به او داده شــده بود و ایشــان به اطمینان 
قلبی رســیده بود. هیچ انسان عاقلی براساس عقل نمی توانست 
بپذیرد که امام خمینی شــاه را برکنار کند، ولی شــد. در عالم 
موفقیت می گویند شــرایط بیرونی مهم نیســت، بلكه شرایط 
درونــی خود فرد اهمیت دارد. عالم بیرون نمادی از عالم درون 

توست.
همه چیز این گونه اســت: آنچه که هر انســانی بتواند از درون 

در کتاب مهندسی 
فرایند دعا، نوعی سبک 

زندگی را طراحی کرده ام 
و قصدم این است که هر 
فرد با خواندن این کتاب، 
ناخودآگاه شکرگزار شود
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باور داشــته باشد و آن را به خود القا کند و یا آن را ایجاد کند، 
در عالــم بیرون  نمود پیدا می کند. در واقع انســان ها با باورهای 
درونی خودشــان سازندگان این دنیا هســتند. مثال های خیلی 

زیادی وجود دارد.
مثاًل به ادیســون چیزی به عنوان اختراع المپ القا شــده بود. 
ادیســون راه های متفاوتی را امتحان کرد و هزار بار هم شكست 
خورد. بــه او گفتنــد: »هزار بار شكســت خــوردی، از کارت 
دست بردار.« اما چون از قبل می دانست چنین چیزی وجود دارد 
و در رویایــش دیده بود، گفت: »من هزار بار شكســت نخوردم، 
بلكه هزار راه پیدا کردم که المپ با آن ها تولید نمی شــود. پس 
باید به دنبال راه حل هزار و یكم بگردم.« آدم های مختلفی مانند 

ادیسون هستند.
نكتۀ دیگر اینكه بین اجابت و تحقق دعا هم فرق اســت. قوم 
حضرت موسی)ع( دعا کرد که فرعون نابود شود و خداوند فرمود: 
قد اجیب دعوتكما.« ولی فرعون 40 سال بعد نابود شد. خداوند 
به حضرت موسی)ع( همان موقع می گوید که دعوت تو را اجابت 
کردم،  ولی در عالم ماده 40 سال بعد اتفاق می افتد و این تفاوتی 
است که خیلی از انسان ها آن را درک نمی کنند و یاد نمی گیرند. 

همین موضوع باعث می شود که به خواسته هایشان نرسند.
خداوند می گوید: »بندة من دعا کردی و من خواســته ات را به 
تو دادم. منتها تو صبر نكردی تا آن به تو برســد و گمان کردی 
که دعایت اثر نداشته است.« در آن هنگام خدا می گوید: »از من 

ناامید شد و رفت.«
در واقع در دعا کردن، ایمان افراد توســط خداوند ســنجیده 
می شــود. وقتی افراد دعا می کنند، حســی از طرف خداوند به 
آن ها داده می شــود و آنان باید تــا تحقق آن در عالم ماده صبر 
کنند. زمان تحقق ممكن اســت از یك روز تا ده ســال، کمتر و 
بیشتر فرق کند که به خواسته یا مقام شخص درخواست کننده 

بستگی دارد.
ولی تمام آنچه در فرایند دعا وجود دارد، رسیدن هر شخص به 
باور ذهنی اش و زندگی کردن با آن است که مثال ها و نمونه های 

آن در دنیا فراوان اند.

 چرا از واژة مهندسی در نام کتاب استفاده کرده اید؟
چون خودم مهندســی خوانده ام و می دانم اگر کسی الگوریتم 
مهندســی ارائه کند، دیگران براســاس همان الگوریتم و همان 
فراینــد، به نتیجۀ یكســان می رســند. دقت علوم مهندســی 
جهان شمول است. یعنی هر کسی در هر جای دنیا با استفاده از 
آن الگوریتم، به نتیجۀ اصلی کاشــف آن می رسد. من هم از این 
نظر نام کتاب را »مهندســی فرایند دعا« گذاشتم که اگر کسی 
مراحــل دعا را طبق فرایند کتاب طــی کند، همان نتیجه  ای را 

می گیرد که من گرفتم.

 شــما در تحقیقات خود از چه منابع و اشــخاصی 
استفاده کردید؟

منبع اصلی من قرآن بوده اســت. اگــر در ارتباط با موضوعی، 
مطلبــی در قرآن پیدا نمی کردم که به آن موضوع اشــاره کند، 

برایم قابل قبول نبود.
البته از دوران نوجوانی نعمــت زیاد خواندن قرآن به من عطا 
شده بود و من تسلطی نسبی روی آیات و موضوعات آن داشتم. 
وقتی حرف دعا شــد، به دنبال آیه های دعا در قرآن گشتم و هر 
موضوعی را که به دعا مربوط می شــد، از قرآن جمع آوری کردم. 
مثل دعاهایی که پیامبران در قرآن داشــتند و به آن ها اشــاره 

شده بود.
بعد از قرآن سراغ احادیث رفتم. از طریق قرآن و احادیث پایه 
و اســاس تحقیق من شــكل گرفت. بعد از آن مطالب گردآوری 
شــده را دسته بندی و تقســیم بندی کردم. البته باید بگویم که 
کتاب های موفقیت را هم زیاد مطالعه می کنم. از قرآن، احادیث 
و کتاب هــای موفقیت، معجونی اســتخراج کردم که حاصل آن 
کتاب مهندسی فرایند دعا شد؛ کتابی که اصاًل شبیه کتاب دینی 
نشده است. پایه و اساس کتاب من، دینی اما به سبك کتاب های 

موفقیت امروزی است.
من در نوشــتن کتابم از این کتاب ها هم 
استفاده کرده ام: کتاب »بیندیشید و ثروتمند 
شــوید« و کتاب های خانــم کاترین پاندر، 
ناپلئــون هیل، دارن هاردی،  رابینز،   آنتونی 
جیمز آلن، شهید مطهری،  استاد حسن زاده 
آملی و آیت اهلل بهجت، و همچنین از نظرات 
خانم دکتر مریم محمودزاده که استاد حوزه 
و دانشــگاه هســتند واســتاد بهنام بُستان 

اســتفاده کردم. آقای بُســتان نظریه پرداز هســتند و 12 جلد 
کتاب روان شناســی و جامعه شناسی دارند که مهم ترین کتاب 
ایشــان »جامعه شناسی و روان شناســی تغییر« است. در حال 

حاضر مدرس علوم موفقیت، ان ال پی و هیپنوتیزم هســتند. 
جرقه نوشتن کتاب در کالس های ایشان زده شد و خودباوری 

نوشتن کتاب از ایشان به من داده شد.

 در حال حاضر چه کار می کنید و کجا مشغول هستید؟
شــغل آزاد دارم و در مغازة پــدرم در حوزة فروش لوازم چرخ 

خیاطی مشغول به کار هستم.

 چکیده ای از کتاب را به ما می گویید؟
حرف کتاب این اســت: هر انســانی که برای رسیدن به هدف 
خاصش از یــك مجموعه اهرم ها اســتفاده می کند، باید دعا را 
نیز مدنظر قرار بدهد و آن را به عنوان یك اهرم مهم در تســریع 
رســیدن به مقصود لحاظ کند. چون هر جا که بحث دعا باشد، 

وقتی انسان توانست 
شکرگزار باشد، با قواعد 
دعا آشنا می شود و آن 
قوانین را یاد می گیرد تا 
بتواند به خواسته هایش 
برسد
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بحث  عطا هــم به دنبالش می آید. یعنی دعا کــردن، امدادهای 
عینــی و عطا کردن خداوند را به همراه دارد و مرا به آنچه که از 

اراده ام خارج است، می رساند.
حضرت ســلیمان چگونه توانست ملک عظیم را به دست آورد؟ 
به وســیلة یک دعای کوتاه. حضرت سلیمان گفت: »رب اغفرلی 

َوَهْب لی ُملکاً ل یَْنَبغی ِلََحٍد ِمْن بَْعدی.«
متأســفانه ما ایرانی ها گاهی به اشــتباه فکر می کنیم که دعا 
خواندن فقط 50 صفحه »جوشن کبیر« یا دعای کمیل به همراه 
اشک  فراوان و دعای ابو حمزة ثمالی است. اصاًل این طور نیست. 
برای ما انســان های معمولی دعا کردن بســیار آســان تر است. 
دعاهای طولنی  برای عرفا اســت که می خواهند ارتباطشــان با 

خداوند بیشتر و نزدیک تر شود.
فرایند دعا برای ما انســان های معمولی فقط باور به بخشش و 

عطای خداوند دربارة خواسته هایمان و زندگی با آن هاست. 
کتاب، این نوع تفکر را به ذهن انســان تلقین می کند که: ای 
انسان اگر می خواهی به خواسته ات برسی، 
بــه پارتی بازی و اســتفاده از شــیوه های 
ناهنجار نیازی نیســت؛ بلکه برعکس، برای 
رســیدن به خواســته ات باید امیدت را از 
دیگران قطع کنی و بدانی که ســود و زیان 

به دست کسی جز خداوند نیست.
اگــر بــه خواســته هایتان با شــیوه های 
نادرســت و ناهنجار دست پیدا کنید، چون 
الهی نیســتند، پایداری ندارنــد. اما اگر از 
طریق خداوند به خواســته هایتان برســید، 
تمام ناشــدنی و پایدارند. »َو اِْن یَْمَسْسَک 
اهلُل بُضٍر فال کاِشــفَ لَُه اِلَّ ُهَو و اِْن یَْمَسْسَک بَِخْیٍر َفُهَو َعلی ُکلِّ 
َشیٍء َقدیِر« : اگر خداوند بخواهد به تو ضرری برساند، هیچ کس 
نمی تواند آن را از تو دفع کند و اگر بخواهد خیری به تو برساند. 

او بر هر کاری توانمند است.
این کتاب به طور خالصه می تواند انسان را از همة متعلقاتی که 
به غیر از خدا دارد، جدا کند و انســان را فقط با خداوند متصل 
سازد. مثل سیمی که لخت شده است و برق را از خودش انتقال 

می دهد.
همة ما دارای ذات الهی هســتیم و ذات الهی پاک اســت. اگر 
بتوانیــم کثیفی های وجودمان را پاک کنیــم، ذات الهی و پاک 

وجودمان بروز می کند.

 گفتید کتاب »شکر کنید و رشد کنید« پایه و پیش نیاز 

درک بهتر »مهندســی فرایند دعا« است. از کتاب شکر 
کنید و رشد کنید هم بگویید.

خودم کتاب شــکر کنید و رشــد کنید را بیشتر دوست دارم، 
چون فراگیرتر اســت و در ایران بیشــتر به کارمــان می آید. ما 
آدم هــا چه از نظر ظاهری و چه از نظر نــوع زندگی با هم فرق 
داریم و همین تفاوت ها باعث می شوند که ناشکری در افکارمان 
به وجود بیاید. کتاب شکر کنید و رشد کنید، جهان بینی مبتنی 
بر مثبت اندیشی به انسان ارائه می کند و می گوید: »ای انسان به 
آنچه که داری توجه کن. در این صورت بیشــتر به تو عطا خواهد 

شد.«

 برای ادامة فرایند مطالعه و تحقیقات خود و نوشتن 
کتاب های جدید برنامه ای دارید؟

متأسفانه نوشــتن کتاب در ایران حامی ندارد. من کتاب های 
خوبی نوشته ام و هر کسی هم خوانده، گفته است که کتاب های 
خوبی هستند. من در اینترنت این کتاب ها را به صورت تضمینی 
می فروشم. بدین معنا که می توانند کتاب ها را بخرند و بخوانند. 

اگر خوب نبود می توانند برگردانند و پولشان را پس بگیرند.
مــن کتاب ها را به چند ارگان فرهنگی داده ام که یکی از آن ها 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی است. و خوش بختانه 
کتاب ها را دیده اید. مقام آوردن کتاب برایم مهم نیست؛ اینکه به 

کتاب هایم نگاه کرده اید،  برایم مهم تر است.
خودم کتاب را نوشــته ام و با هزینه شــخصی خودم به مبلغ 
12 میلیون تومــان آن را چاپ کرده ام تا جامعــه را آگاه کنم. 
وقتی می بینم هیچ ارگانی از من حمایت نمی کند  و هر کدامشان 
بهانــه ای برای نخریدن کتــاب می آورند، چگونــه مردم عادی 

می توانند به کتاب های من اعتماد کنند؟
کتاب حتماً باید پشتوانه قوی داشته باشد تا مردم عادی به آن 
اعتماد کنند. چه کســی سجاد شبانی را می شناسد؟ چون مردم 
مرا نمی شناسند، بنابراین باورم نمی کنند، چون کسی پشت من 
نیســت که از من حمایت کند. البته خدا همواره از من حمایت 

می کند.
وقتی این شــرایط را می بینم، چرا باید وقت و انرژی ام را برای 
علمی بگذارم که برای دیگران ناشــناخته می ماند وکسی از آن 
حمایت نمی کند؟ من علمم را در سینة خودم نگه می دارم و آن 

را به اطرافیانم انتقال می دهم. 
اگر روزی کســی از کتــاب من حمایت کــرد، می فهمم که 
کارهایــم نتیجــه داده اند و می توانم به نوشــتن کتاب دیگری 

امیدوار باشم.

نام کتاب را مهندسی 
فرایند دعا گذاشتم؛ 

چون اگر کسی مراحل 
دعا را طبق فرایند همین 

کتاب طی کند، همان 
نتیجه ای را می گیرد که 

من گرفتم 
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ت و

گف

اصغر ندیری

كنترلآفتهاباروشهایطبیعی

سهیال تكاور، مدرس دانشــگاه فنی وحرفه ای است. او در رشتة كنترل بیولوژیك آفات، مهندســی كشاورزی با گرایش گیاه پزشكی، 
بیوتكنولوژی و نانوبیوتكنولوژی تحصیل كرده است و اكنون دورة دكترای خود را می گذراند. از لحاظ علمی و تحقیقاتی حدود 50 مقاله به 
كنفرانس ها و مجالت داخلی و خارجی ارائه كرده اســت. همچنین، وی در تدوین چند كتاب و چندین فصل از كتاب های كشاورزی با دفتر 
تألیف فنی وحرفه ای »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« همكاری داشته است. به دلیل اهمیت كتاب »حشره شناسی و مدیریت تلفیقی 
آفات، همراه با اطلس رنگی مهم ترین حشــرات آفت در ایران« و تألیف آن با مشــاركت حسین اكبرلو و اسداله آقا میركریمی )از مؤلفان 
باسابقه( و كسب عنوان تقدیری در جشنوارة پانزدهم كتاب های آموزشی رشد در سال 1396، بر آن شدیم تا به نمایندگی از مؤلفان با وی 

دربارة این كتاب گفت وگو كنیم. 

 چه طور شد به فكر تألیف و تدوین كتاب حشره شناسی 
و مدیریت تلفیقی آفات افتادید؟ 

هســتۀ اولیۀ هدف گــذاری تألیف کتاب به همــكاری در طرح 
»اطلس حشــرات آفت ایران« با آقای دکتر میرکریمی در اواخر 
دهۀ 1370 در دانشــگاه تهران باز می گــردد. زیرا کتابی با این 
خصوصیات، که همراه با اطلس حشرات باشد، همواره از نیازهای 
جدی در شناسایی آفات بوده است. به این ترتیب می توان گفت 
به شكلی مؤثرتر فرایند آفت شناسی و پس از آن مدیریت آن فرا 

گرفته می شود. 
محتوای این کتاب، گذشــته از اطالعات مفید و جامع به لحاظ 
علم حشره شناسی، در حجمی کم همراه با اطلس خسارت رسانی 
و روش کنتــرل آن تعیین می شــود و آن هنــگام نیازی برای 
به کارگیری مقادیر زیاد ســموم شــیمیایی که موجب آلودگی 

محیط زیست و محصول تولیدی می شود، نخواهد بود. 

 صفحة تقدیم كتاب شما هم به نظر متفاوت می آید. 
كتاب را به آنانی تقدیم كرده ایــد كه متعهد به رعایت 
قواعد اكولوژیك هستند. در این زمینه و اهمیت محیط 
زیست توضیح بفرمایید و اینكه آیا باید با حشرات مبارزه 

كرد یا نه؟
استفادة بی رویه از مواد شیمیایی، موجب آلودگی محیط زیست 
می شود. انسان از این آلودگی در امان نیست و انواع بیماری های 
ناشــی از آلودگی های محیط زیست، ســالمت جوامع بشری را 

تهدید می کنند. 
بنابراین بشر امروز باید خود را به عنوان عضوی از طبیعت در نظر 
بگیرد و نگاه مالكانه ای را که از حدود 100 ســال پیش و پس از 
انقالب صنعتی به اوج خود رسید، کنار بگذارد. اگر خود را متعهد 
به قواعد اکولوژیك بدانیم، حضور حشــرات را در شــبكۀ حیات 
می پذیریــم. آن گاه هدف از کنترل آن ها را در کشــاورزی، اگر 

گپ وگفتی با سهیال تکاور مؤلف کتاب حشره شناسی و مدیریت تلفیقی آفات
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خسارت وارد می کنند و آفت هستند، به جای ریشه کنی، کاستی 
از جمعیت قرار می دهیم. به این ترتیب تا حدودی خسارت را قابل 

تحمل می کنیم و از شدت مبارزه می کاهیم. 
در این شــرایط اســت که برای مثــال، اگر ســیبی آفت زده و 
کرم خورده اســت، قســمت ســالم آن را مصرف می کنیم. باور 
می کنیم که چنین ســیبی، سالم تر از ســیبی درشت است که 
مواد شــیمیایی در آن باقی مانده اند. بر این اســاس، روش های 
کنترلی تلفیقی در قالب مدیریت تلفیقی آفات توجیه می شوند. 
با توجه به امكانات، در روش های زراعی مثل پس و پیش کردن 
زمان کاشــت، آفت کمتری به محصول می زند. یا در روش های 
مكانیكــی مثل تله گذاری و یا روش هــای کنترل بیولوژیك، به 
دشــمنان طبیعی و اختصاصی حشرة آفت در عرصۀ کشاورزی 
می افزاییم، تا از جمعیت حشرات آفت بكاهیم و آن ها را کنترل 
کنیم. برای مثال، کفشــدوزک شــته ها را می خورد و با افزودن 
کفشــدوزک ها در مزرعه ، می  توان از خســارت  شته ها کاست و 
آن ها را کنترل نمود. اگر چند روش مثل تله گذاری و رهاسازی 
دشــمنان طبیعی برای کنتــرل آفت، اجرا 
شود، تلفیقی از آن ها ما را به هدف کنترل 
آفت نایل خواهد ساخت و محصولی سالم تر 
که تضمین کنندة ســالمت جامعه باشــد، 

تولید می شود. 

 جامعة مخاطب كتاب چه كســانی 
هستند؟ 

مخاطب کتاب بسیار وسیع دیده شده است. 
به ایــن ترتیب که مســائل علمی در حوزة 
حشره شناســی، با نگارشی ساده، با توجه به 
کاربرد آن در کشــاورزی و مدیریت آفات با 
نــگاه تلفیقی، و با تكیه بــر امكانات موجود 
و ایجاد حس خالقیت نوشــته شــده اند. کتاب برای تمامی افراد 
مرتبط با کشــاورزی، اعم از کشاورزان، هنرجویان و دانشجویان، 
قابل اســتفاده اســت. محتوای کتاب ســرفصل های درس های 
حشره شناسی و آفات را از کاردانی  تا کارشناسی در دانشگاه فنی 
و حرفه ای پوشــش می دهد و می تواند منبعی مناســب به منظور 

آمادگی برای کارشناسی ارشد تلقی شود. 

 آیا حشرات نام برده شــده در كتاب، فقط در ایران 
هستند و بومی، یا ممكن است در همة جهان دیده شوند؟
بســیاری از حشــرات با قابلیت تبدیل شــدن به آفت، جنبۀ فرا 
منطقه ای دارند و ابتدا آفاتی قرنطینه ای محســوب می شــده اند. 
بنابراین حشــرات آورده شــده در کتاب، اگر چه پراکندگی شان 
می تواند به مناطقی در کشــور محدود باشد، امكان گسترش به 

ســایر مناطق با آب و هوای مشابه را دارند و در سایر نقاط جهان 
در شرایط مشابه، به عنوان آفت کشاورزی وجود دارند. 

 روی جلد كتاب از اطلس رنگی صحبت شده است. در 
تهیة عكس ها از چه منابعی استفاده كرده اید؟ 

در تهیۀ تصویرهــا از منابع علمی معتبر و متنوع به روز داخلی و 
خارجی استفاده شده است.   

 آیا نام فارسی حشرات یا آفات و بیماری های گیاهان 
تابع فرهنگ نامة خاص و علمی اســت یا هر كسی نامی 

برای آن ها دارد؟ 
حشــرات بر مبنای علمی دســته بندی و نام گذاری می شــوند. 
نام گذاری علمی شــامل دو نام »جنس و گونه « اســت که اولین 
بار به وســیلۀ »لینه« در قرن هجدهم معرفی شــده اســت. در 
نام گذاری علمی، انتخاب نام یك موجود زنده براســاس نام اولین 
شناسایی کنندة آن صورت می گیرد. برای مثال، نام گونۀ سوسكی 
چوب خوار »دواچی« اســت و وجه تســمیۀ آن، نام فرد شناسایی 
کننده، اســتاد دواچی است. از سوی دیگر، در مناطق متفاوت هر 
حشــره محلی دارد که کشاورزان آن را به آن نام می شناسند. در 

کتاب هر دو نام آورده شده اند. 

بیش از 60 درصد 
شاغالن در جهان به 
نوعی با كشاورزی و 

تأمین غذا در ارتباط 
هستند. بنابراین، 
كشاورزی كماكان 
در هزارة سوم از 

حیاتی ترین شغل ها 
در جوامع بشری تلقی 

می شود
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 آیا بخش هایــی از كتاب  اهمیت خاصــی دارند كه 
بخواهید توضیح بیشتر بدهید؟ 

گذشــته از شناسایی حشرات و خسارت احتمالی آن  ها در عرصۀ 
کشــاورزی، فكر می کنم فصل دوم کتــاب، »مدیریت و کنترل 
حشــرات« با اســتفاده از ابزاری که به طبیعت آسیب نزند و در 
عین حال مؤثر باشــد، از اهمیت فوق العاده برخوردار است.  امروز 
محصــوالت  ارگانیك که در روند تولید آن  ها از مواد شــیمیایی 
استفاده نمی شــود، مورد توجه جدی هستند و از آن ها به عنوان 
محصول سالم یاد می شود. بر این مبنا، بخشی از کتاب به مدیریت 
تلفیقی آفات اختصاص داده شــده اســت که طــی آن، انتخاب 
روش های کنترل، طی رصد آفت و تعیین تراکم به صورتی دائمی 
در عرصه، به منظور تولید محصول سالم و به صرفه با وجود عوامل 
کنترل کنندة بیولوژیك، زراعی و ... با نگاهی خالقانه میسر می شود. 

