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مﻄالعـــه

پیشنیازتوسعه

پیام محسن حاجی میرزائی وزیر آموزشوپرورش به
مناسبت هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد

نیــازبــهكتابوتوســعهفرهنــگكتابخوانی،نیــازیپویاو

مســتمراســتوآموزشوپــرورشبهعنــوانمهمتریــنعنصر
بسترســازآموزشــیوفرهنگیجامعه،دراینمســیرنقشــی
اساسیبرعهدهدارد.

«خواندن»ازمهارتهایاساسیاستكههریادگیرندهای

بهآننیازدارد،خواندن،برایبرقراریارتباطسازندهباجامعه

امریضروریاست.مغزانساننیازبهتوسعهمستمرداردو

مطالعهبهاینتوسعهكمكمیكندتاقوهتخیلآدمیفعالتر
شودوبهسطحیازخالقیتدستبیابد.

دانشآمــوزانبهعنــوانآیندهســازانكشــوربایــددرنظــام

آموزشوپرورشبهگونهایپرورشیابندكهذهنیپرسشگرو
نقّادداشتهباشند.كتابوكتابخوانیازجملهمقوالتیاست

كهمیتوانددرطرحپرســشهایمناســبویافتنپاسخهای
مربوطكمككندوبدونتردیدبســترشــكوفاییذهننقّادو
پرسشگردردانشآموزانازدورانكودكیوازگذرنظامتعلیم

وتربیتــیپویــاوبامشــاركتخانوادههاشــكلمیگیــردواین
مهم،ضرورتبرگزاریچنینجشنوارهایرادوچندانمیكند.
الزماســتدرایــنجشــنوارهافــزونبــردعــوتوتشــویق

دانشآمــوزانعزیزومعلمانگرامــیبهكتابوكتابخوانی،
برنامههــایخالقانــهجدیــدیطراحیواجراشــودتــاكتابنه

بهعنوانكاالییزینتی؛بلكهراهگشاییباشدبرایحلمسائل
ومشــكالتوبرگزاریاینجشــنوارهبایدبهســویاینهدف

اصلیحركتكند.

ضمــنگرامیداشــت«هفدهمینجشــنوارهكتابرشــد»و

آرزویتوفیقخدمتصادقانهدرنظاممقدستعلیموتربیت،

فرصترامغتنممیشــمارموازدستاندركارانبرگزاریاین

جشنواره،قدردانیمینمایم.

امیدوارمهرسالبابرگزاریجشنوارههاییپربارتروپویاتر،

بتوانیمپیوندیعمیقترمیاندانشآموزانوكتاببرقراركنیم.

گفــتوگو

پای صحبتهای حجتاالسام و المسلمین دكتر علی ذوعلم ،معاون وزیر
و رئیﺲ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

رونق بازارنشرآموزشی

توسعﮥ كتاب و كتابﺧوانی و بﺴتﮥ ﯾادگیری
در آستانۀ برگزاری «هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد» ،فرصتی فراهم شد تا پای سخنان حجتاالسالم و المسلمین ،دكتر
علی ذوعلم ،معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بنشینیم .با توجه به بازآرایی ساختاری سازمان،
ســخنان ایشــان از اهمیت خاصی برخوردار اســت .در ادامه روایت بیان شــده از سوی ایشان را پیرامون :اهمیت كتاب و
كتابخوانی ،اشاراتی در خصوص طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،اهمیت و جایگاه و نقش ناشران آموزشی و
لزوم شكلگیری« ،تشكل خیرین توسعۀ كتابخوانی» با هم میخوانیم.

وطیسالهایگذشتهباتالشوكوششفراواناین

بستۀ یادگیری به جای كتاب درسی
خداونــدبــزرگرابابــتتوفیــقكارهــایبزرگــیكه جشنوارهرااستمراربخشیدهاند،تشكركنیم.امیدواریم
پیشرویماســت،شــكرگذاریم.بایداززحماتهمۀ درایندورهنیزآوردههایخوبوبرتریحاصلشوند

دوســتانیكــهپایهگذارطــرحســاماندهیكتابهای وبتوانیمازنتایجآنبهرهمندشویم.
اصالحــات ســاختاری ســازمان بــرای بسترســازی
آموزشیوتربیتیوجشنوارۀكتابهایآموزشیشدند