 نقش دیگر مؤلفان مانند آقای اكبرلو یا آقای میركریمی 
را توضیح دهید. 

ایــن دو بزرگــوار اســتادان متخصــص در زمینۀ کشــاورزی و 
حشره شناســی هســتند و این جانب افتخار شــاگردی ایشان را 
داشــته ام. بدون شك اعمال نظراتشــان در کتاب موجب چنین 

اقبالی شده است. 

 آیا كتاب چــاپ بعدی دارد كه در آن، در صورت نیاز 
اطالعات اصالح و روز آوری شوند؟ 

در آینده این کتاب نیازمند به روز آوری به ویژه در زمینۀ مدیریت 
تلفیقی آفات خواهد بود. 

 آیا كتاب هایی از این دســت، دربارة حشره شناسی و 
مدیریت تلفیقی آفات و مناســب برای محیط ایران، در 

بازار كتاب وجود دارند؟ 

تاکنون کتابی با این خصوصیات که در حجم کم و به زبانی ساده 
مطالب حشره شناســی کاربردی را بیان کنــد و همچنین دارای 
اطلس رنگی هم باشــد، در بازار کتاب وجود نداشــته اســت. به 
همین دلیل هم تجدید چاپ کتاب از ســوی انتشــارات دانشگاه 

فنی و حرفه ای در دست اقدام است.  

 آیندة رشــتة كشــاورزی و تحصیل در این رشته را 
چگونه ارزیابی می كنید؟ 

کشــاورزی در کشــور ما ایران با وجود اقلیم های متنوع، همواره 
مورد توجه بوده است. فالت ایران خاستگاه تكامل گیاه راهبردی 
گندم است. در واقع اشتغال اصلی نیاکان ما کشاورزی بوده است. 
برخی از محصوالت کشاورزی در جهان، از جمله زعفران و پسته، 
نام ایران را با خود تداعی می کنند. با توجه به نیاز به نگرش علمی 
در کشاورزی ســنتی و مدیریت منابع از جمله آب که بحران آن 
به طور جدی در منطقۀ ما مطرح است، در آینده رشتۀ کشاورزی 
و گرایش های آن به منظور تأمین نیروی متخصص و کارآزموده ای 
که بتوانند ازپیشرفت های علمی در این حوزه بهره مند شوند و آن 
را به منظور مدیریت منابع و افزایش بهره وری به کار گیرند، بیش 

از امروز اهمیت خواهد داشت. 

 در پایان اگر نكته ای باقی مانده است، بفرمایید. 
یادآوری این نكته الزم به نظر می رســد کــه بیش از 60 درصد 
شــاغالن در جهان به نوعی با کشــاورزی و تأمین غذا در ارتباط 
هستند. بنابراین، کشاورزی کماکان در هزارة سوم از حیاتی ترین 
شغل ها در جوامع بشری تلقی می شود. صد البته که پیشرفت علم 
و افزایش استاندارد های زندگی بشــر امروز، او را در به کارگیری 
علوم متفاوت و در پیشــبرد اهداف زیربنایی مزبور درکشــاورزی 
ترغیب می کند و ما نیز از این مقوله مســتثنی نیستیم. از شما به 

خاطر ایجاد چنین فرصتی بسیار سپاس گزارم.       
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کتابیکاربردیبراینمایشنامهنویسانعروسکی

قد
ن

دکتر حسن 
دولت آبادی

 عنوان کتاب: نمایش نامه نویسی عروسکی
 نویسنده: دکتر سیمین امیریان

 ناشر: سوره مهر

کتاب نمایش نامه نویســی عروسكی از نخســتین کتاب های 
ایرانی اســت که در مورد چگونگی نوشــتن یك متن عروسكی 
می گویــد. از آنجا که در میان تألیفات تئاتری ایران جای خالی 
کتابی که مشــخصاً و به طور تخصصی به نمایش نامۀ عروسكی 
بپردازد، محسوس بود، تألیف کتاب نمایش نامه نویسی عروسكی 

گامی مؤثر در رفع این کاستی محسوب می شود.
کتاب در آغاز به تعریف متن نمایش نامه  می پردازد و خواننده 
را با ویژگی های متن نمایشــی آشنا می ســازد به این منظور و 
برای اینكه که ماهیت متن عروســكی مشخص شود، آن را در 
تطبیق با متن غیرعروســكی قرار می دهد و تفاوت های آن ها را 

بازگــو می کند. برای مثال گفته می شــود که یكی از مهم ترین 
تفاوت های نمایش نامــه با نمایش نامۀ عروســكی، وجود خود 
عروســك است. نویسنده هنگام نوشــتن به این می اندیشد که 

|  رشد جوانه | شمارة 59 | بهار 1397 16



شــخصیت او بر صحنۀ عروسك است و نه بازیگر. همین عامل 
راه او را به سوی دریچه های دیگر نوشتن می گشاید.

کتاب نمایش نامه نویسی عروســكی، به چگونگی صحنه آرایی 
و تنظیم حرکت عروســك بر صحنه هــای گوناگون می پردازد. 
چرا که همۀ این عوامل در نوع نوشــتن نمایش نامۀ عروســكی 
تأثیرگذار خواهند بود. کتاب در پاسخ به این سؤال که: »چگونه 
نوشتن نمایش نامه را شروع کنیم؟« راه های بسیاری را پیشنهاد 
می دهد تا خواننده بتواند با شــروعی خوب متن عروسكی خود 

را بنویسد.
به عالوه در این کتاب به تعریفی از طرح داستانی و داستان 
پرداخته می شود و نظر مورگان فوستر را دربارة تفاوت این دو 
مقوله بیان می کند. آنچه کتاب بر آن تأکید می کند، بررســی 
شــكل اثر اســت. او بیان می کند، هر اثر هنری از شكلی که 
هنرمند به آن می دهد به وجود می آید. این شكل عبارت است 
از سازمان بخشیدن به اجزا برای رسیدن به یك کلیت. هنرمند 
بــرای آفرینش این ســازمان، آگاهانه اصــول معینی را به کار 
می برد و به این ترتیب شكلی به اثر می دهد که در واقع همان 
ساختار اثر است. یكی از ویژگی های مثبت کتاب، بررسی این 
شكل ها و تقسیم بندی ساختار متون نمایشی است. همچنین، 
بــا آوردن نمونه هایی از نمایش نامه های معروف، خواننده را به 
راحتی به ســمت درک درست از شــكل های نمایشی هدایت 

می کند.

نویســنده در بخش بعدی کتاب، با آوردن نمونه هایی از چند 
طرح داســتانی، به خواننده کمك می کند تا چگونگی نوشــتن 
طــرح درســت را امتحان کنــد. او در مرحله بعــد که یكی از 
مهم ترین بخش های نمایش نامه نویســی اســت، روش تنظیم و 
ترتیــب یك متن را بیان می کند و به ســاختار متن می پردازد. 
در این کتاب مبحث ســاختار، تحت عنــوان »صحنه بندی در 

نمایش نامه« آورده شده است. برای درک بهتر این مبحث چند 
نمونه ارائه شــده اســت تا خواننده به راحتی متوجه چگونگی 

تنظیم سلسله حوادث در یك متن عروسكی بشود.
یكی از بخش های مؤثر این کتاب، بخشی است که به موضوع 
کالم مــوزون در نمایش کودک و نمایش عروســكی اختصاص 
دارد. این مبحث برای اولین بار در رابطه با متن نمایشی مطرح 
می شود و تفاوت شعر نمایشی و شعر غیرنمایشی به طور شفاف 

بیان می گردد.
تأثیر افســانه در تحریر نمایش نامۀ عروسكی و مسئلۀ انتقال، 
هماهنگی و عوامل فنی، از مباحث دیگر کتاب نمایش نامه نویسی 

عروسكی است. 
یكی از ویژگی های کتاب نمایش نامه نویسی عروسكی کاربردی 
بودن آن اســت. عالقه مندان به فراگیری نمایش نامه نویســی، 
به ویژه نمایش نامه نویسی عروسكی، می توانند از مجموع مطالب 
ارائه شــده، به عنوان مطالب کارگاه آموزش عملی بهره برداری 
کنند و نمایش نامه هایی را که می نویســند با روش های توضیح 
داده شده بسنجند و بیازمایند. از دیگر امتیازات کتاب، ارائۀ متن 
کامل پنج نمایش نامۀ عروســكی به این نام هاست: »گلگسی«، 
»دریاچۀ قو«، »پروفسور اچ«، »نخودی و غول سرما«، و »بی بی 
کوچیكه« که همگی توســط نویســندة کتاب نوشته شده اند و 
البه الی مطالب، هرجا کــه الزم بوده از این آثار به عنوان نمونۀ 

نمایش نامۀ عروسكی استفاده شده است.
این کتاب اما از نظر چاپ و طراحی جلد کاســتی هایی دارد. 
نخســت آنكــه تصویرهای پایانــی کتاب که بــه چند نمایش 
عروسكی جهان اختصاص دارند، ســیاه و سفید چاپ شده اند. 
چــاپ رنگی این تصویرها به  معرفی کیفی این گونه نمایش های 
عروسكی کمك بیشــتری می کرد. عالوه بر این، در طرح جلد 
کتاب نیز می شد با بهره گیری از رنگ ، معارفۀ بیشتری را با یك 

کتاب مرتبط با نمایش نامۀ عروسكی به انجام رساند.
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روزنهایبرایورودنوجوانانبهدنیایدانش

قد
ن

سیدامیر
 سادات  موسوی

 آسمان شگفت انگیز: 
)فرهنگ نامۀ دانش آموزی نجوم و فضا(

 نویسنده: مهدی ناصری
 ناشر: طالیی

 نوبت چاپ:  اول 1395
نجوم یكی از علوم جذاب برای دانش آموزان است. تصویرهای 
جذاب کهكشــان ها و ســحابی ها و قصه های خیال انگیز سفر به 
کرات دیگر از دوران کودکی، ذهن همۀ ما را قلقلك داده است. 
این دریچه های جذاب می توانند راه های ورود بسیاری از کودکان 
و نوجوانان به دنیای علم و دانش باشند. به همین دلیل است که 
انتشار کتاب های علمی با موضوع نجوم یكی از ضرورت های بازار 
نشر در حوزة علوم تجربی است. شاید تنها رقیب جدی علم نجوم 

از این حیث، مثاًل موضوع دایناسورها باشد.
انتشــارات طالیی با چنین رویكردی به ســراغ کتاب آسمان 
شگفت انگیز )فرهنگ نامۀ دانش آموزی نجوم و فضا( رفته و کتابی 
مختصر و مفید، با عنوانی جذاب برای دانش آموزان منتشر کرده 
است. »آسمان شــگفت انگیز« کتابی است تألیفی، تمام رنگی و 
با کاغذ گالســه در 64 صفحه. بنده به عنوان »ویراستار علمی« 
هنگام تألیف کتاب، در جریان انتشــار آن بــودم و نكاتی را در 
همان زمان به ناشــر محترم منتقل کردم. اما امروز که به عنوان 
یــك ناظر بیرونی مجدداً کتاب را می بینــم، نكات متعددی در 

مورد آن به  ذهن می رســد و از زاویه هــای متفاوتی می توان به  
نكات مثبت و منفی این کتاب پرداخت:

تألیفی بودن
برای ناشری که قصد دارد کتاب علمی منتشر کند، ساده ترین 
راه، تمسك جستن به ترجمه اســت. دانش نامه ها و کتاب های 
جذاب انگلیسی به قدری زیاد و در دسترس هستند که هر ناشری 
می توانــد از این دریای بی کران، کتاب یــا مجموعه  کتاب هایی 
را برگزیند و بدون نگرانی از مســائل حقوقــی )کپی رایت( آن 
را ترجمه و منتشــر کند. این ســبك از انتشار کتاب های علمی 
برای ناشران بسیار کم هزینه است و خروجی کار به دلیل اسكن 
تصویرها از کتاب انگلیســی گاهی به شدت بی کیفیت از آب در 
می آیــد. مطمئناً  اگر ما به دنبال اثرگذاری جدی تر و بومی تر در 
حوزه های علمی هستیم، این سبك کار مناسب نیست و باید به 

سمت کتاب های علمی تألیفی برویم.
در چنین شــرایطی باید به ناشــرانی که قدم در مسیر تألیف 
می گذارند، دســت مریزاد گفت. نتیجۀ چنین تالشــی در کتاب 

آسمان شگفت انگیز به خوبی حس می شود:

1. محتوای بومی
صفحه های 6 و 7 کتاب، نگاه ویژه ای به تاریخ نجوم در ایران و 
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تمدن اسالمی شده است. مشخص است که چنین محتوایی فقط 
در یك کتاب تألیفی دیده می شود. ضمناً یك تصویر با کیفیت از 
ابزارهای رصدخانۀ مراغه در این صفحه آمده اســت که می تواند 
باعث شناخت بهتر فضای کلی این رصدخانۀ تاریخی شود )البته 
ای کاش ایــن تصویر در اندازه ای بزرگ تــر و با ارائۀ توضیحات 
بیشتری کار می شــد(. معموالً بخش تاریخ نجوم در کتاب های 
ترجمه ای اشــارة گذرایی به دوران اسالمی دارد و ممكن است 

تمرکز اصلی بر بناهایی مانند »استون هنج« در بریتانیا باشد.
در صفحۀ 28 کتاب آســمان شــگفت انگیز، دهانۀ بتانی روی 
ماه مشخص شده اســت، در صفحۀ 41 به شهاب سنگی که در 
موزة گلســتان نگهداری می شود، اشاره شده است و صفحۀ 51 
اطالعاتی در خصوص کسوف کلی ســال 1378 در ایران دارد. 
این ها امتیازهای این کتاب نسبت به نمونه های مشابهش در بازار 
کتاب اســت. این نكات بومی می توانست بیشتر هم باشد و مثاًل 
در بخش رصد خانه ها ) ص52 و 53( توضیحی دربارة رصدخانۀ 

ملی ایران بیاید.

2. تصویرها و عکس های تألیفی
دو تصویرگر با کتاب آســمان شگفت انگیز همكاری داشته اند. 
تأثیر این تصویرگرها در بســیاری از صفحات مشــهود است. از 
جمله در بخش »مراحل تشكیل ستاره« )ص 8 و 9(، »ماهواره ها 
و کاوشگرها« )ص 42 و 43(، »رصدخانه ها« )ص 52 و 53( و....
همین اتفــاق در زمینۀ عكس های کتاب هم افتاده و از ســه 
عكاس ایرانی اســتفاده شــده اســت. به عنوان نمونــه، تصویر 
»چغازنبیــل« )ص 6 و 7(، »شهاب ســنگ ورامین« )ص 41(، 
خورشــیدگرفتگی سال 1378« )ص 51( و ... به صفحات کتاب 
نمای بومی و ایرانی داده اند و عكس های نجومی با کیفیت بابك 
امین تفرشــی در جای جای کتاب رنگ  و لعــاب متفاوتی به آن 

بخشیده اند.

ساختار گرافیکی
سبك سنتی نگارش کتاب های علمی بر محتوای متنی استوار 
بود و تصویرها صرفاً به عنوان نقش و نگار و تزئین صفحات اضافه 
می شــدند. در حالی که کتاب های جذاب علمــی امروزی فرم 
متفاوتی دارند. پژوهشی که مؤسسۀ »ان جنرال« در سال 2008 
میالدی روی شــش هزار نفر از نسل جدید انجام داد، نشان داد 
که: »غوطه وری در دنیای دیجیتال حتی شــیوة جذب اطالعات 
توسط نسل جدید را تغییر داده است. نسل جدید الزاماً صفحات 
را خط به خــط و از باال به پایین نمی خوانند. آن ها روی صفحه 

ُسر می خورند و دنبال اطالعات به درد بخور هستند.«
در چنین وضعیتی اگر می خواهیــم کتابی خواندنی و جذاب 
تولید کنیم، باید به ســراغ ســاختار اینفوگرافیك برویم. متن و 
ســاختار گرافیكــی در نمونه های موفقــی از کتاب های علمی 
چنــان درهم تنیده اند که نمی توان به ســادگی تقدم و تأخری 

در نحوة تهیۀ آن ها در نظر گرفت. اینفوگرافیك های اســتاندارد 
طوری هســتند که فقط از یك همكاری منسجم میان نویسنده 
و گرافیست به دست می آیند. کتاب آسمان شگفت انگیز قدم در 
این راه گذاشــته است و مبنای کلی اش ســاختار اینفوگرافیك 
اســت. این موضوع حتی در فهرست زیبای کتاب هم مشخص 
است )ص 4 و 5( و از همان ابتدا می تواند مخاطب را جذب کند. 
بخش »منظومۀ شمسی« )ص 18 و 19( و بخش »فضاپیماها« 
)ص 56 و 57( نمونه های استاندارد و خوبی از اینفوگرافیك های 
کتاب هستند. فقط ای کاش نحوة چاپ کتاب به صورتی بود که 
به هم پیوســتگی صفحات کنار هم بهتر دیده می شــد. در حال 

حاضر بخشی از وسط صفحات دیده نمی شود.

جمع بندی
کتاب آسمان شــگفت انگیز کتابی خواندنی برای دانش آموزان 
اســت. با اینكه طرح جلد ویژه ای ندارد، اما عنوان و توضیحات 
پشت جلد آن می توانند مخاطب را به سمت کتاب جذب کنند. 
دانش آموزان پایۀ چهارم تا نهم احتماالً اصلی ترین مخاطبان این 
کتاب هســتند که می توانند به واســطۀ این کتاب پا به دنیای 

جذاب نجوم بگذارند. 
بــا توجه به جنبۀ مقدماتی کتاب، بد نبود در انتهای آن منابع 
بیشتری برای ادامۀ مســیر معرفی می شدند. از طرفی برخی از 
جنبه هــای عملی نجوم در کتاب مغفــول مانده اند. مثاًل بخش 
»رصد آسمان« )ص50 و 51( در حد معرفی رصد و مفاهیم کلی 
این حوزه باقی مانده است و احتماالً نتواند مخاطب معمولی را که 

فقط به این کتاب دسترسی دارد، به یك رصدگر تبدیل کند. 
بــا توجه به پیشــینۀ نویســندة کتاب )مهــدی ناصری( در 
دنیای نجوم آماتوری، این بخش از کتاب می توانســت مفصل تر 
و عملیاتی تر باشــد و مخاطب را در انتهــای کتاب وارد دنیای 
فعالیت هــای علمــی نجوم )رصــد صورت های فلكــی، اجرام 
غیرستاره ای درخشان، بارش های شهابی و...( کند. حتی می شد 
صفحاتی از کتاب به چند پروژة ســادة عملــی در حوزة نجوم 
اختصاص یابد، به نحوی که مخاطب مثاًل بارش شــهابی را رصد 
کند و بتواند داده های رصدی اش را در ســایت بین المللی بارش 
 Citizen( شــهابی ثبت کند یا در پروژه های علوم شــهروندی

Sciences( شرکت دهد.
در هر صورت، کتاب آســمان شــگفت انگیز با محتوا و مطالب 
فعلی نیز کتابی بسیار مفید و جذاب است و مخصوصاً با توجه به 
عالقه ای که دانش آموزان به مباحث نجومی دارند، می توان کتاب 

را به آن ها معرفی کرد.
در کتاب علــوم چهارم ابتدایی مطالبــی در خصوص نجوم و 
منظومۀ شمســی آمده اســت. بنابراین آسمان شــگفت انگیز 
به صورت ویژه می تواند برای دانش آموزان این پایه مفید باشــد 
تا با میل و عالقۀ شخصی شــان مطالب بیشــتری دربارة نجوم 

بخوانند.
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گامهاییبرایپرورشاندیشه

قد
ن

میترا  دانشور

 پله های نخستین )از مجموعۀ گام به گام تا اندیشه(
 نویسنده: محبوبه اسپید کار 

 ناشر: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
 نوبت چاپ:  اول 1395

این اثر به پرورش تفكر فلسفی در کودکان و نوجوانان اختصاص 
دارد و در مقدمۀ آن آمده است: »فرایند پرورش تفكر با آموزش 
 اندیشــه ها تفاوت دارد و در کنار »چگونــه فكر کردن« ناگزیر 
»به چه فكر کــردن« را نیز آموزش می دهد. این دو مبحث در 
واقع زیر بنای هویت فكری و عملی در انســان هســتند و هیچ 
آموزشی نباید و نمی تواند فارغ از بافت فرهنگی و اجتماعی هر 

کشوری به پرورش تفكر کودکان و نوجوانان آن بپردازد. 
با تحلیل این مقدمه می توان به دیدگاه و رویكرد نویسنده در 
هدف گذاری به منظور پرورش تفكر و اصول مورد نظر در انتخاب 

و سازمان دهی محتوا پی برد. داشتن چنین رویكردی به پرورش 
تفكــر از جمله نكات مثبت کتاب به شــمار می آید که آن را از 
کتاب های ترجمه یا تدوین شــده با موضــوع پرورش تفكر که 
فقط به پرورش مهارت های تفكر و یا به پرورش اندیشه به جای 
اندیشــیدن می پردازند، متمایز می ســازد. انتخاب مضمون ها و 
مهارت های مشخص در طراحی فعالیت ها شاهد این مدعاست. 
کتاب از دو بخش تشكیل شده است: بخش اول در 12 صفحه 
به معرفی مفهوم تفكر فلســفی، هدف و ضرورت پرورش تفكر، 
رابطۀ فعالیت های طراحی شده با پرورش تفكر فلسفی و تحقق 
اهــداف کتاب، انتظارات عملكــردی، روش آموزش، و مدیریت 
فرایند یادگیری پرداخته است. نگارنده در این بخش بیان کرده 
اســت که فعالیت های کتاب به صورت غیرمستقیم چهار هدف 
را پیگیــری می کنند. پی گرفتن ایــن هدف ها موجب پرورش 
توانایی های الزم می شوند و زمینه را برای پرورش تفكر فلسفی 
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در سنین باالتر مهیا می سازند. هدف های مزبور عبارت اند از: 
 پرورش قدرت مشاهده؛ 

 پرورش مهارت های تفكر منطقی؛
 تأمل در مفاهیم؛ 

 درک معنا.
اســتفاده از روش های غیرمســتقیم، و همچنیــن توجه به 
محدودیت های رشــد ذهنی و شــناختی کودکان در این سن، 
تمرکز بر پرورش قدرت مشــاهده و استفاده از حواس پنج گانه 
به عنوان یكی از ابزارهای شناخت، و حرکت تدریجی از تجربیات 
عینی ساده به ســمت مفاهیم انتزاعی از نكات مثبت کتاب به 

شمار می روند. 
پس از ارائــۀ مفاهیم نظری، در بخــش دوم کتاب مؤلف در 
سرفصل هایی مجزا فعالیت هایی را همراه با انتظارها، هدف ها و 
روش کار به مربیان عرضه کرده اســت. مضمون، سطح و زمان 
پیشنهادی برای هر کدام از این فعالیت ها و توصیه های تكمیلی 
نیز به آن اضافه شــده اســت. در بخش دوم 55 فعالیت در سه 
سطح ساده، متوسط و دشوار به شرح زیر برای کودکان هفت تا 

نه سال طراحی شده اند: 
 19 فعالیت برای »پرورش قدرت مشاهده« طراحی شده  اند: 
هفت فعالیت در ســطح ساده، شش فعالیت در سطح متوسط و 
شش فعالیت در سطح دشــوار. پرورش تك تك حواس، حواس 
و درك بصری، اســتفادة همه جانبــه از حواس، حواس و قدرت 
تخیــل، خطای حــواس، و دقت و تأمــل در پدیده ها از جمله 

عنوان های برخی از این فعالیت ها هستند. 
 1٥ فعالیــت برای »پــرورش مهارت هــای تفكر منطقی« 
طراحی شــده اند: شش فعالیت  در سطح ســاده، شش فعالیت 
در ســطح متوسط و سه فعالیت در ســطح دشوار. ردیف بندی 
براســاس اندازه، روابــط زمانی، دســته بندی ها، طبقه بندی ها، 
نظم و تقارن و ادات اســتدالل از جمله عنوان  های برخی از این 

فعالیت ها هستند. 
 17 فعالیت برای »تأمل در مفاهیم« طراحی شــده اند: پنج 

فعالیت در سطح ســاده، هفت فعالیت در سطح متوسط و پنج 
فعالیت در سطح دشــوار. این فعالیت ها شامل مفاهیم مالكیت 
و امــر خصوصی، مالكیت، عادت، خود و ویژگی های شــخصی، 
دوستی، شــانس و تصادف، غرور، بخشــش و گذشت، ارتباط، 

ترس، و فضا و بعد می شوند. 
 ٤ فعالیــت هم بــرای »درك معنا« طراحی شــده اند كه 

سطح بندی ندارند. 
ســطح بندی فعالیت ها نیز نكتة مثبتی اســت كه در طراحی 
آموزشی می توان در نظر گرفت، اما با تحلیل فعالیت ها می توان 
دریافــت كه در ســطح بندی برخی فعالیت ها تــوازن و تعادل 

مناسب وجود ندارد. 
از دیگــر نكات قابــل توجه در كتاب، طراحــی موقعیت های 
یادگیری مؤثر و قابل اجرا برای این گروه ســنی توسط مربیان 
و معلمان است. ارتباط با محیط طبیعی و اجتماعی در طراحی 
موقعیت های یادگیری، شناسایی و استفاده از داستان های كوتاه 
متناســب با این گروه ســنی، و ارائة برخی داستان ها در متن 
فعالیت ها از نقاط قوت كتاب محســوب می شــوند. این موضوع 
به استفاده كنندگان از كتاب در اقصا نقاط كشور كمك می كند 
امكان اجرای تعدادی از فعالیت های كتاب را داشــته باشند. اما 
ارجاع به كتاب هایی خاص، می تواند موجب محدود شدن اجرای 
فعالیت هــا در مراكز كانون پرورش فكــری كودكان و نوجوانان 

شود. 
تالش مؤلف كتاب بــرای ارائة مدلی بومی برای پرورش تفكر 
ارزشمند و ستودنی است. برای ایشان و همكارانشان در پرورش 

تفكر فرزندان این مرز و بوم آرزوی موفقیت می كنیم. 