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398
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مشــاركت حداکثــری جامعه در هم ۀ ابعــاد ،به تولید

بســتههای یادگیــری ،جــدا كــردن مقولــۀ پژوهش و

برنامهریــزی و تعییــن اســتانداردها از تولیــد بســتۀ

یادگیری وابسته است .ما تا وقتی كه این دو را از هم

جدا نكنیم ،همواره دچار نوعی سردرگمی و نوعی نگاه

بسته و غیركارآمد به بست ۀ آموزشی خواهیم بود .این

نگاه باید تغییر كند و به جای كتاب درســی به ســراغ

بستۀ یادگیری برویم .یعنی ما برای خروج از انحصار

در كتاب درسی ،باید بتوانیم بقیۀ شركای كتاب درسی

را هم وارد بستۀ یادگیری كنیم كه در این میان یكی

از مهمترین شركای این بسته ،كتابهای غیر درسی

هستند.
ً
كتابهای غیردرسی حتما باید بخشی از كتابهای

آموزشــی مــا قــرار بگیرنــد و بخشهایــی از محتوای

آموزشــی مــا در قالب مطالعــات آزاد دانشآموزان و
تأمل و تفكر آنان محقق شود .بهخصوص بحث «فكر

این نگاه باید تغییر

محوری» در این بین بسیار مهم و نقشآفرین است.

درسی به سراغ

اندیشــۀ دانشآموز و معلم در كشــف و دستیابی به

كند و به جای كتاب

انجام این كار هستیم .یعنی باید از تكابزاری بودن

آموزش در قالب كتاب درسی خارج شویم و به سمت
عملیاتی شدن بستۀ یادگیری برویم.

در بعضــی حوزههــای تربیــت و یادگیــری ،ماننــد

تفكــر و حكمــت ،قــرآن و معــارف اســامی ،زبــان و

ادبیات فارسی ،آداب و مهارتهای زندگی ،سالمت
و تربیتبدنــی ،و حتــی حوزههایــی مانند ریاضیات و

فنی و یا علوم تجربی ،میتوانیم درصدی از محتوای
آموزشی را براساس آنچه كه حوزۀ تربیت و یادگیری

مشخص كرده است ،با همان استاندارد محتوایی و

مفهومــی در قالــب مطالعۀ كتابهای مربــوط به آن

مفهوم ،مباحثه دانشآموزان ،ارائۀ مطلب در كالس

درس ،و نوعی خودآموزی و اندیشهورزی در آن باب

ارائه كنیم.

تولید كتاب آموزشی غیر درسی

نكتۀ سوم هم این است كه كتاب آموزشی غیردرسی

شآموزان در كالسهای درس و پویا شدن
مباحثۀ دان 

بــه انداز ه كافــی و بهگونهای متوازن و پاســخگو برای

مفاهیم و یافتههای تربیتی خیلی مهم ،قابل توجه و

كنید كه در حوزۀ  تفكر و حكمت برای بچههای كالس

برویم .یعنی ما برای

بیتعــارف بایــد بگویم كه این امر فعــا ًدر حد یك

تربیتی و آموزشی را كه در حوزۀ مربوطه تدوین شده،

كتاب درسی ،باید

تأثیرگذار تبدیل شود .اما چگونه؟ این شعار را چگونه

بستۀ یادگیری
خروج از انحصار در
بتوانیم بقیۀ شركای
كتاب درسی را هم
وارد بستۀ یادگیری
كنیم كه در این میان
یكی از مهمترین
شركای این بسته،
كتابهای غیر
درسی هستند

موردنظر هستند.

شعار متوقف است كه باید به عمل و رفتار مستمر و

بایــد به عمــل تبدیل كرد؟ راهش این اســت كه این

شــعار به یــك برنامة عمــل در طراحی زنجیرة رشــد

شوپرورش تبدیل شود و بهطور
كتابخوانی در آموز 
مستمر به فكر تكمیل و ارتقای این زنجیره باشیم.