پی نوشت
1. گام به گام تا اندیشــه عنوان طرحی اســت که با هــدف پرورش تفكر، 
نخســتین بار در ســال 1384 در مراکــز کانون پرورش فكــری کودکان و 

نوجوانان اجرا شد. 
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درمانبااستعاره!

قد
ن

دكتر عزت اهلل فوالدی
متخصص مشاوره،

 عضو هیئت مدیرة 
انجمن مشاورة ایران

 101 داستان شفابخش برای کودکان و نوجوانان:
کاربرد استعاره در درمان

 نویسنده: جورج دابلیو بورنز
 مترجمان: دکتر علی محمد نظری و همكاران

 ناشر: آوای نور
 نوب چاپ: اول 1395

کلیات
کتاب »101 داســتان شــفابخش برای کودکان و نوجوانان: 
کاربرد اســتعاره در درمان« دارای ســاختاری مشتمل بر یك 
مقدمه، سه بخش و هفده فصل است. این کتاب مبتنی بر قصه 
یا داستان است. داســتان و قصه گویی از قدیمی ترین قالب های 
هنری اســت که پیشینۀ بســیار کهنی دارد و انسان ها آن را به 
صورت های گوناگون برای یكدیگــر نقل و بازگو کرده اند. اصلی 
کلی وجود دارد که کودکان به دالیل زیادی عاشــق داســتان 
هستند. کودکان به شیوه های گوناگون این اشتیاق و گرایش را 
نشــان می دهند. استفاده از داستان ها در تربیت و آرامش بخشی 

به کودکان )فرزنــدان( در فرهنگ های گوناگون و در میان ملل 
مختلف در طول تاریخ مرسوم بوده است.

کاربرد داستان و استعاره
حكایت هــا و قصه ها در شــكل های متفاوتشــان )برای مثال، 
مذهبی، و ادبیات تخیلی و غیرتخیلی(، مقوله های اســطوره ای 
و استعاره ای را تشــكیل می دهند. به دلیل کاربردهای داستان 
)از جملــه، رویكرد روایت درمانی( و اســتعاره در بهبود، اصالح 
و مدیریــت رفتار، شــمار روزافزونی از مشــاوران، متخصصان 
ســالمت روان و تعلیم وتربیت از قصه و اســتعاره برای کمك به 
حل مشــكالت افراد اســتفاده می کنند. به طور کلی، قصه ها در 
چگونگی شــكل گیری رفتار و واقعیت های زندگی نقش مؤثری 
ایفا می کنند. کارل یونگ، در کتاب »انســان و ســمبل هایش« 
می نویســد:  »ما اگرچــه ممكن اســت پس زمینه های فرهنگی 
و مذهبی متفاوتی داشــته باشــیم، اما همه در ضمیر خودآگاه 

مشترکی سهیم هستیم.«
 او معتقد بود، انســان ها از نمادهای مشابهی استفاده می کنند 

استفاده از داستان در تربیت و آرامش بخشی به کودکان با نگاهی به کتاب 101 داستان شفابخش

|  رشد جوانه | شمارة 59 | بهار 1397 22



که بیانگر جنبه های متضاد حیات روانی هستند.
در کتاب می خوانیم که اســتفادة درمانگر از استعاره، همانند 
هنرمندی که به عناصر اولیه ای برای اثربخشی کارش نیاز دارد، 
به مهارت و هنر نیازمند است. منظور نویسنده از کلمۀ »استعاره« 
هرگونه ارتباط )داستان ها، قصه ها، حكایت ها، لطیفه ها، قیاس ها 
و ضرب المثل ها( در ژانر داســتانی و هدفمند اســت که در آن 
واژه ای از یــك میدان تجربه گرفته و در میدان دیگری از تجربه 
استفاده می شود. مثاًل مرد قلدر به اندازة یك خرس با پنجه های 
زخمی عصبانی بود، به معنای یكسان بودن مرد و خرس نیست، 
بلكه تصویری تخیلی از مرد زورگــو و رفتار او ارائه می دهد که 
در ایــن ارتباط نمادین، می توان به اســتعاره ها قدرت درمانی و 

ادبی بخشید.
از این رو، »اســتعاره درمانگر« )درمانگــری که برای درمان از 
استعاره اســتفاده می کند( باید در جلب توجه کودک، تسهیل 
فرایند همانندســازی برای کودک )مراجع( و پیوستن به او در 
جســت وجوی راه حل برای مشــكالت مهارت داشته باشد. هنر 
ورای کاربســت ماهرانۀ اصول است. هنر باعث خلق یك نقاشی 
چشم نواز یا داســتانی گوش نواز می شــود که تأثیری مرتبط و 
شــخصی بر بیننده یا شــنونده دارد. هنِر داستانی، یعنی خلق 
داســتانی که برای کودک )مراجع( و نیازهای او ایجاد شــده و 
انتقال دهندة توجه و معنی است. استعاره ها در بهبود و آموزش، 
به شــیوه ای غیرمســتقیم، خیالی و ضمنی در ارتباط با مراجع 
و برای ایجاد تجربه ها، فرایندها یا نتیجه هایی که ممكن اســت 
مشــكل او را حل کنند و ابزار جدیدی برای مقابله ارائه دهند، 

مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه گیری
نكتۀ قابل توجه این است که داستان ها بسیاری از ویژگی های 
مهم ارتبــاط اثربخش، از جمله تعاملی و قابــل آموزش بودن، 
کاهش مقاومت، به کارگیری و پرورش تخیل، رشــد مهارت های 
حل مســئله، به تصویر کشــیدن پیامدهــای احتمالی رفتار، و 
تقویــت مهارت های تصمیم گیری مســتقل را در خــود دارند. 
نویســندة کتاب کوشیده اســت تا حد ممكن، مهارت ها و هنر 

کاربست حرفه ای داستان های شــفابخش در درمان کودکان و 
نوجوانان )مراجعان( را به مخاطب ارائه دهد و به سؤاالتی از این 

دست پاسخ دهد:
 چگونه ایدة یك داستان در ذهن شكل می گیرد؟

 چگونه می توان توجه کودک را به داستان جلب کرد؟
 از کجا می توان منابع و مواد ســاخت داســتان های مناسب 
)توجه به مؤلفه های فرهنگ، سن، بافت، جنسیت و...( را کسب 

کرد؟
 چگونه می توان یك داستان شفابخش اثربخش تعریف کرد؟

و...

ویژگی های خاص کتاب 101 داستان شفابخش برای کودکان 
و نوجوانان )کاربرد استعاره در درمان( از این قرارند:

 در موضوع مورد بحث، کتابی جامع و علمی است.
 بر اصول و کاربرد عملی تأکید دارد.

 بر بســط و غنی تر کردن داســتان های موجود و مبتنی بر 
بافت، استوار است.

 توجه به خواننــده را به مؤلفه های فرهنگــی، محیطی و... 
معطوف می دارد. از ایــن رو، بر همه جانبه نگری و انعطاف پذیری 

در کاربرد و کار با کودک تأکید دارد.
 به ابعاد و حیطه های متفاوت رشــد کودکان )اهمیت خود 
و کنترل احساســات، غنی ســازی یادگیری، مدیریت روابط و 
مهارت هــای رفتار، ایجاد افكار مثبــت، چالش های زندگی و...( 

توجه داشته است.
 عالوه بر گروه حرفه ای )مشاوران و روان شناسان(، برای سایر 
مربیان به ویژه والدیــن، چارچوب ها و رهنمودهای قصه گویی و 

بهره مندی از مزایای این فن شرح داده شده است.

در مجموع کتاب 101 داســتان شــفابخش بــرای کودکان و 
نوجوانان )کاربرد اســتعاره در درمــان( در حوزة کار با کودکان 
و نوجوانان اثری ارزنده است و مخاطبان )متخصصان و والدین( 
را بــه کار عملی، هدفمند، طرح ریزی شــده و مبتنی بر رشــد 

همه جانبۀ کودک و نوجوانان ترغیب و راهنمایی می کند.
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شبکههایرایانهایبهسویرایانشابری

قد
ن

زهرا سلیمی زاده

 طراحی شبکه
 نویسنده: دوگ لو

 مترجم: زهرا جاوید
 ناشر: آوند دانش

 نوبت چاپ: اول 1395
کتاب »طراحی شــبكه« در پانزدهمین جشــنوارة کتاب های 
آموزشــی رشــد، عنوان اثر تقدیری حوزة »رایانــه« را به خود 
اختصاص داد. این کتاب توســط دوگ لو، مؤلف نام آشنای حوزة 
رایانه تألیف و به قلم روان و گویای زهرا جاوید به زبان فارســی 

ترجمه شده است.
کتاب طراحی شــبكه در نگاه اول برای افرادی مناســب است 
که به ساخت یك شــبكۀ رایانه ای عالقه دارند، اما نمی دانند از 
کجا شروع کنند. عالوه بر این، سایر افرادی که وظیفۀ مدیریت 
یك شــبكه را به عهده دارند، می توانند روی این کتاب برای رفع 

مشكالت و بهینه سازی شبكه حساب کنند. 

ارائــه مطالب به صورت جامــع و در عین حال مختصر و مفید 
از ویژگی های بارز کتاب مذکور اســت. در کتاب، گام های الزم 
برای طراحی شــبكه و برطرف کردن مشــكالت روزمرة آن در 
اختیار مخاطب قرار داده می شود. زبان آن بسیار ساده و دوستانه 
است، بنابراین برای مطالعۀ مباحث، نیازی به دانش پیش زمینه 
و تخصصی نیست. هدف اصلی مؤلف این است که محیط خشك 
و نامأنوس شبكه را با ساده سازی قوانین، به  شكلی ملموس و تا 

حدی سرگرم کننده و جذاب تبدیل کند.
در مدیریت شــبكه، هرجا با مشكلی روبه رو شدید، کافی است 
به سراغ بخش موردنظر ازکتاب بروید و شروع به مطالعه کنید. 
هر فصل، مشكالت خاصی از شبكه را تحت پوشش قرار می دهد؛ 

مثل چاپ اسناد، حفاظت شبكه، و... .
این کتاب اساســاً بر مبنای شــبكه های رایانــه ای مبتنی بر 
سیستم عامل »ویندوز« نوشته شده است و مطالب آن نسخه های 
متفاوت ویندوز را تحت پوشــش قرار می دهد. حتی سعی شده 
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است با وجود اندک بودن کاربران »مكینتاش«، سلیقۀ آنان نیز 
مدنظر قرار گیرد و برخی مشــكالت شبكه در این سیستم عامل 

نیز بررسی شده است.
به عنوان مخاطب کتاب طراحی شــبكه، نیازی نیســت تمام 
عبارات هــا و اصطالح های موجــود را به خاطر بســپارید، زیرا 
به صورت یك دایرهًْ  المعارف کوچك نوشته شده است و برحسب 
نیازتان می توانید به آن رجوع کنید. برای مثال، فرض کنید اتصال 
شــبكه قطع شده است و قصد دارید به کمك این کتاب مشكل 
را برطرف کنید. با مراجعه به فهرســت کتاب احساس می کنید 
فصل 7 از بخش 2، با عنــوان »پیكربندی کاربران ویندوز«، به 
بررســی این مشكل پرداخته اســت. در این فصل به طور گام به 
گام روش پیكربندی کارت شــبكه و رفــع ایرادات احتمالی آن 
در نســخه های متفاوت ویندوز بررسی شده است. بنابراین برای 
رفع هر مشكل خاص، مطالعۀ مباحث قبلی و بعدی الزم نیست. 
در این کتاب هر بخش از فصل های متفاوتی تشكیل شده است 
و فصل هــای هر بخش به موضوعات مرتبطی می پردازند. همین 
روش ســازمان دهی مطالب باعث ایجــاد نظم و توالی منطقی و 
در عین حال فراهم شــدن حداقل وابستگی مباحث به یكدیگر 

شده است.
بخش اول با عنوان »شروع کار با شبكه«، مفهوم کلی شبكه را 
برای افراد مبتدی بیان می کند. اگر کاربر با دنیای شبكه بیگانه 
باشــد، می تواند با مطالعۀ این مبحث شروع خوبی را رقم بزند. 
این بخش بر نحوة استفاده از شبكه متمرکز است و وارد جزئیات 

مباحث تخصصی نمی شود.
در بخش دوم، تمام اطالعات موردنیاز برای راه اندازی شــبكه، 
از انتخاب سیســتم عامل گرفته تا نصب کابل  ها، در اختیار کاربر 

قرار داده می شود.
بخش ســوم به نصب و پیكربندی رایانه های سرویس دهنده، 
راه انــدازی نرم افزارهایی که باید روی آن ها اجرا شــوند، ایجاد 
حســاب های کاربری و همچنیــن پیكربندی فایل ها، پســت 

الكترونیكی و سرویس دهنده های وب می پردازد.
نویســندة کتاب، برای بخش چهارم عنــوان »ابری با احتمال 
بارش گیگابایتی« را انتخاب کرده اســت. در نگاه اول این اسم 
کمی عجیب به نظر می رســد. عنوان فصــل از مفاهیم علمی ـ 
تخیلی »ســتارگان« و »پیشتازان فضا« اســتخراج شده است. 
داســتان این فیلم ها روایت شهرهایی اســت که در میان ابرها 
معلق انــد. درهر حــال، در آیندة نه چندان دور و به ســرعت، 
شــبكه های رایانه ای به ســوی رایانش ابری و رایانش مه پیش 
می روند. به همین دلیل مؤلف کتاب نتوانســته است از بررسی 
مبسوط این مقوله شانه خالی کند. در فصل های این بخش پس 
از تبییــن رایانش ابری و مزایای آن، نحــوة افزودن و مدیریت 
ابزارهــای نوین همراه، از جمله تلفن های هوشــمند و تبلت ها، 

آموزش داده می شود.
از زمانی که بحث اتصال  رایانه  ها و تبادل اطالعات مطرح شده، 
بحث تأمین امنیت این ارتباط همواره موضوع داغ و پرچالشــی 
بوده اســت. بخش پنجم به طور مفصل بــه مدیریت و حفاظت 
شبكه می پردازد. در فصل های این بخش ابزارهای ضروری برای 

مدیران شبكه معرفی، و کار با آن ها آموزش داده می شود.
بخش ششم از ســه فصل تشكیل شده است. در هر سه فصل 
آن فناوری های مضاعفی که برای ساخت و راه اندازی یك شبكۀ 
بهینه موردنیاز اســت، به مدیر شــبكه معرفی می شود. یكی از 
چالش های عمده در شــبكه های رایانــه  ای، کاهش هزینۀ تمام 
شده در قبال افزایش کارایی است. مقولۀ مجازی سازی با تأکید 
بر افزایش توان ســخت افزارهای سرویس دهنده، شبكه را تا حد 
زیادی به این سمت سوق می دهد. از آنجا که سیستم عامل های 
لینوکس و مكینتاش نیز دارای مزایای زیادی نســبت به ویندوز 
هستند و بســیاری از مدیران شــبكه ترجیح می دهند از آن ها 
اســتفاده کنند، راه اندازی شــبكه در بســتر سیستم عامل های 
لینوکس و مكینتاش در همین بخش مورد بررســی قرار گرفته 

است.
بخــش آخر کتاب با عنــوان »ده تایی ها« بــه ترتیب به بیان 
ده قانون نانوشــته، ده اشتباه بزرگ در شــبكه و همچنین ده 
وسیله ای که باید همیشه در کمد مدیر شبكه وجود داشته باشد، 

می پردازد.
با داشــتن این کتاب از نقطه ای که در حال حاضر هستید، به 
جایی خواهید رسید که آمادگی رویارویی با انواع مشكالت شبكه 
را خواهید داشــت. پس از ظهور و بروز یك مشكل جدید، کافی 
اســت با نگاهی ماجراجویانه و مصمم، سرفصل مطالب را مرور 
کنیــد، رئوس مطالب مرتبط را بیابیــد و با مراجعه به صفحات 

مربوطه، به راحتی اشكال را برطرف کنید.
در کنار نقاط قوت این کتاب، اشــكال عمدة آن، ســرگردانی 
کاربر در فهرســت مطالب است. رئوس مطالب هر کتاب، هرقدر 
هم به خوبی انتخاب شــده باشــد، نمی تواند در برگیرندة تمام 
کلمــات کلیدی مرتبــط با موضوع آن کتاب باشــد. از آنجا که 
مؤلف نیــز ادعا دارد کتابش می تواند به عنوان یك دایرةالمعارف 
مورد اســتفاده قرار گیرد، الزم است بخشی به شكل دسترسی 
الفبایی به مباحث کلیدی طراحی شود؛ به طوری که کاربر بتواند 
در حداقل زمان، صفحات پوشــش دهندة مطالب مورد نظرش را 

بیابد.
از طرف دیگر، همان گونه که »انتشــارات وایلی« )ناشر کتاب 
طراحی شبكه به زبان التین( هرازگاهی کتاب های حوزة فناوری 
خود را به روز می کند و از طریق ســامانه اش، مخاطبان را از این 
تغییرات مطلع می سازد، بهتر است نشر »آوند دانش« نیز به طور 

موازی به انعكاس این تغییرات بپردازد.
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راهکارهایمقابلهباکتابهایغیراستاندارد

ش
زار

گ

سمیه میرزایی

»شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« که 
متشکل از معاونان وزارتخانه، نمایندگان ناشران و تولیدکنندگان 
منابع آموزشــی غیرمکتوب، مدیران کل دفاتر تألیف کتاب های 
درسی و نمایندگان نهادهای فرهنگی مانند شورای عالی انقالب 
فرهنگی، صدا و ســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، 
به منظور سیاست گذاری و ایجاد وحدت رویه در امر سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی تشــکیل می شود. این شورا در آخرین 
نشست خود راه کارهای مقابله با کتاب های غیراستاندارد را مورد 

بررسی قرار داده است. 

جلسۀ »شورای سیاست گذاری ســامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی« با حضور حجت االســالم والمسلمین محی الدین بهرام  
محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش وپــرورش، محمد ناصــری، مدیرکل دفتر انتشــارات و 
تكنولوژی آموزشی، فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی، محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های 

درسی و جمعی از کارشناسان و نمایندگان ناشران برگزار شد.
در این نشست، حجت االسالم محمدیان با بیان اینكه در همه 
جای ایران به دنبال آموزش وپرورش با کیفیت هســتیم، گفت: 
»هدف از آموزش کودکان الزم التعلیم در سراسر کشور، دستیابی 
به آموزش وپرورش با کیفیت در تمامی عرصه های دانش  اســت. 
خوب زیستن و مقابله با ناتوانی تحصیلی، متوازن حرکت کردن 

و پیشــرفت به سمت مرزهای دانش، از جمله هدف های تعریف 
شده برای حوزة آموزش وپرورش در سند تحول است.«

محمدیان با اشــاره به سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
تصریح کرد: »در سال 1355 نرخ باسوادی در کشور 54 درصد 
بود که از این میزان، ســهم زنان 46 درصد بود. از طرف دیگر، 
با توجه به جمیعت 35 میلیونی، فقط 327 هزار نفر در کشــور 
تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند. اما طی چهار دهۀ اخیر تعداد 
دانشجویان کشور 20 برابر شده است. به همین دلیل با افزایش 
سطح توقع از حوزة تعلیم وتربیت مواجه هستیم و این حوزه باید 
به سمت ارتقای سطح کیفیت در تحصیالت پایه حرکت کند.« 
معاون وزیــر آموزش وپرورش ادامــه داد: »اکنون بیش از 60 
درصد تولید کتاب های آموزشــی، اســتاندارد اســت. و توصیه 
می شــود، خانوادة دانش آموزان نیز به دنبــال تأمین کتاب های 
اســتاندارد و خوب برای فرزندان خود باشــند. از صدا و ســیما 
نیــز انتظار داریم، کاالهای اســتاندارد و مجوزدار را تبلیغ کند. 
متأســفانه با وجود همۀ تذکرات سازمان پژوهش  و برنامه ریزی 

آموزشی، این روند همچنان در حال انجام است.«
معــاون وزیــر آموزش وپرورش، با اشــاره به اظهــارات یكی 
از مســئوالن دولتی دربــارة وجود مافیا در انتشــار کتاب های 
کمك درســی، افــزود: »این مقام مســئول در یــك مصاحبه 
تلویزیونی اظهارنظر آشفته ای داشت و سخنانی غیرکارشناسانه 

گزارشی از نشست شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی
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ایراد کرد که این باعث می شود، ارزش و اقتدار آموزش وپرورش 
لطمه بخورد و اعتماد به مدرسه خدشه دار شود. گردش مالی 33 
هزار میلیارد تومانی تولید کتاب های کمك درسی به معنای آن 
اســت که هر دانش آموز به طور میانگین دو میلیون تومان کتاب 
کمك درسی خریداری می کند. در حالی که چنین چیزی نیست 

و من این ادعا را رد می کنم.«
وی ادامه داد: »این مقام مســئول در بخشی از اظهار نظرهای 
خود گفته بود که کتاب های درسی همه ساله تغییر می کنند. من 
با وی تماس گرفتم و اعالم کردم کتاب های درســی همه ســاله 
تغییــر نمی کنند، بلكــه  این تغییر به صورت پلكانی اســت. بر 
اساس ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ما موظف هستیم 
هر ســال دو پایه را تغییر دهیم که از پایۀ اول ابتدایی شــروع 
شــده است. در سال تحصیلی جاری، ســیر تغییرات کتاب های 
درسی به پایۀ یازدهم رسید و در نهایت سال آینده به کتاب های 
پایۀ دوازدهم می رسد. منطق کتاب های درسی این است که هر 
پنج ســال یك بار بازنگری شود و یكی از دالیل ایجاد تحول در 
آموزش وپرورش هم تغییر پایه به پایۀ کتاب های درسی است.«

محمدیان افزود: در خصوص بخــش دیگر اظهارات این مقام 
مسئول که مدعی شد، مافیای آموزش وپرورش پشت کتاب های 
کمك درسی اســت، این تهمت است. البته موافق هستم که در 
حوزة  کتاب های کمك درسی، گردش مالی زیادی داریم که این 
گردش به ســبب پررونق بودن بازار کنكور است. ما خود شاکی 
این موضوع هستیم، چرا که اهداف سند تحول را تخریب می کند. 
رویكرد ما در تغییر کتاب های درسی، ارتقای خالقیت است، در 
حالی که تســت  زدن، خالقیت دانش آموزان را از بین می برد. اما 
به دلیل اینكه کنكور بازار پررونقی دارد، گروهی نمی خواهند این 
فضا را از دســت بدهند و به خانواده ها به شكل خاصی اهمیت 
کنكور را القا می کنند. با احترامی که برای این مســئول محترم 
قائلیــم، انتظار داریم در خصوص وظایف وزارتخانۀ متبوعش در 
بحث کودکان کار و ســامان دهی آن ها بــرای ادامۀ تحصیل در 

مدارس اقدام کند.«
محمد ناصری، مدیر کل »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی« 
با تأکید بر همراهی ســازمان آموزش وپرورش و ناشران آموزشی 
گفت: »طی حدود 15 سال همكاری آموزش وپرورش با ناشران، 
بدون آنكه آموزش وپرورش از جنبۀ قهری ورود پیدا کند،  همواره 
همكاری معقولی داشــته ایم. در ارتقای سطح همراهی ناشران 
عمومی با آموزش وپرورش فقط به این مورد اشــاره کنم که در 
دورة گذشتۀ جشنوارة کتاب های  آموزشی و تربیتی، 72 درصد 
کتاب هایی که در حوزة  داســتانی عمومی برای جشنواره ارسال 

شدند، مناسب و استاندارد بودند.«
وی در پاسخ به سؤال قدیانی، نمایندة ناشران کودک و نوجوان، 
در خصــوص ورود کتاب های غیراســتاندارد بــه کتابخانه های 
مــدارس و اختصاص بودجۀ جداگانــه ای برای خرید کتاب های 
کمك درســی در مدارس افزود: »سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی ســال گذشــته حداقل پنج کارگاه آموزشی با ناشران 
برگزار کرد و در کنار آن ســعی دارد، با به روز کردن راهنماهای 
تولید کتاب و معرفی کتاب های مناســب به مــدارس، از ورود 
کتاب های نامناســب و استاندارد به مدارس جلوگیری کند. این 
همواره دغدغۀ ماست که کتابخانه های مدارس به منابع آموزشی 

استاندارد مجهز باشند.« 
در ادامــه سالکی، نمایندة »انجمن ناشران آموزشی«، با اشاره 
به آمــار و ارقامی که از گردش باالی مالی در حوزة انتشــارات 
کتاب های کمك درسی خبر می دهد، گفت: »این آمار و ارقام به 
هیچ وجه صحت ندارند. مجموع گردش مالی نشر بیش از 1200 
میلیارد تومان نیســت و فروش ناشران آموزشی هم حدود 300 
میلیارد تومان اســت. این بدان معناست که سرانۀ دانش آموزی 

ناشران کتاب های کمك درسی حدود 25 هزار تومان است.
وی افزود: رســانه ها، ســامانه ها و روش های جدید آموزشی، 
رویكردهای تازه ای را در فضای آموزش ایجاد کرده اند که سبب 

شده است، صنعت نشر در حوزة کتاب دچار انقباضاتی شود.
سالكی با مثبت ارزیابی کردن رویكرد تشویقی آموزش وپرورش 

در ارتباط با ناشــران خــوب تصریح کرد: 
»صرفاً صدور بیانیــه و ابالغ آن به مدارس 
برای تغییــر نگاه نســبت به اســتفاده از 
کتاب های مناســب، کارایی ندارد و معاونت 
پرورشی وزارت آموزش وپرورش باید بودجۀ 
جداگانه ای به این منظــور اختصاص دهد. 
صنعت نشر کســب وکاری است که باید از 
آن حمایت کنیم. در غیراین صورت شــاهد 

خبرهای خوبی نخواهیم بود.«
نمایندة انجمن ناشران آموزشی با تأکید بر 
ضرورت افزایش سرعت تدوین استانداردهای 

کتاب هــای کمك آموزشــی در وزارت آموزش وپــرورش گفت: 
»به نظرم حلقۀ مفقوده میان اســتانداردهای ناشــران و وزارت 
آموزش وپرورش، برنامۀ اجرایی برای تولید محتواست. اکنون در 
دانشگاه های دنیا دستورالعمل های اجرایی الزم در این خصوص 
موجودند که مدیران، مشاوران و کارشناسان را درگیر و هدایت 

می کنند.« 
وی با انتقاد از فرم های ارزیابی آموزش وپرورش اظهار تأســف 
کرد که دستورالعمل ها در این خصوص به صورت شفاف در اختیار 
ناشران قرار نمی گیرد. باید فرم های کارشناسان آموزش وپرورش 
در اختیار کارشناسان آموزشی قرار گیرد و جلسات توجیهی الزم 

هم برگزار شوند. 
ســالكی با اشــاره به اینكــه 99 درصد مؤلفــان کتاب های 
کمك آموزشــی را معلمان تشــكیل می دهند، از سوی انجمن 
ناشران آموزشــی برای شــرکت در برنامۀ عملیاتی و آموزشی 

معلمان در حوزة تولید محتوا اعالم آمادگی کرد.
برجکی، نماینــدة »ادارة کل ارزیابی عملكرد و رســیدگی به 

سالکی: فروش ناشران 
آموزشی حدود 300 
میلیارد تومان است. این 
بدان معناست که سرانة 
دانش آموزی کتاب های 
کمک درسی حدود 25 
هزار تومان است
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شكایات آموزش وپرورش« ســخنران بعدی بود. او با بیان اینكه 
تاکنون دو جلســه حول محور مصوبۀ 828 برگزار شــده است، 
گفت: »ما به طور مشــخص می خواهیم بدانیم که آیا باید از ورود 
کتاب های غیراســتاندارد به مدارس جلوگیــری کنیم یا مقابل 
کتاب های غیرضروری هم بایستیم. چرا که با گالیۀ مكرر والدین 
مبنــی بر باال بودن حجم کتاب های درســی هــم مواجه ایم. در 
ارتباط با مادة 7 آیین نامه که در خصوص همكاری نهادها و الزام 
دستگاه هایی مانند صدا و سیما در برخورد با روش ها و کتاب های 
آموزشی غیراستاندارد توضیح می دهد، به نظر می رسد که رسیدن 
به اهداف موردنظر فقط از طریق این مصوبه امكان پذیر نیســت. 
الزم اســت آیین نامۀ دیگری مثاًل از ســوی شورای عالی انقالب 

فرهنگی در این خصوص به تصویب برسد.«
برجكی، با اشــاره به عملكرد ســازمان متبوعش در برخورد با 
تخلفات، گفت: »بازرســان مــا در برخورد با 
کتاب ها یا حتی اشیای آموزشی فاقد مجوز، 
آن هــا را به عنوان تخلف مدیر مدرســه ثبت 
می کنند و این رویكــرد فارغ از مصوبۀ اخیر 
برخورد با کتب غیراســتاندارد، مدنظر ادارة 
کل ارزیابی عملكرد و پاسخ گویی به شكایات 
آموزش وپرورش بوده است. پیشنهاد می کنم، 
فهرست مواد و رســانه هایی که دارای مجوز 
هســتند، از طریق ســامانه ای قابل مشاهده 
باشــند تا آموزش وپرورش بتواند به راحتی با 

موارد غیراستاندارد برخورد کند.«
و  عملكــرد  ارزیابــی  کل  ادارة  نماینــدة 
رســیدگی به شــكایات آموزش وپرورش، با 
تأکید بر اینكه باید در اولیا نســبت به کتاب هایی که کد سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را ندارند، حساسیت ایجاد کنیم، 
گفــت: »در حال حاضر به دلیل غلبۀ کنكور بر فضای فكری اولیا 
و دانش آموزان، برخی اولیا حتی از کتاب هایی که غیراســتاندارد 
هم هستند، با این توجیه که می توانند به موفقیت فرزندشان در 
کنكور کمك کنند، اســتفاده می نمایند. در حالی که باید با ایجاد 
سازوکاری مناسب در مدارس، مدیران ملزم به استفاده از یك منبع 
برای هر درس شــوند تا بحث گستردگی کتاب های کمك درسی 
را محدود کنیم. بازرسان ما در بحث گستردگی آزمون ها با موارد 
بســیاری از برگــزاری آزمون  در مدارس توســط مدیران مواجه 
می شــوند. ضمن آنكه گاهی تخفیف هــای عجیب و غریب روی 
کتاب های کمك آموزشی توسط مدیران مدارس اعمال می شود. 
سؤال این است که آیا ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
می تواند روی قیمت گذاری کتاب ها نظارت داشته باشد تا تخفیف 

قابل توجیهی داشته باشیم؟«
احمدی، نمایندة »انجمن ناشــران فرهنگــی الكترونیكی« در 
ادامه، با گالیه از عدم حضور نماینده ای از سوی معاونت فرهنگی 
و پرورشی آموزش وپرورش، گفت:  »متأسفانه حداقل با آنچه من 

می بینم، تغییر زیادی در محتوای کتاب های کمك درسی صورت 
نگرفته است. در مدرســۀ فرزند من، در دورة پیش دانشگاهی از 
ابتدای ســال تاکنون، بیش از سه میلیون تومان از هر دانش آموز 
پــول گرفته اند تا کتاب های کمك آموزشــی ناشــران معروف را 

خریداری کنند.«
وی با نقد عملكرد صدا و ســیما در بحث آموزش دانش آموزان 
گفــت: »از 4 بعدازظهر تا 8 و 9 شــب گروه های آموزشــی در 
شبكه های تلویزیون روی این موضوع کار می کنند. من یك بار از 
یك معلم فیزیك متبحر خواســتم که بررسی کند،  آقایی که در 
تلویزیون فیزیك تدریس می کند و روش های تست زنی را توضیح 
می دهد، چقدر صحیح می گوید. او گفت که در 90 درصد مواقع 

به اشتباه آموزش می دهد.«
احمدی با اشــاره بــه ورود اپراتور تلفن همــراه اول با عنوان 
»#3*« در بحث آموزش دانش آمــوزان گفت: »موضوع ممیزی 
به راحتی توســط مدیران مــدارس قابل کنترل اســت و آن ها 
می توانند متولی این موضوع باشند. یعنی حوزة آموزش وپرورش، 
خود می تواند ســامانه ای طراحی کند و ناشران با ثبت نام در این 
سامانه از شما مجوز بگیرند. چرا همچنان باید دانش آموزان پای 
تلویزیون بنشــینند و نگاه کنند که با دخالت اپراتور تلفن همراه 

اول در بحث ممیزی قرار است چه اتفاقی بیفتد؟«
زارعی، نماینــدة » آموزش وپرورش تهران« گفت: »متأســفانه 
حتی در نمایشــگاه هایی مانند یاد یار مهربان هم شاهد فراوانی 
کتاب های غیراستاندارد هستیم. کتاب های مزبور در کتابخانه های 
مدارس هم هســتند. این مسائل نشان می دهند، باید راهكارهای 
جدی تــری بــرای برخورد با این کتاب ها داشــته باشــیم. باید 
تمهیداتی اندیشــیده شــود که دانش آموزان و معلمان، هرگز به 
ســوی این کتاب ها نروند. باید با تولید کتاب های اســتاندارد در 
حوزة یاددهیـ  یادگیری و رفع مانع های قرار گرفتن این کتاب ها 
در اختیار ذی نفعان، مانع قرار گرفتن کتاب های غیراستاندارد در 

کتابخانه های مدارس شویم.« 
وی ادامه داد: باید ســامانه ای را آماده و از طریق آن کتاب های 
آموزشــی الكترونیكی را معرفی کنیم تا معلمان، دانش آموزان و 
والدین بتوانند با قیمت کف به این کتاب ها دســت یابند. در این 
صورت به بحث کمك به حفظ محیط زیست هم با کاهش مصرف 

کاغذ کمك کرده ایم.«
زارعی با اشاره به موضوع ارزیابان گفت: »به نظر می رسد، معلمان 
بهترین ارزیابان هســتند. چون معلمان بــا محتوای کتاب های 
درسی که سند رسمی هستند، به خوبی آشنایی دارند. باید تالش 
کنیم از داوری معلمان استفاده کنیم. ضمن آنكه باید مالک های 
ارزیابی به طور شفاف در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا 
آن ها تولیدات استاندارد داشته باشند. معاونت آموزشی، پرورشی 
و تمام معاونت های مربوط در وزارت آموزش وپرورش باید یكدیگر 

را همراهی کنند تا مصوبۀ 828 به درستی پیاده شود.«
ریاحی، نمایندة »مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 

احمدی: من یک بار از 
یک معلم فیزیک متبحر 
خواستم که بررسی کند،  

آقایی که در تلویزیون 
فیزیک تدریس می کند 
و روش های تست زنی را 
توضیح می دهد، چقدر 

صحیح می گوید. او گفت 
که در 90 درصد مواقع به 

اشتباه آموزش می دهد
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وزارت ارشــاد« گفت: »به نظر من، ما بحث فناوری اطالعات را 
کنار گذاشته ایم و مقتضیات زمانی امروز را درک نكرده ایم. امروزه 
بسیاری از افراد به جای کتاب، سراغ اپلیكیشن ها می روند، سراغ 
محتوای کتاب های کمك آموزشی می روند که به شیوه های جدید 
ارائه می شــوند. امروز 60 هزار کالس هوشمند در مدارس داریم. 
چه امكاناتی در آن ها وجود دارند؟ آیا از ظرفیت آن ها به درستی 
استفاده می شود؟ بیش از 30 سال است که، مباحث قرآن، زبان 
و مطالب فرهنگــی که جزو ارزش های ما هســتند، در مدارس 
تدریس می شوند، آیا زمان آن نرسیده است که به فكر غنی سازی 

محتوای این مباحث باشیم؟«
وی با تأکید بر اینكه ناشــران الكترونیكی که هم پای ناشــران 
مكتوب کار می کنند، باید فرصت فعالیت داشــته باشند، تصریح 
کرد: »باید ســعی کنیم از فضاهایی که با مقتضیات روز متناسب 
هستند اســتفاده کنیم و از ناشــران الكترونیكی و دیجیتال که 

پیشرو تجارت آنالین هستند، حمایت کنیم.«
خبره، نمایندة »ســازمان نوســازی مدارس« با طرح ســؤالی 
گفت: »با توجــه به مصوبۀ 828 و برنامۀ زیــر نظام های تأمین 
فضا، تجهیزات و فناوری ها، وظایفی به عهدة ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی گذاشته شده است. سؤال اینجاست که: آیا 

فضای الزم ایجاد شده است؟«
امیــری نیا، نماینــدة »دفتر تألیف کتاب های درســی« هم با 
بیان اقدامات انجام شــده در دفتر متبوعش گفت: »مشارکت در 
تولید ویژگی ها و اسناد کتاب های کمك آموزشی، شرکت فعاالنۀ 
کارشناســان دفتــر تألیف کتاب های درســی در تولید محتوای 
استاندارد، و اتخاذ تصمیماتی برای درج اسامی کتاب های مناسب 
در انتهای کتاب های درسی، از جمله اقدامات انجام گرفته است. 

در ضمن دفتر تألیف کتاب های درسی آمادگی دارد، کارگاه هایی 
را برای آموزش مؤلفان برگزار کند.« 

حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در انتها و 
در یك جمع بندی کلی، ضمن خرسندی از حضور نمایندة ادارة 
کل ارزیابی عملكرد و رســیدگی به شكایات آموزش وپرورش در 
این نشست، گفت: »این موضوع سبب می شود تا پیش بینی کنیم 
که نظارت بر اجرای مصوبات ما در مدارس جدی گرفته می شود. 
برگزاری جلساتی با معاونت های اجرایی در مدارس و جلساتی هم 
با سازمان نوســازی مدارس در دستور کار قرار دارد. ضمن آنكه 
پیشنهادهای شما در خصوص راه اندازی سامانۀ نظارت هم حتماً 

مورد بررسی قرار می گیرد.«
معاون وزیــر آموزش وپرورش، باتأکید بــر اینكه بحث نظارت 
بــر کتاب ها باید بین آموزش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی حل شــود، افزود: »اگر وزارت ارشــاد مایل است خود 
ارزیابــی را پیگیری کند، ما هم مالک های خودمان را در اختیار 
آن ها می گذاریم تا لحاظ شود. در غیر این صورت، آن ها می توانند 
زیرساخت های نظارتی خود را به آموزش وپرورش منتقل کنند تا 

ما نظارت را دنبال کنیم.«
وی با انتقاد مجدد از روالی که صدا و ســیما پیش گرفته است، 
گفت: »من به شــخصه رویۀ کار یكی از گروه های آموزشی را که 
از بچه ها می خواستند با آن ها برای راهنمایی و مشاوره در کنكور 
تماس بگیرند، پیگیری کردم. این گروه ها پس از چندبار تماس با 
بچه ها، آن ها را برای بستن قرارداد به دفتر می کشانند و پول های 

چندمیلیونی مطالبه می کنند.«
محمدیان تأکید کرد: »مــا باید ضمن صیانت از حرمت صنف 

ناشران جلوی این تخلفات را بگیریم.«
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سرمایهگذاریبرجهلممنوع

اله
مق

دکتر فریبرز بیات

ضرورت توانمندسازی شهروندان به  سواد رسانه ای

زندگی در جهان رسانه ای شــده و در سایة فناوری های 
نویــن ارتباطی و اطالعاتی، نیازمند توانایی رمزگشــایی، 
درک، ارزیابی، برقراری ارتباط با انواع رسانه ها و همچنین 
توانایی خواندن، تولیــد متن، صدا، تصویر، فیلم یا ترکیب 

همة آن هاست.
واژگان کلیدی: رسانه ، سواد رسانه ای، جهان رسانه ای

ســواد، اطالعات و آگاهی در چارچوب »گفتمان وبری« یكی 
از شــاخص های اصلی توسعۀ اجتماعی است. اما رسانه ای شدن 
جهان و رشد و توســعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی،  
درک ما را از سواد و بی سوادی دگرگون کرده است. پیش از این 
و در دورانی که منابع مكتوب، اعم از کتاب، روزنامه و مجله، تنها 
و مهم ترین رســانه محسوب می شدند، توانایی خواندن، نوشتن، 
درک متن و برقراری ارتباط از طریق نوشتار 
مكتوب، مرز ســواد و بی سوادی را تعیین و 
تعریف می کرد. امروز اما با رســانه ای شدن 
جهــان و توســعۀ فناوری هــای ارتباطی و 
اطالعاتــی، اینترنت، رشــد و توســعۀ انواع 
رسانه های تحت وب و شبكه های اجتماعی، 
تعریف سواد و با ســوادی کاماًل دگرگون و 

متحول شده است.
ســواد در دنیای نوین به معنــی توانایی 
رمزگشــایی، درک، ارزیابی، برقراری ارتباط 
با انواع رسانه ها و همچنین توانایی خواندن، 
تولید متن، صدا، تصویر، فیلم یا ترکیب همۀ 
آن ها در قالب »مالتی مدیا«ســت. چنین تعریفی از سواد و سواد 
رسانه ای طی فرایندی سه مرحله ای به توانمندسازی شهروندان 

در زندگی اجتماعی می انجامد:
نخســت از طریق مشخص کردن میزان و نوع مصرف رسانه ای. 
در این مرحله افراد با نوع رژیم رســانه ای که اتخاذ می کنند، با 
اراده، اختیار و آگاهی تصمیم می گیرند، چه میزان از وقت خود 
را به رسانه ها اختصاص دهند و از کدام رسانه ها چقدر و چگونه 
استفاده کنند. چقدر کتاب و چه میزان روزنامه و مجله بخوانند، 
چه اندازه تلویزیون یا فیلم ببینند، چقدر موسیقی گوش کنند، 
چه میزان از اینترنت و شــبكه های اجتماعی پیام رسان استفاده 
کنند و... آیا نســبت درست و متعادلی در مصرف رسانه ای خود 

دارند؟
رژیم رسانه ای درست مانند رژیم غذایی است. به همان اندازه که 

ما نسبت به میزان قند، کلسترول و... بدن خود حساس و دقیق 
هستیم، سواد رسانه ای کمك می کند نسبت به مصرف رسانه ای 
خود نیز دقیق و هوشیار باشیم و چگونگی مصرف رسانه ای خود 
را کنترل و برنامه ریزی کنیم. اتخاذ رژیم رســانه ای از آن جهت 
اهمیت دارد که رسانه ها معموالً برای ورود ما به دنیایشان منتظر 
نمی ماننــد و پیام های خود را به مــا تحمیل می کنند. حتی ما 
را به گونــه ای تربیت می کنند تا کار و زندگی خود را براســاس 
زمان بنــدی و برنامه های آن ها تنظیم کنیم. به همین دلیل و از 
آنجا که بخش قابل توجهی از میزان و نوع مواجهۀ ما با پیام های 
رســانه ای توسط خود ما برنامه ریزی نمی شود و اکثر شهروندان 
وقوف ندارند که تا چه اندازه در معرض پیام های رســانه ای قرار 
دارند، رژیم رسانه ای کمك می کند عنان اختیار از دست رسانه ها 
خارج شود و افراد خود کنترل زندگی و میزان مصرف رسانه ای 

خود را به دست گیرند.
گام دوم به توانایی شــهروندان برای نقــد و ارزیابی پیام ها و 
محتواهای رسانه ای برمی گردد. در این مرحله افراد نحوة تجزیه 
و تحلیل پیام های رسانه ای را یاد می گیرند و محتواها و پیام های 
آشكار و نهان رسانه ها را تجزیه و تحلیل، نقد و بررسی می کنند؛ 
اینكه کدام پیام ها برجســته شده و در اولویت قرار گرفته کدام 
پیام ها به حاشــیه رفته و نادیده انگاشــته شده اند، کدام بخش 
از واقعیت های اجتماعی در پیام های رســانه ای دستكاری شده 
و کامل نیســت، و از چه ترفندهای هنری برای قلب واقعیت و 

کوچك نمایی و بزرگ نمایی پیام ها استفاده شده است.
اما قدرت و توانایی تجزیه و تحلیل شــهروندان در این مرحله 
تنها به ظواهر و پیام های آشــكار رســانه ها محــدود و منحصر 
نمی شود، بلكه شــهروندان قادر خواهند شــد از ظواهر آشكار 
پیام های رســانه ای فراتر بروند و پیام های مكنون و به اصطالح 
بین خطوط رسانه ها را بخوانند؛ اینكه: چه چیزی در متن پیام ها 
حاضر و چه چیزی غایب است؟ چنین پیام هایی کدام ارزش های 
اخالقــی و اجتماعــی را ترویج می کنند و چــه الگوهایی برای 
کنــش و رفتار ارائه می دهند؟ چه متر و معیارهایی برای داوری 
و ارزیابی در مورد خوبی و بدی، درســتی و نادرستی، حقیقت و 
دروغ، واقعیت و توهم و به طــور کلی ارزش و ضدارزش معرفی 
می کنند؟ در این مرحله همچنین شهروندان بار عاطفی پیام ها را 
نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند؛ اینكه پیام های رسانه ای 
کدام عواطف و احساسات را بر می انگیزند و دامن می زنند. تفاهم 
یا تعارض، عشق یا نفرت، خشــونت یا صلح، بردباری و تحمل، 
یاتعصب و پیش داوری، وحدت یا کثرت و چنددستگی، وفاق یا 

سواد در دنیای نوین به 
معنی توانایی رمزگشایی، 

درک، ارزیابی، برقراری 
ارتباط با انواع رسانه ها 

و همچنین توانایی 
خواندن، تولید متن، 
صدا، تصویر، فیلم یا 
ترکیب همة آن ها در 

قالب »مالتی مدیا«ست
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نفاق، رضایت یا نارضایتی؟
به طور کلی در گام دوم از ســواد رســانه ای قــدرت تجزیه و 
تحلیل، پرسشــگری، تفكر انتقادی و بصیرت شهروندان افزایش 
پیدا می کند، به نحوی که هر پیامی را به راحتی و بدون ارزیابی 

اعتبار و راستی آزمایی نمی پذیرند.
گام ســوم سواد رسانه ای عمیق تر از دو گام قبلی است. در این 
مرحله شهروندان به مالکیت، مدیریت، سازمان، و مراجع و مراکز 
قدرت پشت رســانه ها پی می برند و در می یابند، فرستندگان و 
تولیدکنندگان پیام های رسانه ای چه گروه ها، نهادها، سازمان ها، 
شــرکت ها و افرادی هستند؟ چه اهدافی را از تولید و انتشار این 
پیام ها و محتواها دنبال می کنند؟ آیا هدف مراکز و مراجع قدرت 
پشــت رسانه ها صرفاً تجاری و منفعت مالی و اقتصادی است، یا 
تغییر و دستكاری اذهان و ارزش ها مدنظر است؛ و یا شاید هر دو 
هدف هم زمان دنبال می شود! این شكل از بازنمایی واقعیت های 
اجتماعی به نفع چه گروه هایی اســت و چه کســانی از تولید و 
بازتولید چنین پیام هایی سود می برند؟ منافع، ارزش ها و اعتبار 
اجتماعی کدام گروه ها توسط رسانه ها تولید و بازتولید می شود و 

کدام گروه ها طرد و حذف می شوند؟
به طــور کلی در ایــن مرحله شــهروندان به ســاختار کالن 
مكنون نظام رســانه ای و اقتصاد سیاسی رسانه ها پی می برند و 
با تجزیه و تحلیل معانی و تجربه های رســانه ای خود و دیگران 
در می یابند رســانه ها چگونه به تولید و بازتولید گفتمان مسلط، 
هژمونی فرهنگی و خلق شعور عامه کمك می کنند و گفتمان ها 
و خرده فرهنگ هــای رقیب را به حاشــیه می رانند و تضعیف یا 

سرکوب می کنند.
امــا چنین درک و دریافتی از ســواد رســانه ای و فرایندهای 
ســه گانۀ آن مرز مشــخصی با تلقی های آسیب شناسانه از سواد 
رسانه ای دارد که تالش می کند یاد بدهد، چگونه افراد از رسانه ها 

اســتفاده نكنند و یا امكان دسترســی افراد به رسانه ها را سلب 
کند. در چنین تلقی هایی تنها دسترسی و در معرض رسانه قرار 
گرفتن مهم و مورد توجه اســت و رسانه به یك پدیدة فناورانه، 
فنی و ســخت افزارانه تقلیل داده می شود. به همین دلیل نیز در 
برابر آن از سیاست »فیلترینگ« و »پارازیت« بهره می گیرند. این 
در حالی است که رسانه در عصر جدید نه ابزار که زبان، فرهنگ 
و محیطی اســت که مــا در آن زندگی می کنیم، با آن ســخن 
می گوییــم و ارتباط برقرار می کنیــم، و یاد می گیریم و آموزش 
می دهیم. در فضای رسانه ای شدة کنونی، رسانه از تولد تا مرگ 
با ماست و رسانه ای شدن به یك عامل ساختاری فرهنگی تبدیل 
شــده است که جهان عینی و ذهنی ما را به میزان زیادی شكل 

می دهد.
از چنین منظری فیلترینگ و پارازیت که از احساس مسئولیت 
شدید نسبت به مصرف رسانه ای شهروندان ناشی می شود، ریشه 
در درک ســنتی و نادرست از رسانه، سواد رســانه ای و دنیای 
رســانه ای شــدة کنونی دارد. چنین اندیشۀ نادرســتی با این 
پیش فرض در برابر پیام ها و محتواهای رســانه ای، سیاست های 
بازدارنده اتخاذ می کند که شــهروندان قدرت تشخیص و تمیز 
محتواهای رســانه ای را ندارند. اما بنیاد فلســفی سواد رسانه ای 
همچنان که اشــاره شــد، تقویت توانایی و مهارت از یك سو و 
احســاس تعهد و مســئولیت اجتماعی از ســوی دیگر اســت. 
به گونه ای که نظام کنترلی بیرونــی و فیلترینگ حذف و بی اثر 

شــود و افراد با آگاهی و اختیار کامل دست 
به گزینش و انتخاب بزنند. بدین ترتیب که 
رســانه یا رسانه های موردنظر خود را از بین 
مجموع رســانه ها با توجه به شــاخص های 
اعتبــار، اعتماد و بی طرفــی انتخاب کنند، 
میزان اســتفاده از هر یك از رســانه ها را با 
توجه به زمان بندی خود مشــخص سازند، 
پیام های رســانه ای را برحسب شاخص هایی 
از قبیل نیاز، عالقه، دقت، صحت و ســرعت 
ارزیابی، تحلیل و ســپس گزینش و انتخاب 

کننــد، و در نهایت، آنچه را از پیام هایی که می پســندند و نیاز 
دارند، انباشت کنند و به  حافظه بسپارند.

شــهروندانی که در پرتو ســواد رســانه ای به چنین توانایی و 
مهارت هایی دســت می یابند، با قدرت نقادی و پرسشــگری راه 
را برای هر نوع انســداد، تحریف، پارازیت اطالعاتی و فیلترینگ 
می بندند و امكان کنترل اطالعات و آگاهی و ســرمایه گذاری بر 
جهل انسان ها را مسدود و آن را به گزینه ای عبث و بی اثر تبدیل 
می کنند. از ســوی دیگر، مجهز شدن به چنین مهارت هایی به 
افزایش قدرت ابتكار و خالقیت، شــكوفایی استعداد، و توانایی 
حل مســئلۀ افراد کمك می کند و از آنان شهروندانی گزینشگر، 
فعال، پرسشگر، نقاد و مشارکت جو می سازد که قادر خواهند بود، 
در برابر انواع تلقینات، عقاید قالبی و پیش داوری های رســانه ها 

مقاومت کنند.

رسانه در عصر جدید نه 
ابزار که زبان، فرهنگ 
و محیطی است که ما 
در آن زندگی می کنیم، 
با آن سخن می گوییم و 
ارتباط برقرار می کنیم
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چگونهمهارتهاینویسندگیخودراتقویتکنیم

اله
مق

دکتر محمود معافی

»مهارت ارتباط نوشتاری«، از زیرمجموعه های »مهارت های 
ارتباطی« محسوب می شــود. این مهارت بر خالف ظاهرش 
مهارتی پیچیده است که به یادگیری و تمرین مستمر نیاز دارد.

واژگان کلیدی: مهارت نوشتاری، مهارت ارتباطی، نویسندگی   

 مهارت ارتباط نوشــتاری یعنی اینكه شما بتوانید پیام خود را 
)شــامل ایده ها، فكرها، خاطره ها، تجربه ها، دیدگاه ها و مفاهیم( 
به شكلی شفاف، ســازمان یافته و با ساختار مناسب و متناسب،  
از طریق نامه، پســت الكترونیكی، مقاله، نوشته های کوتاه، کتاب، 
گزارش نویســی، وبالگ و یا شــبكه های اجتماعی به مخاطبتان 
منتقــل کنید یا اینكه آن ها را ثبت کنید و در آینده، خودتان آن 

نوشته را مورد استفاده قرار دهید.
»نوشتن« برقراری ارتباط و انتقال اطالعات و اعتقادات از طریق 
نظامی از نشــانه های نوشــتاری است. نوشــتن نوعی آفرینش و 
خالقیت اســت که در یك طرف آن خلق فكرها و اندیشه ها و در 
طرف دیگر خلق و نظم بخشــی این اندیشه ها در قالب های زبانی 
مورد نظر است. نوشتن، یكی از مهارت های چهارگانۀ زبان آموزی 
است و یكی از چهار کلیدیادگیری محسوب می شود. مهارت های 

نوشتاری دارای چهار سطح هستند:

سطح پایه: در این سطح فرد می تواند حرف های روزمرة خود را 
در محیط کار و زندگی شخصی به شكل مكتوب به دیگران منتقل 
کند، اما در انتقال بحث های مهم و حســاس یا تنش های عاطفی 

مشكل دارد.

سطح میانی: در این سطح فرد می تواند پیام ها و حرف های ساده 
را اگر پیچیدگی خاص و یا حجم زیادی نداشته باشند، به شكلی 
درســت و مرتب با حداقل خطا تنظیم کند، اما اگر مطالب قدری 
پیچیده تر و یا طوالنی شد،  دیگر نمی تواند به آن ها ساختار مناسب 

دهد.

سطح پیشرفته: در این ســطح فرد می تواند چیزی را به خوبی 
توصیف کند ویا گفت وگوی بیــن دو نفر را با دقت تنظیم نماید 
و یا نوشــته ای را متناسب با نیاز مخاطب تولید و آن را ویرایش و 

تنظیم کند.

سطح خبرگی: در این سطح فرد می تواند به دیگران آموزش دهد 
که چگونه افراد از ســطح پایه به سمت میانی و پیشرفته حرکت 

کنند.

|  رشد جوانه | شمارة 59 | بهار 1397 32



نویسنده کیست و نویسندگی چیست؟
نویسنده کسی است که دیدگاهی نو یا نگاهی نو را با نگارشی نو، 
به خواننده انتقال می دهد. نویسندگی نیز بر سه پایه استوار است:
1. هنر خوب حس کردن )به ویژه خوب دیدن و خوب شنیدن(؛

2. هنر خوب اندیشیدن؛
3. هنر خوب نوشتن.

بسیاری از نویسندگان بزرگ همچون جوآن دیدیون )نویسنده و 
روزنامه نگار معروف آمریكایی( و ُدن دلیلو )نویسنده و روزنامه نگار 
معروف آمریكایی، برندة جایزه پِن و فالكنر( هدفشان از نوشتن را، 
نظم بخشــیدن به افكار خود عنوان کرده و روند نگارش را چیزی 
شــبیه آشنا شــدن با عملكرد ذهن خود توصیف کرده اند. هانتر 
اس. تامپســون در یكی از مقاله های خود در سال 1958 نوشت: 
»من متوجه شده ام با نوشتن می توانم چیزهایی را که درباره شان 
می نویسم، بهتر درک کنم و آن ها را بسیار عینی تر از گذشته بیابم. 
واژه ها صرفاً ابزارند؛ ابزاری که اگر درست به کار گرفته شوند، حتی 

قادرند به زندگی شما نظم و ترتیب بدهند.«
برای تقویت مهارت های نویسندگی توجه به رهنمودهای زیر از 

اهمیت باالیی برخوردار است:

کتاب زیاد بخوانید
نویسندگی یعنی پرخوانی. نویسندگی یعنی خوب حرف زدن و 
طوالنی حرف زدن. نویســندگی یعنی توجه به جزئیات و تحلیل 
موشكافانه. اساساً توجه به همین جزئیات و باریك بینی است که 
نویسنده را از بقیه متمایز می کند. نویسندگی یعنی خوب لمس 
کردن زندگی. به قول ری برادبری: »نویســندة خوب کسی است 
که زندگی را با همۀ احساســاتش به خوبی لمس کند.« نویسنده 
کسی است که دائماً وسوســۀ خواندن متن های جدید و معاصر، 
و نیــز خوانــدن متن های کالســیك را دارد و از هر کس چیزی 
یاد می گیرد. نویسنده زیاد می خواند و زیاد می نویسد، اما کارهای 
خــود را نیمه تمام رها نمی کند و هر طور شــده می کوشــد که 
کارهایی را که شــروع کرده است، به آخر برساند. استیون کینگ 
می گوید:»مطالعه، مرکز خالقیت هر نویســنده اســت. مطالعه و 
کتاب، دوستان همیشگی نویسنده هستند. نویسنده نه یك فرد 
پرخوان، بلكه باید یك کتاب خوار باشد!« 99 درصد رمان نویس ها 
معتقدند که خواندن یكی از دالیل اصلی تقویت مهارت نویسندگی 

است. 
همان طور که هر ورزشكاری برای یادگرفتن تكنیك ها باید بازی 
قهرمانان رشتۀ خود را تماشا کند، هر نویسنده ای هم برای اینكه 
نوشتن را یاد بگیرد باید آثار نویسندگان بزرگ را مطالعه کند. چرخ 
زدن در دنیای مجازی و خواندن نوشته هایی که دوستان و آشنایان 
در شبكه های مجازی به اشتراک می گذارند، هیچ چیز ارزشمندی 
به شــما یاد نمی دهد. در عوض ســعی کنید با خواندن مقاالت 
خبری که به خوبی ویرایش شده اند، توانایی های نویسندگی خود 
را باال ببرید. خواندن داســتان نیز خالقیت رهبران و کارمندان را 
افزایش می دهد. بنابراین با راه اندازی نشست های کتاب خوانی به 

صورت ماهانه، آن ها را به کتاب خواندن تشــویق کنید. نویسنده 
کسی است که وقتی از نوشتن خسته می شود، کتاب می خواند و 

زمانی که از کتاب خواندن خسته می شود، می نویسد.

متنوع بخوانید
نویسنده کسی است که متنوع می خواند. او هم کتاب داستانی 
می خواند و هم غیرداستانی. مطالعۀ کتاب های تاریخی، سیاسی، 
روان شناســی، فلســفه، جغرافیا،  دینی، اخالقی، عرفانی،  رمان و 

جامعه شناسی از کارهای همیشگی هر نویسنده است.

زیاد تمرین کنید
نویسنده کســی اســت که هر روز و در هر فرصتی می نویسد. 
نویســنده یعنی کســی که مدام کار می کند و مرتباً کار خود را 
بازنویسی می کند. ارنســت همینگوی، با اینكه توانایی زیادی در 
نوشتن داشــت، کتاب »وداع با اسلحه« را 40 بار بازنویسی کرد. 
نویسنده کسی است که هم می تواند ساده بنویسد و هم پیچیده. او 
سعی می کند که خودش را با مخاطب تنظیم کند. نویسنده کسی 
است که هم با مداد می نویسد و هم با خودکار و هم پشت رایانه. او 
در همه جا می نویسد، حتی در حمام! یا اگر ناگهان از خواب بیدار 
شــده و چیزی به ذهنش رسید، کاغذ و قلم را برمی دارد و آن را 

یادداشت می کند و بعد می خوابد.
نویسنده کسی است که دائماً در حال دزدیدن وقت و استفاده از 
فرصت برای نوشتن است. توانایی مدیریت زمان مهارتی است که 
نویسنده به خوبی از آن استفاده می کند. آنتونی تراالب، رمان نویس 
مشــهور، هر 15 دقیقه 300 کلمه می نوشت. او با همین معیار و 
اندازه گیری دقیق می توانســت روزی سه ساعت بنویسد؛ آن هم 
قبل از رفتن به ادارة پســت. او کارمند ادارة پست بود. او با همین 

روش به یكی از پرکارترین نویسندگان تاریخ تبدیل شد.

نویسنده از نوشتن نمی ترسد
هیچ ورزشكار، سخنران، نوازنده و بازیگری بدون تمرین کردن 
نمی توانــد مهارت های خود را افزایش دهد. رهبران کســب وکار 
فرصت های زیادی برای نوشــتن و بازخورد گرفتن دارند. مقاالت 
مرتبط با صنعت، پست های وبالگ و دیگر محتواهایی که از سوی 
شما منتشر می شوند، فرصت  مناسبی برای تمرین در نویسندگی 
و افزایش نفوذ شما هســتند. هر قدر کیفیت محتوایی که تولید 
می کنید باال رود، خوانندگان بیشــتر جذب نوشــته های شــما 
می شوند. سعی کنید خودتان را برای نوشتن به چالش بكشید و هر 
ماه حداقل یك متن 700 کلمه ای بنویسید. سپس از همكارانتان 
بخواهید که متن شــما را از لحاظ نوشتاری و دستورزبان به دقت 

بررسی کنند و ایرادهای آن را به شما بگویند.

زاویة دید خود را در نوشتن مشخص کنید
نویسنده فردی است که زاویه دید دارد. اگر اول شخص می نویسید، 

سعی کنید دوم شخص و سوم شخص را هم امتحان کنید.
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اول شخص: من هر روز 15 دقیقه می نویسم.
دوم شخص: تو از هر وقت اضافه ای که پیدا می کنی، برای نوشتن 

استفاده می کنی.
سوم شخص: او دیوانۀ نوشتن است و برای فرار از سر و صداهای 

توی خانه در پشت بام و یا داخل پارک و کتابخانه می نویسد.

آرام آرام و به تدریج در نوشتن جلو بروید
نویســنده گام به گام، و پله به پله جلو می رود. او ابتدا با کلمه ها 
جمله می نویسد و بعد با استفاده از جمله ها پاراگراف و در نهایت 
با پاراگراف ها متن را می سازد. معروف است که ریچارد براتیگان 
هفت ســال تمرین کرد تا نوشتن جمله ها را به شكل درست یاد 
بگیرد. ابتدا از ساده نویسی شروع کنید و بعد آن را کمی پیچیده 

کنید.
آلبرت اینشــتین می گوید: »اگر مطلبی را متوجه شده باشید، 
باید بتوانید آن را برای یك کودک شــش ســاله توضیح دهید.« 
فرض کنید مخاطبان شما همه کودک هستند؛ کودکانی بی صبر 
که به آسانی حواسشان پرت می شود و اصاًل حوصلۀ کلمات سخت 
را ندارند. می توانید در دنیای واقعی با کودکان صحبت کنید. مثاًل 
به کودکی نوپا شــغل خود را توضیح دهید. خیلی سریع خواهید 

دید که صحبت کردن شما جذاب و واضح است یا نه.
»یكی از بدترین بالهایی که ممكن اســت نویسنده سر نوشتۀ 
خودش بیاورد این اســت که لغت ها را بپیچاند و چون از کلمات 
کوتاه و ساده راضی نیست، دنبال کلمه های طوالنی و قلمبه  سلمبه 
بگردد!« این کار مثل بزک کردن یك حیوان خانگی است. در این 

صورت، هم حیوان و هم صاحبش معذب می شوند.
همان طور که دیوید آگلیون، تاجر سرشــناس، در یادداشــتی 
به کارمندانش نوشــته اســت: »هرگز کلمه های تخصصی مثل 
بازتفهیم، تطورگرایی، فرمالیسم، اگزیستانسیالیسم و ... را به کار 
نبرید. این ها نشانه های مشخص تظاهر و پرمدعا بودن هستند.« 
به عالوه تا الزم نشده است، نمادها را به کار نبرید. استیون کینگ 
می نویسد: »نمادها برای زیبا و غنی کردن نوشته   هستند، نه برای 

تصنعی کردن آن.«

هدف خود را از نوشتن مشخص کنید
قبل از اینكه بنشینید و چیزی بنویسید، از خودتان بپرسید: چرا 
دارم می نویســم؟ از نوشتۀ خود چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ 
می نویسید که زندگی کســی را بهتر کنید یا اینكه  منتقد درون 
خود را ساکت کنید؟ بهترین نوشته ها همیشه هدفی کاماًل واضح 

دارند. اول هدف خود را انتخاب کنید و بعد کار را ادامه دهید.

موضوع نوشتن خود را مشخص کنید
نویســنده برای نوشتن موضوع دارد. هیچ گاه فكر در خأل ورزیده 
نمی شود. ابتدا باید موضوع را پیدا کنید و بعد به کمك کلمه ها روی 

موضوع پردازش ذهنی کنید.

برای دل خودتان بنویسید
برای رضایت خاطر و لذت خودتان بنویسد. همان طور که استیون 
کینــگ می گوید: »من این کار را به خاطر لذت خالصی که در آن 
هست انجام می دهم. اگر شما هم بتوانید این کار را به خاطر لذتش 

انجام بدهید، همیشه نویسنده خواهید بود.«
کورت ونه گوت نویســنده هم نظر مشابهی دارد: »موضوعی پیدا 
کنید که برای شــما اهمیت دارد و قلباً احساس می کنید دیگران 
هم باید به آن اهمیت بدهند. تأثیرگذارترین و مسحورکننده ترین 
جنبۀ سبك نوشتاری شما هم همین توجه خالصانه  است، نه بازی 

با کلمه ها.«

گاهی وقت ها به زبانی دیگر بنویسید تا نویسنده شوید
هاروکی موراکامی، نویسنده مطرح ژاپنی، به نكات جالبی اشاره 
می کنــد. او می گوید در اوایل ورودش به رمان نویســی، با اینكه 
تسلط زیادی به زبان انگلیسی  نداشته، رمان هایش را به انگلیسی 
می نوشــته و بعد آن ها را به زبان ژاپنی ترجمه می کرده اســت. 
همین موضوع باعث شــد  او به نثر ساده و مختص خودش برسد. 
با نوشتن به زبان انگلیسی حتی به صورت دست و پا شكسته هم 
مهارت نگارش به زبان انگلیســی را در خودمان تقویت می کنیم 
و هم به حساســیت و تســلط بیشــتری روی کلمه های فارسی 

می رسیم.

زیاد مسافرت کنید
با مسافرت کردن برای نوشتن موضوع پیدا می کنید. شما در طول 
سفر با آدم ها، فرهنگ ها و شیوه های گوناگون زندگی دیگران آشنا 
می شوید. تجربه های تازه ای یاد می گیرید و احتماالً در یك سلسله 
حوادث درگیر می شوید. گردشــگری همواره، بهترین الهام بخش 
برای مسافرت افراد بوده است.»داستان گیلگمش« قهرمان سومر، 
»ایلیاد و اودیســه« اثر هومر، تاریخ هرودوت، ســفرنامۀ سلیمان 
تاجر، سفرنامۀ مارکوپولو، »گلستان سعدی«، سفرنامۀ ناصرخسرو 
و »رحله« ابن بطوطه و صدها سفرنامۀ دیگر حاصل گردشگری در 

سرزمین های دیگر بوده اند.

گاهی وقت ها دربارة نوشته ها بنویسید
نوشتن دربارة نوشته ها یكی از روش هایی است که نگاه فرد را به 
نوشتن شفاف تر می کند. همچنین او را برای نوشتن بیشتر مصمم تر 
می سازد و به خودش کمك می کند تا آموخته هایش بیشتر شوند.

منابع
1. کینگ، استیون )1396(، چگونه نویسنده شویم؟ ترجمۀ مینا بردبار.

2. خبرگزاری کتاب ایران )1393(، سیزده راه برای حرفه ای شدن در نویسندگی به 
روایت نویسندگان بزرگ جهان.

3. رهبر، کاظم )1395(، 100 روش از 100 نویسنده، نشر خورشید.
4. مجلۀ پرسمان )خرداد 1387(، نویسندگی چیست و نویسنده کیست شماره 

65، پایگاه اطالع رسانی حوزه.
5. تابش هروی، سعادتملوک )1395(، راز و رمز نویسندگی، انتشارات کتاب سبز.
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حوریه السادات حسینی

كارشناس دورۀ ابتدایی 
سامان دهی منابع مكتوب

سیر كتاب های آموزش ابتدایی در سه سال گذشته
همچناندرمسیرصعود

گزارشــی از وضعیت كتاب های آموزشی رسیده و بررسی شده طی سال های اخیر می تواند زمینه ای برای تبادل نظر بین صاحب نظران و 
ناشران كتاب های آموزشی با كارشناسان تألیف كتاب های درسی فراهم آورد. از سال 1378 فرهنگ سازی و بهره گیری از منابع آموزشی و 
تربیتی استاندارد، تشویق ناشران، مؤلفان و معلمان به تولید كتاب متناسب با برنامة درسی آموزش وپرورش، به منظور ایجاد یادگیری پایدار 

برای دانش آموزان كشور به عنوان مكمل كتاب درسی، در دستور كار »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی« قرار داشته است.

نگاه کلی به کتاب های رسیده
مقایسۀ کتاب های ابتدایی ارسالی به دبیرخانۀ سامان دهی، طی 
ســال های 1393 تا 1395 نشان می دهد که سیر صعودی ارسال 
کتاب در این دوره که از ســال های قبل نیز ادامه داشــته، در سال 
1394 دچار وقفه شده است. بنابر گزارش های موجود، طی سال های 
1390 تا 1392، کتاب های رسیده از 839 عنوان به 1327 عنوان 
افزایش یافته اســت. به این ترتیب در سال های 1391 تا 1392 به 
ترتیب رشــدی برابر 15 و 37/5 درصدی را تجربه کرده است، که 

بسیار چشم گیر است. )رشد جوانه، ش. 47، بهار 1394، صص 20ـ  22(
در این سال تعداد کتاب های رسیده، از 1817 کتاب در سال 93 به 
1558 کتاب در سال 94   کاهش یافت. با وجود این، در سال 1395 
دوباره ســیر صعودی در پیش گرفت و با رشدی برابر 26/5 درصد، 
به 1971 عنوان کتاب افزایش یافت. به این ترتیب رشد منفی 13/5 
درصد در سال 1394، بالفاصله با رشدی 26/5 درصدی جبران شده 
اســت )جدول 1(. اگر دو سال 1393 و 1395 را با هم مقایسه کنیم، 

شاهد افزایش 8/5 درصدی بین دو سال خواهیم بود.

جدول 1. کتاب هاي رسیده دوره ابتدایي در سال هاي 93، 94، 95

درصد رشدفراوانيسال

13931817*37/5

13941558-13/5

1395197126/5

* این رقم، نســبت به سال 1392 محاســبه شده که تعداد کتاب های 
رســیده در آن ســال بالغ بر 1327 عنوان بوده است. )منبع رشد جوانه، 

ش47، بهار 1394، ص20-22(

وضعیت کتاب های ارزیابی شده
در جدول 2 تعداد کتاب های مناســب و نامناسب و غیرمرتبط 
آورده شــده است. همان طور که مشاهده می شود، حتی کاهش 
تعداد کتاب های رســیده در سال 1394 نتوانسته است بر روند 
صعودی افزایش میزان کتاب های مناسب طی سال های 1393 
تا 1395 اثر منفی بگذارد. چنان که می بینید، نسبت کتاب های 
مناســب از 64 درصد در ســال 1393، با 4 درصد رشد، به 68 
درصد در سال 1394 رســیده و با حفظ روند صعودی خود در 
ســال بعد، روی رقم 71 درصد ایســتاده است. به نظر می رسد، 
یكی از دالیل رشــد کتاب های مناسب، آشــنایی هرچه بیشتر 
ناشــران با چگونگی ارزیابی کتاب ها و تأثیر آن در تدوین بهتر 

کتاب هاست.
موضوع دیگری که ممكن است در این نتایج اثر گذاشته باشد، 
تعمیق بیشتر نظام ارزشیابی توصیفی در دورة ابتدایی است. به 
نظر می رسد تغییر نظام ارزشیابی موجب شده است، کتاب ها از 
نمره محور بودن فاصله بگیرند و بیشــتر در پی تفهیم مطلب به 

دانش آموز از راه های مناسب برآیند.
نكتــۀ قابــل توجه دیگــر در این جدول، کاهش چشــم گیر 
کتاب های غیرمرتبط است که در سال 1393 بالغ بر 10 درصد 
بود. این رقم با راه اندازی ســامانۀ کنترل کیفیت منابع مكتوب 
در ســال 1394 که در آن عماًل امكان ثبــت کتاب تكراری و 
غیرمرتبط زمانی وجود ندارد، به شدت کاهش یافت و به رقمی 
در حدود صفر رســید. در ســامانۀ جدیــد، کتاب های تكراری 
یا غیرمرتبط به کتاب هایی محدود می شــوند که اطالعاتشــان 
صحیح وارد نشده است و در نتیجه برای سامانه قابل تشخیص 

نیست.

جدول 2. مقایسة وضعیت کتاب هاي رسیده و بررسي شدة دورة ابتدایي در سال هاي 95 ـ 1393

موضوع
139313941395

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

181710015531001971100کتاب هاي رسیده

16129015501001968100کتاب هاي بررسي شده

103664105368140671کتاب هاي مناسب

576364973256229کتاب هاي نامناسب

205101030کتاب هاي غیرمرتبط
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وضعیت کتاب های کمک درسی 
در سال های 95 ـ 1393

می دانید که کتاب کمك درســی به آن دســته از کتاب های 
آموزشــی گفته می شود که بر سرفصل کتاب درسی منطبق اند 
و اغلــب درصدد تثبیت یادگیــری دانش آموزان به روش تكرار 
و تمرین هســتند. به همین دلیل بیشــتر برای یك پایۀ خاص 

تدوین می شوند و برای پایه های دیگر قابل استفاده نیستند.
بــا توجــه به جدول 3، طی ســه ســال 1393 تــا 1395، 
کتاب هــای کمك درســی از نظر عنوان، بــه ترتیب 28، 25 و 
19 درصد کتاب های ارزیابی شــده در همان ســال ها بوده اند. 
همان طور که در جدول 3 مالحظه می شــود، تعداد کتاب های 
کمك درسی بررسی شــده از سال 1393 تا 1395 سیر نزولی 
داشته اســت. ریشۀ این کاهش ممكن اســت تثبیت تغییرات 
نظام آموزشی در دورة ابتدایی باشد. از آنجا که دفتر انتشارات 

و تكنولوژی آموزشــی فقط کتاب های چاپ نخست را بررسی 
می کنــد، می توان چنین تصور کرد که ناشــران با تثبیت نظام 
آموزشی، به ســوی تجدید چاپ کتاب های قبلی خود رفته اند 

و از این رو تعداد کتاب های چاپ نخست کاهش یافته است.
اما به لحاظ کیفیت کتاب ها، در سال 1395 با قدری کاهش 
روبه روییم. به این ترتیب که میزان کتاب های مناســب، از 40 
درصد در ســال 1394، به 34 درصد در ســال 1395 کاهش 
یافته اســت. البته بنا به گزارشــی کــه از وضعیت کتاب های 
کمك درســی ســال های 1390 تا 1392 منتشر شده، نسبت 
کتاب های مناســب در سال های 1391 و 1392 که کتاب های 
کمك درســی وضعیت بهتری داشــتند، در همین حدود بوده 

است.

مطابق این گزارش، این رقم در ســال های 1391 و 1392 به 
ترتیب 35 و 34 درصد بوده اســت. بنابراین می توان سال های 

1393 و 1394 را استثنا به شمار آورد.

مقایسة موضوع های درسی در سال های 95ـ1393
طی سال های مورد بررسی، کتاب های داستان همواره جایگاه 
اول را بــه خود اختصاص داده و این نقش پیشــتاز و بی بدیل 
را بــدون رقیب حفظ کرده اند. اگــر از کتاب های علوم تربیتی 
نیز که به حوزة درســی خاصی مربوط نیستند چشم بپوشیم، 
می توان گفت که در ســال 1393، موضوع های فارسی و علوم 
تجربی بــه ترتیب جایگاه های دوم و ســوم را در موضوع های 
درســی به خود اختصــاص داده اند )چه شــعر را جزو ادبیات 
فارسی به شمار آوریم، چه به حساب نیاوریم(. در سال 1394، 
جایگاه های دوم و ســوم باز هم در اختیار همین دو درس قرار 

داشته است )و اگر شعر را جزو فارسی به حساب نیاوریم، فقط 
رتبۀ علوم تجربی و فارسی جابه جا شده است(.

در ســال 1395 )باز هم با احتساب کتاب های شعر در زمرة 
ادبیات فارســی(، کتاب های مهارت زندگی توانسته اند جایگاه 
دوم را از چنگ علوم تجربی بیرون آورند؛ گرچه در جمع ســه 
ســال، این دو جایگاه همچنان در اختیار فارسی و علوم تجربی 

باقی مانده است.
کتاب های تربیت بدنی نیز از حوزه هایی است که در تمام این 
سال ها، همواره در رده های پایین جدول قرار داشته اند. به نظر 
می رسد، ناشــران کتاب های تربیت بدنی، باید اهتمام بیشتری 

برای تولید کتاب های تربیت بدنی دورة  ابتدایی نشان دهند.

جدول 3. وضعیت کتاب هاي کمک درسي نسبت به کل کتاب هاي رسیده در سال هاي 95ـ1393

کل کتاب هاي بررسي شدهسال

کتاب هاي مناسب کمك درسيکتاب هاي کمك درسي

درصدفراوانيدرصدفراواني

139316124532817539

139415523912515540

139519683761912834
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این جدول به ناشران عالقه مند نشان می دهد که در سه سال 1393 تا 1395 در چه حوزه هایی کتاب های کمتری منتشر شده 
است و زمینۀ سرمایه گذاری بیشتری در آن ها وجود دارد.

جدول 4. فراواني موضوع  کتاب ها در سال هاي 95ـ1393

جمعسال 95سال 94سال 93موضوعردیف

2529تربیت بدني1

77418تفكر و پژوهش2

6111936جنبي و سرگرمي3

404135116چندموضوعي4

5144427531709داستان5

495952160ریاضي6

673350150شعر7

608191232علوم تجربي8

748194249علوم تربیتي9

936576234فارسي10

181432ـفلسفه براي کودک11

23151856قرآن12

43ـ1825کار و فناوري13

28717کتاب هاي مرجع14

6171942مطالعات اجتماعي15

3953121213مهارت زندگي16

4610ـنقد ادبي17

819ـنمایش نامه/ فیلم نامه18

532780ـهدیه هاي آسماني19

36281478هنر20
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معرفی »راهنمای تولید کتاب های آموزشی فیزیک«

کتابهایآموزشیفیزیکراچگونهتدوینکنیم؟

اله
مق

دکترسیدهدایت 
سجادی

ساختار راهنمای تولید کتاب های آموزشی فیزیک
نســخۀ چاپی این سند، شــامل چهار بخش اســت: مقدمه؛ 
مبانــی نظری؛ ویژگی ها و ســنجه ها؛ ضمائم. در مقدمۀ ســند 
اهمیت فیزیك و رشــتۀ آموزش فیزیك به عنوان دانشــی بین 
رشــته ای بیان شده و ســپس به ضرورت، اهمیت و هدف های 
تدوین این ســند پرداخته شده اســت. بخش  مبانی نظری به 
برنامۀ درســی حــوزة آموزش فیزیك و هدف هــای مندرج در 
آن، تعریف هــای مفهومی و عملیاتی معیارها و اســتانداردهای 
عمومی، و همچنین، تعریف های مفهومی و عملیاتی ویژگی های 

اختصاصی حوزة تربیت و یادگیری فیزیك اختصاص دارد.
بخش ســوم، با عنوان »ویژگی ها و سنجه ها«، در دو قسمت 
عمومی و اختصاصی به تفكیك آورده شــده اســت و در واقع 
قسمت اصلی این سند را تشكیل می دهد. این بخش شامل سه 

دسته ویژگی و سنجه است: 
1. ویژگی ها و سنجه های عمومی تولید و ارزشیابی کتاب ها و 

منابع آموزشی ـ تربیتی؛
2. ویژگی هــا و ســنجه های اختصاصی مشــترک همۀ انواع 

کتاب های آموزشی ـ تربیتی فیزیك؛ 
3. ویژ گی ها و سنجه های »اختصاصی« هر یك از انواع کتاب  
و منابع کمك آموزشی فیزیك به تفكیك نوع آن کتاب یا منبع.
به این ســه دسته از ویژگی ها وسنجه ها در ارزیابی کتاب ها و 
منابع آموزشی و تربیتی، جمعاً 200 امتیاز اختصاص داده شده 
اســت که ویژگی ها و سنجه های عمومی 80 امتیاز، ویژگی ها و 
سنجه های اختصاصی مشــترک کتاب ها و منابع حوزة فیزیك 
40 امتیاز و ویژگی ها و ســنجه های اختصاصی هر نوع خاص از 

منابع و کتاب ها 80 امتیاز دارند.
به این ترتیب ســنجه ها و ویژگی های اختصاصی جمعاً 120 
امتیاز و سنجه ها و ویژگی های عمومی 80 امتیاز را در مجموع 

به خود اختصاص داده اند و کتاب های مناســب حداقل باید 60 
درصد امتیاز هر بخش عمومی و اختصاصی را کسب کنند.

شایان ذکر اســت، ویژگی ها و سنجه های اختصاصی در قالب 
جدول هایــی مجزا برای انواع کتاب ها و منابع آموزشــی حوزة 

فیزیك و برای این موارد تدوین شده اند: 
 کتاب های تكمیلی )دانش افزایی( دانش آموز

 کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیك
 کتاب های حمایتی والدین، 

 کتاب های کار فیزیك
 کتاب های تمرین فیزیك

 کتاب های کاربرد فناوری فیزیك
 کتاب های مرجع

 پوســترهای فیزیك، فلش کارت هــا و کتاب های جنبی و 
سرگرمی فیزیك. 

بخــش چهارم این ســند باعنوان ضمائــم دارای دو ضمیمه 
است. ضمیمۀ شــمارة 1 در واقع جدول ویژگی ها و سنجه های 
اختصاصی مربوط به هر نوع از انواع کتاب ها و منابع آموزشی را 
به تفكیك و به صورت مســتقل، همراه با ویژگی ها و سنجه های 
اختصاصی مشــترک و ویژگی ها و سنجه های عمومی در قالب 
فرم آماده کرده و به سند پیوست شده است. در ضمیمۀ شمارة 
2 هم به شــرح برخــی اصطالحات پرداخته شــده که به همۀ 

سندها افزوده شده است.

ضرورت، اهمیت و هدف های تدوین سند فیزیک
اینك این پرســش قابل طرح اســت که: چرا انتشار راهنمای 
تدوین کتاب ها و منابع آموزشی فیزیك ضرورت و اهمیت دارد 
و اساســاً هدف از تدوین آن چیست؟ ضرورت و اهمیت تدوین 
این ســند از چند نظر قابل بررسی است، اما مهم ترین آن ها به 

منابع آموزش تکمیلی )غیردرسی( بخش مهمی از منابع آموزشی و تربیتی محسوب می شوند که با توجه به تفاوت های فردی فراگیرندگان 
می توانند با فراهم آوردن موقعیت های جدید یادگیری، به تعمیق، تثبیت و توسعة یادگیری، افزایش سواد علمی و ارتقای شایستگی آنان 

یاری رسانند و نقش مؤثر در ارتقای کیفیت یاددهیـ  یادگیری و برآوردن هدف های آموزشی، تربیتی ایفا کنند.
تحقق این امر منوط به هم سویی محتوای منابع غیردرسی تولید شده با هدف های حوزه های تربیت و یادگیری و برنامة درسی ملی است. 
از این رو، وزارت آموزش وپرورش در جهت ارزیابی محصوالت تولید شــده در حوزة منابع آموزشی غیردرسی و اعطای نشان استاندارد به 
آن ها برای ورود به مدرسه ها، به تدوین معیارهای ارزشیابی و اعتبارسنجی منابع آموزشی و تربیتی )عمومی و اختصاصی( برای تمام منابع 
آموزش مکتوب و غیرمکتوب پرداخت.  »راهنمای تولید کتاب های آموزشی فیزیک« یکی از سندهایی است که در همین راستا تدوین شده 
است و ناشران نویسندگان و پدید آورندگان منابع آموزشی )غیردرسی( امکان دسترسی به آن را دارند. در ادامه به اختصار به معرفی این 

سند می پردازد.
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سامان دهی کتاب ها و منابع آموزشی در جهت تحقق هدف های 
حوزة آموزش فیزیك برمی گردد.

آموزش فیزیك دانش  بین رشــته ای اســت کــه در بردارندة 
راهبردهــا و فنون یادگیری آســان، جذاب، پایــدار و معنادار 
فیزیك اســت. نه تنهــا زمینه را بــرای فهم عمیق تــر و بهتر 
پدیده های طبیعی فراهم می کند، بلكه می تواند دانش آموزان را 
برای رویارویی با تحوالت و مســائل آتی در زندگی روزمره و در 
حوزة فناوری و صنعت مهیا سازد. در این میان، کتاب ها و منابع 
آموزشــی فیزیك در کنار کتاب های درسی، نقشی اساسی در 
تحقق هدف های برنامه درســی فیزیك، ایفا می کنند. دستیابی 
به این هدف ها مســتلزم داشتن معیارها و سنجه هایی است که 
همچون اصول راهنما، مســیر را برای تدوین و ســازمان دهی 
محتوا در جهت تحقق هدف های برنامۀ درســی فیزیك نشــان 

دهند.
به طــور کلی، اســناد ویژگی هــای عمومــی و اختصاصی و 
ســنجه های مربوط به انواع منابع و کتاب های آموزشی به مثابه 
اصول راهنمایی هســتند که می توانند مسیر تحقق هدف های 
برنامۀ درسی معین شده در هر کشوری را تعیین کنند. با توجه 
به ویژگی  فرهنگی و بومی ، تدوین این اســناد اهمیت مضاعفی 

می یابد.
از ســوی دیگر، به ســبب آنكه فرایند یاددهی ـ یادگیری در 

حوزة آموزش فیزیك، با توجه به موضوع خاص خود، با ســایر 
شــاخه های دانش تفاوت دارد، راهبردها و روش های یادگیری 
در حوزة آموزش فیزیك، نقــش  معلم، محتوای آموزش، روش 
ارزشیابی، و هدف های حوزة آموزش فیزیك نیز با دیگر شاخه ها 
متفاوت است. تحقق هدف های آموزش فیزیك مستلزم تدوین 
اصول راهنمایی برای تهیۀ منابع آموزشــی حوزة فیزیك بوده 
اســت که در ویژگی های اختصاصی حــوزة موضوعی فیزیك و 

سنجه های مربوط مشاهده می شوند.

کالم آخر
این ســند معیارها و اصول راهنمایــی در اختیار نگارندگان، 
ناشــران و پدیدآورندگان منابع و کتاب های آموزشی و تربیتی 
قرار می دهد تا بتوانند در چارچوب برنامۀ درسی تعیین شده در 
حوزة آموزش فیزیك کتاب ها و دیگر آثار خود را پدید آورند. با 
این وصف ذکر این نكته بســیار حائز اهمیت است که این سند 
کالم آخر نیســت و آغاز یك راه است؛ یك نقطه و شروع بسیار 
ارزشمند برای دستیابی به یك سند بی کم وکاست تر و کارآمدتر 
در ســال های آتی اســت. این امر زمانی محقق می شود که در 
معرض نقد و ارزیابی کارشناســان و متخصصان حوزة آموزش 
فیزیك و ســایر حوزه های مرتبط با آن قــرار گیرد که قطعاً به 

ارتقای وضعیت آموزش فیزیك در ایران منجر خواهد شد.
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تولیدمنابعآموزشیغیرمكتوب؛
افزایشکیفیت،سرعتوسهولتآموزش

شت
ددا

یا

محبوبه نوروزی

رشــد روزافزون دانش، همراه با رشــد فناوری، به خصوص در 
زمینۀ فناوری آموزشــی، به طــور دائم فرایندهــای یاددهی و 
یادگیــری را در درون و بیرون محیط های آموزشــی تحت تأثیر 
قرار می دهد. پیشرفت علوم و فنون، دانش های جدیدی را مطرح 
می سازد که به نیازهای جدید انسان ها پاسخ می گوید و موجب 
آموزش با ســرعت، سهولت و کیفیت بیشــتری انجام شود. به 
همین دلیل، بســیاری از صاحب نظــران، بهره گیری از فناوری 

آموزشی را توصیه می کنند. 
همچنین تحوالت دنیای معاصر در زمینۀ فناوری موجب شده 
است، نیاز روزافزون به داشتن نیروهای متخصص و کارآمد بیش 
از پیش احساس شود؛ انسان هایی که بتوانند تحوالت و نیازهای 
روز جامعه را بشناســند و از عهدة انجام کارها برآیند. برای رشد 
چنین انســان هایی آموزش وپرورش باید بتواند دانش و مهارت 
الزم را به آن ها منتقل کند و این امر مستلزم سرمایه گذاری های 
جدی در بخش آموزش اســت. مدرسه ها نیز باید دارای امكانات 
و تجهیزات آموزشی مناسب برای انجام فعالیت ها و دستیابی به 
هدف های خود باشــند. اما این تجهیزات زمانی می توانند مفید 
واقع شــوند که از ویژگی ها و توان و کارایی الزم برای اســتفاده 

معلمان و دانش آموزان برخوردار باشند.
نبود تعریف مشــخص برای ویژگی ها و نیازهای آموزشــی در 
زمینۀ امكانات و تجهیزات آموزشی موجب شده است، مدرسه ها 
از تنوع، کیفیت و ارزش تجهیزات آموزشی و اصول فنی تجهیز 
مدارس آگاه نباشند و بدین لحاظ فاصلۀ محسوسی میان دانش 

نظری و مهارت های دانش آموزان مشاهده می شود. از سوی دیگر، 
گاه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آموزشی نیز نیازها 
و معیارهای مورد نیاز آموزش وپرورش را دقیقاً نمی شناســند و 
این موضوع موجب تولید محصوالتی مغایر با نیازهای آموزشــی 

می شود. 
همچنین، رشد فزاینده شــرکت ها و مؤسسه های تولیدکنندة 
محصوالت آموزشــی و اســتقبال اولیای تعلیم وتربیت، از معلم 
تا والدین، از این محصوالت، ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی را برآن داشت تا وارد صحنه شود. این سازمان براساس 
وظیفۀ ذاتی خود منابع اســتاندارد را تهیــه و معرفی کرد و با 
طرح موضوع در شــورای عالی آموزش وپــرورش، در تاریخ دوم 
شهریورماه 1389، آیین نامۀ اجرایی سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتــی )مواد و رســانه ها( را به تصویب رســاند. به عالوه با 
سیاســت گذاری، استانداردسازی و هدایت تولید منابع آموزشی 
و تربیتی مرتبط با برنامۀ درسی و همچنین، تبیین سیاست ها، 
هدف هــا، برنامه ها و انتظارات آموزش وپــرورش در حوزة تولید 
منابع آموزشــی، به ارزیابی و بررسی علمی منابع آموزشی مفید 
 و متناســب با برنامۀ درســی می پردازد، با فراهم آوردن امكان 
تبــادل نظــر و تجربــه میــان اندیشــمندان، صاحب نظران، 
پدیدآورندگان و تولیدکنندگان منابع آموزشــی، در راســتای 
تدوین راهبردها و استانداردســازی تولید محصوالت آموزشــی 
می کوشــد و محصوالتی را که در این راســتا تولید شده اند، به 

جامعۀ تعلیم وتربیت معرفی می کند.  

جدول 1. آمار و وسایل، تجهیزات و رسانه هاي آموزشي و کمک آموزشي رسیده به دفتر در سال هاي 95 ـ 1391

بررسي مجددتأیید نشدهتأیید شدهجمع کل منابعفیلمنرم افزاروسیلهسالردیف

1139196537312409719

2139275131122181186634

3139392163132685794117

4139412253111861003254

51395175702326813723108

560470661096452312332جمع کل

1129413219906266میانگین
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 بر این اســاس، معاونت ســامان دهی منابع آموزشی وتربیتی 
)مكتوب وغیرمكتوب( طی سال های اخیر، به منظور آشناسازی 
مؤلفان و ناشــران با اســتانداردها و معیارهــای تولید کتاب و 
محصوالت آموزشــی و تربیتی، خصوصاً از منظر برنامۀ درسی، 
در مجمــوع بیــش از 30 راهنمای تولید کتاب های آموزشــی 
برای موضوع های درســی دوره های متفاوت تحصیلی و دو سند 
ویژگی های اختصاصی نرم افزار آموزشی و فیلم آموزشی آماده و 
منتشــر کرده است. 11 ســند نیز در حال آماده سازی است که 

انتظار می رود تا پایان تابستان 97 منتشر شود.

گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها 
و تجهیزات آموزشی

براســاس بند 4 مادة 2 قانون تشــكیل ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، مسئولیت کنترل کیفیت محتوایی و فنی 
 محصوالت آموزشــی اعم از وســیله، نرم افزار و فیلم آموزشی، 
بر عهدة این ســازمان است. اگرچه سابقۀ ارزیابی محصوالت به 
ســال 1380 می رسد، ولی »گروه کنترل کیفیت  مواد، وسایل، 
رســانه ها و تجهیزات آموزشی« از سال 1391 رسماً کار خود را 
آغاز کرده اســت .آمار محصوالت مورد بررسی از سال 1391 تا 
بهمن 1396 در جدول 1 آمده اســت. اگر ســال 94 را نادیده 
بگیریم، می توانیم بگوییم تعداد منابع مكتوب ارســالی به دفتر 

سیر صعودی داشته است.
گروه کنترل کیفیت منابع غیر مكتوب در سال 1392 سامانه ای 
 http://standard.roshd.ir :به نام خــود به نشــانی اینترنتــی
راه اندازی کرد تا با انجام فرایند ارزشیابی به صورت الكترونیكی، 
هم سرعت و دقت ارزشــیابی به طور چشمگیری افزایش یابد و 
هــم تولیدکنندگان در هر زمان و در هرنقطه از کشــور بتوانند 
محصوالت خود را ثبت کنند و از نتیجۀ ارزشیابی محصول خود 

مطلع شوند. 
 الحاق گروه کنترل کیفیت به معاونت ســامان دهی، برگزاری 
اولین نمایشــگاه فناوری آموزشــی در بهمن مــاه 1395 که با 

حمایت معنــوی دفتر صورت پذیرفت، حضــور تمام وقت گروه 
منابع غیرمكتوب در این نمایشــگاه، و همچنیــن برگزاری دو 
نشست تخصصی  با حضور تولیدکنندگان محصوالت آموزشی و 
نیز دوکارگاه آموزشی ـ تبیینی سبب شد، تولیدکنندگان هرچه 
بیشتر با دفتر و فعالیت های آن در خصوص ارزشیابی محصوالت 

آشنا شوند.   
در نمایشگاه دو طیف از شرکت ها و مؤسسه ها و افراد حقیقی 

شرکت کرده بودند:
1. تولیدکنندگانی که با دفتر آشــنا بودنــد و برای یك یا دو 

محصول خود از دفتر مجوز دریافت کرده بودند.
2. تولیدکنندگانی که هنوز با دفتر و فعالیت های آن آشــنایی 

نداشتند. 
حضــور دفتــر در نمایشــگاه و برگزاری 
نشســت های تخصصی در خصــوص نحوة 
ارزیابی و کنترل کیفیت مواد و رســانه ها، و 
مراجعۀ حضوری به تك تك غرفه ها و دعوت 
از آنان برای ارائۀ محصولشان به دفتر، فرصت 
مناسبی را برای شناســاندن دفتر به عنوان 
مرجــع تأییدکننــدة محصوالت آموزشــی 
مناســب فراهم آورد. به طــوری که نتیجۀ 

مثبت آن در ســال بعد از برگزاری نمایشگاه به طور محسوسی 
عیان شــد. چنانچه مالحظه می کنید، در جدول 2 مقایسه ای از 
روند ارزشیابی محصوالت صورت پذیرفته که با روند رو به رشد 

45 درصدی در محصوالت دریافت شده است. 
مطابق این آمار تعداد منابع بررسی شده در انواع منابع مكتوب 
رشد یافته اســت. به این ترتیب که فیلم آموزشی 183 درصد، 
نرم افزار آموزشــی قریب به 30 درصد، و وسایل کمك آموزشی 
36 درصد، و در مجموع به میزان 45 درصد نســبت به ســال 
گذشــته رشد داشته اند. این در حالی است که در هنگام تنظیم 
این گزارش، هنوز پروندة محصوالت ســال 1396 بسته نشده 

است.

جدول 2. مقایسة فهرست محصوالت بررسي شده در سال هاي 95 و 96 )اول فروردین تا پایان بهمن(

نوع محصول
جمع منابع 

رشد به درصد
در حال ارزشیابيبررسي مجددرد نهایيتأیید شده

1395139613951396139513961395139613951396

1851183/3312247734016فیلم آموزشي

688829/41342221212132213نرم افزار آموزشي

16522536/368411419197451041وسیلۀ آموزشي

25136445/0113016047479887270جمع

آمارها نشان می دهد 
ارسال منابع آموزشی 
غیرمکتوب در سال 96  
نسبت به سال قبل، 45 
درصد رشد داشته است
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گزارش سفر گروه سامان دهی به استان کرمان

ش
زار

گ

معصومه  شجاعی

استانداردسازی كتاب منطبق 
بر هدف های آموزشی است

در آغازین روز ســفر، صبح سه شنبه 23 آبان 1396، در جمع 
مدیران مدارس اســتان کــه در قالب برنامــۀ »تعالی مدیریت 
مدرسه« گرد هم آ مده بودند، شرکت کردیم. پس از پخش فیلم 
»فرار مثلثی«، تولید شــده توســط دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشــی، فریبا کیا، معاون دفتر، ضمن اشاره به فرایند تولید 
کتاب گفت: »با توجه به اینكه ممیزی کتاب در حیطۀ مسئولیت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی  است، و نظرات آن ها در تأیید 
کتاب مناســب، خیلی با ذائقۀ مخاطب ما که دانش آموز اســت 
هماهنگ نیست، لذا تصمیم گرفتیم خودمان در دفتر انتشارات 
و تكنولوژی ســازمان، در راســتای اجرای طرح ســامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی، به انتخاب کتاب مناســب که دارای 
اســتاندارد های الزم و منطبق بر هدف های آموزشــی ما باشد، 
همت گماریم. لذا ســامانه ای طراحی شــد که ناشــران یا ناشر 
مؤلفان بتوانند کتاب هایشــان را در این سامانه به ثبت برسانند 
تا توســط کارشناســان متخصص هر موضوع، بررسی و ارزیابی 

شوند.«
وی با ذکر لزوم بهره گیری از مشــارکت بخش های غیردولتی 
در تولید منابع آموزشی استاندارد، تعیین استانداردها به کمك 
صاحب نظران، و هدایت پدیدآورندگان منابع کمك آموزشــی در 
جهت تولیدات هم سو با برنامۀ درسی گفت: »تمام کتاب هایی که 
حائز حداقل شرایط استاندارد باشند، در مجلدی به نام کتاب نامۀ 
رشــد به تفكیك دوره های تحصیلی معرفی می شوند. همچنین 
منتخبــی از منابع آموزشــی،  بــا عنوان فهرســتگان، عالوه بر 
بارگذاری در سایت، به مدارس سراسر کشور هم ارسال می شود.
معاون دفتر انتشــارات به اجرای طرح ســامان دهی در زمان 
مرحوم عالقه مندان اشاره کرد و افزود: » از سال 1378 تاکنون 
26 هزار عنوان کتاب مناسب مرتبط با هدف های برنامۀ  درسی 
معرفی شــده اند. بیش از 900 ناشر با ما تعامل دارند و هر سال 
حدود 5000 عنوان کتاب برای دفتر ما ارسال می کنند. معموالً 

60 درصد از این کتاب ها، مناســب تشخیص داده می شوند که 
آن ها را در کتاب نامه و در »فهرســتگان رشد« معرفی می کنیم. 
معلمان عزیز می توانند این کتاب هــا را به دانش آموزان معرفی 
کنند. ما در سفرهای استانی سعی می کنیم با مدیران و معلمان 
محترم نشســت هایی رو در رو داشته باشــیم و اهمیت  اجرای 

طرح سامان دهی را برایشان توضیح دهیم.
کیا برگزاری جشــنوارة ســاالنۀ کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشــد  را یكی دیگــر  از راه هــای حمایت از ناشــران و مؤلفان 
عنوان کرد و افزود: »ورود هر گونه منبع آموزشــی و تربیتی به 
واحدهای آموزشی، با توجه به مادة 6 مصوبۀ 828 شورای عالی 
آموزش وپرورش، فقط از منابع اســتاندارد مورد تأیید ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مجاز خواهد بود.«
وی با اشاره به مادة 7 این مصوبه که بخش های متفاوت حوزة 
ستادی وزارت و همۀ دستگاه های فرهنگی را موظف می کند که 
به صورت یكپارچه و منســجم در تحقق هدف های سامان دهی 
تالش کنند، گفت: »متأسفانه بارها و بارها به مدیرکل بازرگانی 
صدا و سیما که خود عضو شــورای سیاست گذاری سامان  دهی 
ســازمان است یادآوری کردیم که منابع آموزشی و کمك درسی 
که از آن رسانه تبلیغ می شوند، باید مورد تأیید سازمان  پژوهش 

سفربهدیارستارهها

در ادامة ســفرهای معاونت سامان دهی »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشــی« به استان ها، برای تبیین طرح 
ســامان دهی منابع مكتوب و غیرمكتوب، این بار قرعه به نام استان پهناور  »كرمان« افتاد. استانی واقع در جنوب 
شــرقی ایران كه با 183285 كیلومتر مربع بیش از 11/15 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است و 
پراكندگی جغرافیایی مناطق آموزشی اش، كه گاهی فاصلة آ ن ها به حدود 600 كیلومتر می رسد، ضریب محرومیت را 
در بعضی مناطق، به ویژه مناطق جنوبی، افزایش داده است. از نام های پیشین كرمان می توان به »بوتیا«، »كارمانیا« 
و »گواشــیر« اشاره كرد. این استان به بهشت معادن، دیار ستارگان و دیار كریمان نیز معروف است. آنچه در ادامه 

می خوانید، گزارش سفر دو روزة گروه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به این استان است.

 دانشگاه فرهنگیان
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باشــند و الزم است از ما اســتعالم بگیرند؛ اما متأسفانه هر روز 
شــاهد تبلیغ منابع غیر استاندارد از طریق این رسانه هستیم و 

این با هدف های سامان دهی مغایر است.«
فریبا کیا از ارزیابی کتاب های داســتان در طرح ســامان دهی 
اظهار خشــنودی کــرد و از فرهنگیان مؤلف خواســت با تولید 
کتاب ها و محتواهای آموزشــی، از جمله فیلم، نرم افزار و وسایل 
آموزشی که اســتانداردهای الزم را داشته باشند، در این حوزه 

مشارکت کنند.«
پس از این برنامه، فریبا کیا و بهروز رضایی، مســئول ســامانۀ 
کنتــرل کیفیت منابع مكتــوب دفتر انتشــارات، در ادارة کل 
آموزش وپــرورش حضور یافتند تا از طریــق ویدیوکنفرانس به 
تبادل نظر با مدیران آموزش وپرورش اســتان دربارة سامان دهی 
منابع مكتوب و غیر مكتوب بپردازند. سایر اعضای گروه هم برای 

گفت وگو با مدیران و معلمان، راهی مدرسه ها شدند. 

كتاب های مناسب اجازة ورود به مدرسه را دارند
نخســتین بازدید گروه،  از مدرسۀ خیرســاز دخترانۀ حسین 

باقری )فلسطین قدیم - متوسطۀ اول( صورت گرفت. 
زهره محمدیان، مدیر با ذوق این مدرســه، ابتدا از طرح های 
متنوع و جدیدی که برای تقویت روحیۀ پژوهش، ایجاد فرهنگ 
درستكاری و اعتمادبه نفس دانش آموزان  اجرا کرده بود، برایمان 
گفت و ما را به دیدن میز پژوهــش، قلك خودپرداز دانش آموز 
)برای پرداخت هزینۀ کاغذهــای A4 که دانش آموزان از گنجه 

برمی داشــتند( و آکواریــوم )برای شناســاندن نحــوة زندگی 
ماهی هایی که تصویرشــان در کتاب درسی  آمده است(، دعوت 
کرد. بعد از آن در کتابخانه مدرســه حضور یافتیم که در آن سه 
هزار جلد کتاب برای استفادة دانش آموزان وجود داشت و ظاهراً 

کتاب هایش مناسب و استاندارد بود.
ما پس از مدرســۀ حســین باقری بــه »دبیرســتان پیامبر 
اعظم)ص(« که مخصوص دورة  دوم متوسطه بود، وارد شدیم که  
دکتر جهانشاهی، مدیر مدرسه از ما  استقبال کرد. در آنجا ابتدا 
طیبه الدوسی، رئیس گروه سامان دهی، با توضیح مصوبۀ 828 
گفت:  » ما دو ســال است که کتاب نامه را روی سایت بارگذاری 
می کنیم و منتخب آن را در قالب مجلد دیگری به نام فهرستگان 
رشــد برای همۀ  دوره های تحصیلی در شمارگان بیشتری تولید 

می کنیم و به مدرسه های سراسر کشور می فرستیم.«
دکتر جهانشاهی نیز گفت:  »ما فقط به کتاب هایی اجازه ورود 
به مدرســه می دهیم که اســتانداردهای الزم را داشته باشند. 
مجله های رشد هم برای استفادة دبیران در اتاق شورای دبیران 

قرار می گیرند.«
در ادامــه محبوبه نــوروزی، کارشــناس مســئول منابع 
غیرمكتوب، در مورد محصوالت آموزشی با محتوای الكترونیكی 
گفت:  »ما محصوالتی را که برای استفاده در آموزشگاه ها مناسب 
باشند، بررسی می کنیم و اگر مورد تأیید باشند، از ما اعتبارنامه 
می گیرند. تولید کنندگان می تواننــد این محصوالت را به تولید 

انبوه برسانند.«

 کانون اندیشه کرمان
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در این مورد آ قای جهانشــاهی خواســتار رفع دغدغۀ لو رفتن 
طرح هــای دانش آموزی در مرحلۀ ثبت و کنترل شــد. همكاران 
دفتر انتشارات سپس در جلسۀ شورای دبیران حضور یافتند و با 
معرفی سایت سامان کتاب از دبیران خواستند، در انتخاب منابع 
استاندارد از این سایت استفاده کنند. چند تن از دبیران با انتقاد 
از فرایند کنكور و انتشــار کتاب های غیر اســتاندارد که فقط به 
خاطر شهرت ناشرشــان به مدرسه ها راه پیدا می کنند، خواستار 
حمایت هر چه بیشــتر از معلمان مؤلف شدند. خانم الدوسی در 
پاسخ از همكاران خواست با مراجعه به سایت سامان کتاب نسبت 
به ثبت کتاب و تولیدات غیرمكتوبشان و سپس ارسال نسخه ای 

آن ها به دفتر اقدام کنند.

فرزندانمان را با لذت مطالعه آشنا كنیم
در شب 23 آبان، گروه سامان دهی، به پژوهشكدة تعلیم و تربیت 
رفتند تا در »شــب کتاب و مجالت رشــد« که با حضور مؤلفان 
معلم و مؤلفان غیرفرهنگی برگزار شــده بود، شرکت جویند. در 
این جلســه نیز ابتدا فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی، ضمن بیان خطرات فضای مجازی برای فرزندان و لزوم 
جلــب توجه آن ها به لذت مطالعه، به تشــریح امر ســامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی پرداخت و گفــت: »آنچه که برای ما 
اهمیت دارد. تولید منابع مكتوب و غیر مكتوب اســتاندارد است. 
اما متأسفانه شاهد هستیم، مواد آموزشی غیررسمی، بر آموزش 
رسمی سایه انداخته اند. زیرا 13 میلیون دانش آموز ظرفیت خوبی 
برای سودجویی اقتصادی هستند. گرچه در کنار این ها افرادی هم 
هستند که دغدغۀ فرهنگی دارند و ما از آن ها حمایت می کنیم، 
اما آنچه که موجب نگرانی می شــود، مسیری است که هدف های 
آموزشی ما را تهدید می کند. لذا با احساس ضرورت سامان دهی 
منابع آموزشــی و کمك درسی می کوشــیم منابع استاندارد به 

مدرسه ها راه یابند.«
کیا اعتبار علمی، ســاختار نظام مند، انســجام مطالب، ارتباط 
محتوا با زندگی روزمرة مخاطب و پاسخ گویی به نیازهای روزمرة 
مخاطب را از جمله شاخص های تولیدات آموزشی استاندارد ذکر 
کرد و از مؤلفان خواست که در رعایت شاخص های استاندارد در 

تولیداتشان بكوشند. وی در پایان به سؤاالت حضار پاسخ داد.

در ادامه بهروز رضایی، مســئول سایت ســامان کتاب و سامانۀ 
کنترل کیفیت منابع مكتوب پرداخت و نحوة ثبت کتاب را توسط 

ناشران یا ناشر مؤلفان توضیح داد.
یكی از حاشیه های جالب این برنامه حضور خانم دکتر غفاری، 
متخصص بیهوشی بود که نوشــتن مجموعه کتاب های داستان 
»کرم شب تاب« را برای آموزش ویژگی های اخالقی و مهارت های 
زندگــی به کودکان، با به تصویر کشــیدن نیازهــای آ نان وجهۀ 
همت خود قرار داده بود. او با کمك فكری دوستان روان شناس و 
روان پزشــك و هزینۀ شخصی می خواست آن ها را تا 100 عنوان 
ادامه دهد و به صورت رایگان بین کودکان توزیع کند. به عالوه، 
خواســتار همكاری کانون پرورش فكری کــودکان و نوجوانان و 
آموزش وپرورش بود. قرار شــد وی ضمن ثبت کتابش در سامانه، 
یك نسخه از کارش را نیز برای بررسی توسط متخصصان به دفتر 

بفرستند.

هدف اجرای طرح سامان دهی استفادة مدرسه ها از 
كتاب های مناسب است

در دومین روز حضور گروه در کرمان، روز چهارشــنبه 24 آبان 
باز هم گروه به دو دســته تقسیم شد:  یك دسته برای بازدید به 
مدرسه های شهر کرمان رفتند و فریبا کیا و دو تن از همكارانش 
در جمــع معلمــان مؤلف، دانشــجو-معلمان مؤلــف و تعدادی 
از دانش آمــوزان مؤلــف، هم زمان با »روز کتــاب و کتاب خوانی 
و کتــاب دار« در ســالن 600 نفری دانشــگاه فرهنگیان کرمان 
حاضر شــدند. این جلسه با خوشامدگویی دکتر دعاگویی، معاون 
پژوهش و برنامه ریزی ادارة کل آموزش وپرورش اســتان کرمان 
آغاز شــد. وی با اشاره به گذشتن 55 سال از شكل گیری »دفتر 
انتشارات کمك آموزشی« گفت: »اولین نام این دفتر دفتر تهیة 
خواندنی های مناســب بود و اکنون 40 عنوان نشریه منتشر 
می کند که شــمارگان امســال آن ها مجموعاً بالغ بر40 میلیون 
نسخه اســت که 38 میلیون نسخۀ آن دانش آموزی است.«  وی 
افزود: »جدید ترین کار سازمان که در دست تكمیل است، انتشار 

نشریات تخصصی سازمان به صورت نشریۀ الكترونیكی است.«
دعاگویی با اشــاره به برگزاری پانزدهمین جشنوارة کتاب های 

 سالن اجتماعات پژوهشکده تعلیم و تربیت

 موزه آگیرا
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آموزشی و تربیتی رشــددر آینده ای نزدیك، افزود: »هدف همۀ 
نشــریات رشد این است که تولیدات استاندارد به دانش آموزان و 

مدرسه ها معرفی شود.«
ســپس دکتر محسن بیگی، مدیرکل آموزش وپرورش استان، 
ضمن خوشــامدگویی بــه میهمانان، در بیــان اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی گفت: »کتاب باید انســان را بــه تفكر وادارد و قرار 
نیست که به همۀ  ســؤال های ما پاسخ دهد. باید کتاب خوانی را 

جدی بگیریم و ابتدا از خودمان شروع کنیم.«
وی در پایان ســخنانش از مسئوالن و دســت اندرکاران گروه 
اعتبارسنجی، همكاران گروه تحلیل محتوا، مراکز نشر، فرهنگیان 
و دانش آمــوزان مؤلــف قدردانی کــرد. در ادامه هــم از مؤلفان 
برگزیده، اعم از فرهنگی و دانش آموز و دانشــجو-معلم با اهدای 

لوح تقدیر و جایزه تجلیل به عمل آمد.
پس از برگزاری مراسم تقدیر از مؤلفان، فریبا کیا به ایراد سخن 
پرداخت و از حسن ســلیقۀ معاونت پژوهشی استان در انتخاب 
روز کتــاب و کتاب خوانی و کتاب دار، برای حضور همكاران دفتر 
انتشــارات در جمع همكاران مؤلف تشــكر کرد و گفت: » اصل 
زیبایی شناســی و بهره گیــری از هنر، برای تولیــد محتوایی که 
مخاطب را بر ســر ذوق آورد، از اصولی اســت که مؤلف باید در 

تولید کتابش مورد توجه قرار دهد.«
کیا نبود تعارض بین محتوا و برنامۀ درســی را مهم ترین محور 
در ارزیابی کتاب عنوان کرد و گفت:  »محتوای کتاب باید از لحاظ 
علمی دارای صحت و اعتبار علمی باشد، غلط علمی نداشته باشد، 
متناســب با سن و درک و فهم دانش آموز باشد، به رشد و توسعۀ 
علمی مخاطب بیفزاید و از قالب های متنوع برای انتقال مفاهیم 

آن استفاده شده باشد.«
وی در پایان ســخنان خویش معلمــان مؤلف را دعوت کرد، با 
دفتر همكاری داشــته باشــند و آثار خویش را در سامانه کنترل 
کیفیــت منابع مكتوب ثبت کنند. در این جلســه معلمان مؤلف 
نیــز نكاتی را پیرامون بازگرداندن پســت کتــاب داری مدارس، 
ارزش گذاری به تولیدات معلمان و اســتفاده از متخصصان برای 
تولید کتاب درسی مطرح کردند. عالوه بر این، چند سؤال هم از 
سوی دانش آموزان مؤلف، پیرامون نحوة تولید کتاب و رفع اشكال 

از آثارشان مطرح شد.

در ادامه، بهروز رضایی، مسئول وبگاه سامان کتاب، در خصوص 
نشریات »قاصدک« و »چكاوک« که بین دانش آموزان حاضر در 
جلســه توزیع شده بود، توضیحاتی داد تا چنانچه مایل به ارسال 
داســتان های خود به دفتر بودند، برای این نشــریات بفرســتند 
تا پس از رفع اشــكال، درآن به چاپ برســند. وی افزود: »   شما 
می توانید اثری را که تولید کرده اید،   به نشــانی مرکز بررسی آثار 
ارســال کنید تا در مجالت رشــد یا مجموعه های »چكاوک« و 
»قاصدک« که مخصوص آثار دانش آموزان  دبســتانی و متوسطه 

هستند، چاپ شوند.«
الزم به توضیح اســت، طیبه الدوســی و محبوبــه نوروزی نیز 
هم زمان با این برنامه مشــغول بازدید از مدرســه ها بودند و ابتدا 
از »مدرسۀ شاهد« به مدیریت خانم عبدالغنی، »دبستان پسرانۀ 
میثم« به مدیریت آقای زندوکیلی و »دبیرســتان 12 فروردین« 
به مدیریت خانم شفیعی )که به دلیل عدم حضور با معاون ایشان 

خانم تاج الدینی تبادل نظر شد(، بازدید به عمل آوردند.
در پایان برنامه ها، گروه اعزامی دفتر انتشارات از »موزة آگیرا« 
)به معنای فروزنده(، گنجینۀ تاریخ فرهنگ آموزش وپرورش استان 
کرمان،  که در زمان مرحوم عالقه مندان در مهرماه 1384 با هدف 
ترویج فرهنگ پژوهــش و تحقیق بین فرهنگیان و دانش آموزان 
استان، از سوی پژوهشكدة تعلیم و تربیت استان کرمان راه اندازی 
شد، بازدید کردند. در این موزه که دو طبقه دارد، بیش از 11 هزار 
سند و مدرک تاریخی، کتا ب های درسی و وسایل کمك آموزشی 
قدیمی نگه داری می شــود و محیط مناســبی برای فعالیت های 
تحقیقاتی پژوهشــگران در عرصۀ تاریخ آموزش وپرورش استان 
است. الزم به ذکر است که آرمان شكوه سلجوقی، رئیس »مرکز 
پژوهش های علمی و آموزشی« آموزش وپرورش استان کرمان که 
در این بازدید گروه را همراهی می کرد، ما را به تماشای مجموعۀ 
بزرگ و ارزشمندی از انواع سنگ ها، کانی ها و فسیل ها که توسط 
همكار فرهنگی، ســارا سلجوقی نژاد، به مرکز پژوهش های علمی 
و آموزشــی اهدا شده بودند و در این موزه به صورت دائمی برای 

بازدید عموم نگه داری می شوند، دعوت کرد.
گروه در فرصــت باقی مانده از بازار قدیمی کرمان، موزة حمام 
گنجعلی خان در شهر کرمان، مرقد عارف نامی، شاه نعمت اهلل ولی 

و »باغ تاریخی شاهزاده« در ماهان بازدید کردند.
 دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد محسن بیگی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان
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سؤالهایذرهبینی

از مشارکت استان ها در ارزیابی 
محصوالت استفاده کنید

1. با توجه به تنــوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی، چرا 
بررسی محصوالت به استان ها واگذار نمی شود؟

 پرسش خوبی اســت و پاسخ ساده ای برای آن داریم: هنوز 
بستر مناســب برای چنین کاری وجود ندارد. شاید اگر بتوانیم 
مشــارکت تعدادی از همكاران ورزیده و مجرب را در استان ها 
جلب کنیم، بتوانیم دســت کم بخشی از کار ارزیابی را به آن ها 
بســپاریم. پیش از آن الزم اســت دربارة معیارها و سنجه های 
ارزیابی، گفت وگو کنیم و به برداشت یكسانی برسیم و براساس 
فرم واحدی آثار را بررســی کنیم تــا ارزیابی ما در هر نقطه از 
کشور مانند هم باشد. نمی شود ما کتابی را در مرکز رد کنیم و 

همان کتاب در استان تأیید شود یا به عكس.
البتــه پذیرش این حرف، بدان معنی نیســت که اکنون تنوع 
موجود در کتاب ها نادیده گرفته می شود و به کتاب های متنوع 
تولید شده در استان ها و شهرستان ها فرصت بروز و ظهور داده 
نمی شــود. اتفاقاً همكاران ما به این تفاوت ها نگاه مثبتی دارند 
و به همین دلیل، بســیاری از آثار تولید شــده در اســتان ها و 
شهرستان ها نه تنها مهر مناسب خورده اند که در جشنواره های 
ما برگزیده و تقدیری شــناخته شــده اند. بنابراین ضمن آنكه 
فرصت برای ناشران و پدیدآورندگان شهرستانی هست، می توان 
به پیشــنهاد شما هم فكر کرد. آیا در استان محل خدمت شما، 
اصفهان، این آمادگی هســت که همكاران فرهنگی وارد چرخۀ 

ارزیابی شوند؟

 استانداردهای عمومی و اختصاصی 
محصوالت غیرمکتوب

2. اســتانداردهای عمومــی و اختصاصی محصوالت 
غیرمکتوب )وسیله، نرم افزار و فیلم( چه مواردی است؟

 ما در شماره های پیشین جوانه دربارة استانداردها صحبت 

کرده ایم. در متن مصوبۀ 828 )بند الف مادة 4( نیز نكاتی آورده 
شده است )این مصوبه را می توانید در سایت سامان کتاب بیابید. 
ر.ک. پاسخ سؤال6(. دربارة استانداردهای محصوالت غیرمكتوب 
هم می توانید به ســامانۀ کنترل کیفیــت منابع غیرمكتوب )به 

نشانی: http://standard.roshd.ir ( مراجعه فرمایید. 
به طور خیلی خالصه و کلی اگر بخواهیم بگوییم، هر منبع باید 
بتواند هدفی را که به خاطرش ساخته شده است، با سهولت قابل 
قبولی برآورده سازد. افزون بر سهولت استفاده، ایمنی و سالمت 
محصول هم مهم است. دقت در آموزش و نداشتن آموزش های 
غلط یا رویكردهای نادرست، مثل حافظه محوری، یا شیوه های 
مــن درآوردی! و غیرعلمی، و البته حفظ حقوق معنوی و مادی 

افراد و مانند این، در بررسی محصوالت اهمیت دارد. 
نرم افــزاری که برای نصب آن چند ســاعت یا گاهی چند روز 
باید وقت گذاشت، یا استفاده از آن نیازمند مهارت های پیشرفته 
اســت، یا فقط در دستگاه های بسیار پیشــرفته و با برنامه های 
کاماًل جدید کار می کند، امتیاز خوبی نمی آورد. مدتی قبل یك 
همكار،  وسیله ای آموزشی را ساخته بود که برای استفاده از آن 
باید از دو ســه نفر کمك گرفته می شد و هر بار استفاده از آن 

ممكن بود به مجروح شدن یكی دو دانش آموز بینجامد.

مناسب بودن محصول، مجوز برگزاری 
آزمون نیست

3. اغلب صاحبان محصوالت تأیید شده روی برگزاری 
دوره های آموزشــی اصرار دارند. با توجه به مجوزهای 
صادر شده که صرفًا محصوالت را تأیید کرده اند،  راهکار 

مناسب در برابر این درخواست ها چیست؟ 
 همان طــور که به درســتی و کاماًل دقیق اشــاره کرده اید، 
مجوزهــای صادر شــده برای محصــوالت، اعــم از مكتوب و 
غیرمكتوب، صرفاً به منزلۀ تأیید همان محصول خاص )نه دیگر 
محصــوالت و نه خود تولیدکننده( اســت و هیچ حقی را برای 

پاسخبهپرسشهایكارشناسانومعلماناستاناصفهاندربارۂساماندهی

این صفحه برای پاسخ گویی به پرسش های معلمان، ناشران و همکاران طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در سراسر کشور ایجاد شده 
است. پرسش هایی که در این صفحه منتشر می شوند، در وهلة نخست به ارزیابان منابع آموزشی و کارمندان حوزة معاونت سامان دهی نشان 
می دهند که چه ابهام ها و پرســش هایی دربارة فعالیت های آن ها وجود دارد. در وهلة دوم به پرسش یک دوست و همکار و آنچه که در ذهن 
او می گذرد پاسخ می دهد. زدودن ابهام های احتمالی از ذهن دیگرانی که این پرسش را در ذهن دارند و آشنا کردن دقیق تر آنان با موضوع 
سامان دهی نیز سومین کارکرد این صفحه است. در این شماره نیز، پرسش هایی از سوی معلمان و کارشناسان استان اصفهان مطرح شده كه با 
تشکر از گروه بررسی محتوای این استان، مخصوصًا سرکار خانم معصومه خلیلی، نظر شما را به خواندن این پرسش ها و پاسخ ها جلب می کنیم.

اك
ژو

پ

دبیرخانة سامان دهی
 منابع آموزشی 
و تربیتی
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برگزاری آزمون ایجــاد نمی کند. بنابراین، گرفتن تأییدیه برای 
یــك محصول مجوزی برای برگزاری دوره های آموزشــی با آن 
محصول نیست و نیازمند اخذ مجوز الزم از مراکز مربوط است. 
البته برای گرفتن مجوز برگزاری آزمون یا جلســات آموزشی، 
مــواد و منابع مــورد اســتفاده در آزمون، باید قبــاًل به تأیید 

سامان دهی رسیده باشند.

آیا مدرسه ها در خرید محصوالت 
تأیید شده اجبار دارند؟

4. آیا صدور مجوز حقی را برای فروش کاالهای صاحب 
محصول ایجاد می کند؟ یکی از معضالت ما، مراجعة مکرر 
افراد برای فروش محصوالت مجاز است. آیا بهتر نیست 
مصرف و خرید این محصوالت از طریق ســامانه ای، زیر 

نظر سازمان پژوهش صورت گیرد؟
 پاســخ پرسش نخســت منفی اســت. صدور تأییدیه برای 
یــك محصول فقط به این معنی اســت که اگر مدرســه ای یا 
دانش آموزی به محصولی آموزشی و تربیتی نیاز دارد، محصول 
مناســب مورد نیاز خــود را از بین محصــوالت مجاز و موجود 

برگزیند. 
اما در پاســخ به پرسش دوم شما باید گفت: »پخش مدرسه« 
که از ســوی ســازمان پژوهش راه اندازی شده است، بخشی از 
کتاب های مناســب و استاندارد مورد نیاز مدرسه ها را از ناشران 
می خــرد و در اختیار درخواســت کنندگان می گذارد. البته این 

امكان سبب نمی شود که مدرسه ها یا معلمان نتوانند خودشان 
نســبت به خرید کتاب های مناسب و استاندارد معرفی شده از 

ناشر اقدام کنند. 

آیا تعداد محصوالت تأیید شده زیاد نیست؟
5. با توجه بــه اینکه کتاب بهترین منبع آموزشــی 
اســت، آیا تعداد مجوزهای صادر شده در سال براساس 

استاندارد خاصی است؟ 
 اگر منظورتان از »بهترین منبع آموزشــی« کتاب درســی 
اســت، بلــه؛ می توانیم بگوییم با شــما موافقیم و بــا توجه به 
شرایط موجود، کتاب درسی مناسب ترین و بهترین منبع است. 
فقط باید به یاد داشــت که کتاب درســی برای سطح متوسط 
دانش آموزان و با در نظر داشــتن شــرایط عموم دانش آموزان 
کشــور تدوین شده است. با این وصف، اگر تولیدکننده ای برای 
آموزش آســان تر مفاهیم مثاًل کتاب درسی جغرافی، فیلم های 
مناسبی تهیه کند تا بچه ها مفاهیم کتاب درسی را با دیدن، به 
شــكل عمیق تر و احیاناً دل پذیرتری بیاموزند، آیا اشكالی پیش 
می آید؟ یا فرضاً اگر ناشــری در یكی از استان های کشور کتابی 
تولید کند که در آن برای آموزش مفاهیم جغرافیایی، از رودها، 
کوه ها و مراکز دیدنی اســتان محل زندگــی دانش آموز نمونه 

 بیاورد، طبعاً آموختن مطلب ساده تر می شود.  
اما دربارة تعداد مجوزها، فعاًل محدودیتی در نظر گرفته نشده 
است. ما می کوشــیم محصوالتی را که از حداقل چارچوب های 
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الزم برخوردارنــد، معرفی کنیم تا هر مدرســه یــا دانش آموز 
بر حســب نیازهای خــود از آن بهره بگیرد. باز به مثال ســابق 
برگردیــم: فرض کنیــد دانش آموزی بخواهد کتابــی را دربارة 
جغرافیای اســتانی محل زندگی خود تهیه کند. طبعاً اگر کتابی 
دربارة آن اســتان تدوین نشده باشد، نمی تواند به خواستۀ خود 
برسد، ولو 30 کتاب دربارة 30 استان دیگر وجود داشته باشد. 

کتاب هایی هم که منتشر می شوند:
1. موضوعات گوناگــون دارند )تاریخــی، جغرافیایی، علمی، 

دینی، ریاضی و...(.
2. انواع مختلف دارند؛ یعنی ممكن اســت از نوع دانش افزایی 

باشند یا کمك درسی یا حتی داستانی و تخیلی.
3. هر کدام از آن ها می تواند برای معلم، دانش آموز یا حتی پدر 
و مادر مناسب باشد، یا اگر کتاب کمك درسی است، ممكن است 

کتاب کار و تمرین باشد یا کتاب فعالیت. 
4. ممكن است مربوط به پایه های متفاوت باشند. 

به این دالیل نمی توان محدودیت زیادی قائل شــد و نمی توان 
به عنوان دولت به ناشران گفت که برخی حق دارند کتاب منتشر 

کنند و برخی نه.
به نظر می رســد بهترین راه، ایجاد فضای رقابتی سالم است تا 
در آن هر کسی کتاب خود را )با رعایت استانداردها و حداقل ها( 

ارائه دهد تا مشتری براساس ذائقه و سلیقۀ خود انتخاب کند.

چگونه می توان از محصوالت مناسب آگاهی یافت؟
6. نحوة اطالع رســانی و ارائة فهرست کتاب ها و مواد و 

رسانه های آموزشی مناسب چگونه است؟ 
 در این زمینه بارها توضیح داده شــده اســت. یك بار دیگر 
به طــور خالصــه می گوییم: دو ســامانۀ کنتــرل کیفیت منابع 
 مكتوب )به نشانی: http://samanketab.roshd.ir( و منابع غیرمكتوب 
 )به نشانی: http://standard.roshd.ir(؛ »وبگاه سامان کتاب« )به نشانی:

کــه  رشــد«  »فهرســتگان  http://samanketab.roshdmag.ir(؛ 

به طور رایگان به تمام مدرســه های کشــور فرســتاده می شود؛ 
»کتاب نامه های رشد« که شــامل تمام کتاب های مناسب است 
و در وبگاه سامان کتاب به شــكل الكترونیكی منتشر می شود و 

باالخره معرفی در کتاب های درسی. 

از محصوالت مناسب، نمایشگاه استانی 
برگزار کنید

7. آیا امکان برگزاری نمایشــگاه های استانی از تمامی 
وسایل به صورت ساالنه وجود دارد تا خریدار از بین وسایل 

متنوع، بهترین و مناسب ترین وسیله را انتخاب کند؟
 انجــام چنین کارهایی ســازمان را از وظایف اصلی آن دور 
می کند. ضرورتی ندارد ســازمان برای برگزاری نمایشگاه زمان، 
هزینــه و امكانات زیادی صــرف کند، در حالی کــه بهترین و 
مناســب ترین گزینه برای چنین مأموریتی هم نیست. هم اکنون 
معموالً سالی یك بار نمایشگاه هایی در استان ها تشكیل می شود 

)مخصوصاً نمایشــگاه کتاب( و بین آن ها کتاب های مناسب هم 
وجود دارد. به عالوه، تولید فهرســت های محصوالت مناســب، 
شاید حتی بهتر از برگزاری نمایشگاه باشد. شما می توانید تصور 
کنید نمایشگاهی از منابع مناســب برپا شده و هر کتاب نامه یا 
فهرستگان، کاتالوگی است که محصوالت آن نمایشگاه را معرفی 
می کند. امروزه تهیۀ کتاب ها و محصوالت به سادگی میسر است 
و خرید محصول تقریباً آســان ترین بخش کار است. به خصوص 
اگر از یك محصول چند نمونه بخواهید، ممكن اســت به شكل 
رایگان برای شــما ارسال شــود یا هزینۀ حمل و نقل آن ناچیز 

باشد.

مناسب ترین راهکار خرید وسایل توسط مدرسه ها 
8. مناســب ترین راهکار برای خرید وســایل توسط 

مدرسه ها کدام است؟ 
 به این پرســش پاســخ داده شد. بهترین شــیوه این است 
کــه ویژگی های محصول را مطالعه کنیــد و انتخابتان را تا حد 
امــكان به چیزی که نیاز دارید نزدیك کنید. اگر اطالعات کافی 
نبود، می شــود اطالعات بیشتری به دســت آورد. برخی ناشران 
در وبگاه هایشــان اطالعات بیشتری را دربارة محصوالتشان ارائه 
داده انــد. مثاًل صفحاتــی از کتاب را به نمایش گذاشــته اند که 
می توان دید. اگر محصول مورد نیازتان کتاب باشــد، می توانید 
از »پخش مدرســه« هم کمك  بگیرید. و اگر چند محصول را از 
یك ناشر بخواهید، معموالً ارســال آن به صرفه می شود. ممكن 
است ناشر در شهر شما نمایندگی داشته باشد که در این صورت 

هزینۀ حمل و نقل بسیار کاهش می یابد.

با متخلفان چه برخوردی می کنید؟
9. خرید، عرصه و تبلیغ در واحدهای آموزشــی صرفًا 
از منابع اســتاندارد و مجاز باید باشد. در صورت رعایت 

نشدن ضوابط قانونی چه برخوردی با مدیران می شود؟
اگر منظورتان سازمان پژوهش اســت،  باید اعتراف کنیم که 
تاکنون برخوردهای تندی بــا مدیران نكرده ایم. ما در تمام این 
سال ها کوشــیده ایم، با اطالع رســانی و برخوردهای تشویقی و 
ایجابی، مدیران مدرســه ها و معلمان را به آســیب های استفاده 
از منابــع نامناســب توجه دهیــم. تصور می کنیــم هیچ معلم 
دلســوزی دلش نمی خواهد رشــته های همكارانــش در وزارت 
آموزش وپرورش،  با این همه وقت و هزینه ای که صرف می شود، 
به خاطر ســودجویی تعدادی اندک، پنبه شود. به نظر می رسد 
اگر گاهی هم عنایت کافی نســبت به موضوع دیده نمی شــود، 
عامدانه و از ســر سودجویی نیســت. با این وصف در سال های 
گذشته، نامه نگاری هایی با مدیران، خصوصاً مدیران ارشد در این 

زمینه انجام گرفته و تذکراتی به آن ها داده شده است.
البته می دانید که بخش های دیگری در آموزش و پرورش وظیفه 
نظارت بر اجرای مصوبات و قوانین را در مدارس و ادارات برعهده 

دارند که طبعاً به وظایف قانونی خود عمل می کنند.
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