این كار كه ما در كتاب درسی ،فهرستی از كتابهای

غیردرســی را ارائــه كنیــم ،الزم اســت ولی به تنهایی
كافی نیست و نهایتا ً كارساز و مفید نخواهد بود .در

همین معرفی كتابها هم باید با تأمل خیلی بیشتری
عمل كنیم  .

ارائۀ بخشی از محتوا در قالب مطالعۀ كتاب غیر

درسی
ً
یک نكتۀ اساسی این است كه اساسا بتوانیم بخشی

از محتــوا را در قالــب مطالعــۀ كتاب غیردرســی ارائه

كنیــم .روی ایــن موضــوع بارهــا تأكید كردهایــم و در

دورهای هم كه در دفتر برنامهریزی و تألیف كتابهای

درســی مسئولیت داشــتهام ،خدمت دوستان متذكر

میشدم ،اما خیلی موفقیت پیدا نکرد .شاید دلیلش

ایــن بــود كه در آن زمان ما هنوز برنامۀ درســی ملی

مصوب و ســند تحولی نداشــتیم كه این امور را برای

ما الزامآور كند .اكنون براساس اسناد تحولی ملزم به
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ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

مخاطب دانشآموز تولید شود االن اگر از من سؤال
ســوم ابتدایی چند كتاب داریــم كه بتواند هدفهای

ارائه كند ،شــاید به تعداد انگشتان دست هم چنین

منابعی را سراغ نداشته باشم .یعنی واقعا ًكتابهای

قابلی كه مبتنی بر مبانی نظری تحولی باشند و بتوانند

جهتگیریهای بیان شده در آن اسناد را دنبال كنند،

در این زمینه سراغ نداریم.

متأســفانه ما كتابهای ترجمهای زیادی در همین

زمینهها داریم كه بنیادهای اندیشۀ آنها با بنیانهای

اندیشهای اسناد تحولی ما سازگار نیست .به همین

دلیــل هم باید چنیــن آثاری را تولید كنیــم .بنابراین

تولید و تألیف كتابهای آموزشی غیردرسی تالشی

جــدی و مســتمر را میطلبــد كــه بایــد دســتگاههای

فرهنگــی ،فكــری و دانشــگاهی و مراكــز پژوهشــی،

حوزههای علمیه ،و انجمنهای علمی غیر دولتی در

این زمینه به كمك ما بیایند .شاید الزم باشد ،نقشی

را كه «انتشــارات مدرســه» در این زمینه باید داشته
باشد ،باز تعریف كنیم.

دسترسی دانشآموزان به كتاب مناسب

نكتۀ چهارم دسترسی دانشآموزان به كتاب مورد

نیاز و مناسب است كه باید دید این دسترسی در حال

حاضر به چه میزان است .به اعتقاد بنده ،بسیار اندك

است و قابل توجه نیست .در آن دورهای كه مدیركل

دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی بودم ،در

بازدیدهایاســتانیودریكیازمناطقآموزشــیدر آنجــزواولویتهــایدوســتانباشــدوفعالیتهای

دبیرســتانیحضورپیداكردمووقتیسراغكتابخانۀ اقماریحولكتابخانۀمدرسه،مانندتلخیصكتاب،
مدرسهراگرفتموبرایدیدنآنمراجعهكردم،دیدم مباحثهدربارۀكتاب،نقدكتابواموریازایندست،

كهدركتابخانهقفلاست.جالباینكهكلیدكتابخانه بــهدقتموردتوجهقــرارگیرد.بهخصوصدرمورد
راهمپیدانكردندتابتوانیمازداخلآنبازدیدكنیم .نقــدكتــابخیلیتأكیــددارموبایدنقدعلمیكتاب

همانجابودكهبهمدیرمدرســهوهمراهانعرض رادرحدســطحشــناختیدانشآمــوزانبابكنیمو
كردم:اینجادراصلكتابخانهنیستوبیشتربهعنوان توسعهدهیم.دانشآموزانماكتابنمیخوانندتااز
انباركتابازآناستفادهمیشود.

آنتقلیدكنند،بلكهكتابمیخوانندتابهقدرتتفكر

ایندرحالیاستكهباتوجهبهتجاربیكهوجود واندیشــهآنانكمكشــود.اینموضوعخیلینكتۀ

دارد،بهطرحینوبرایمدیریتكتابخانۀدانشآموزی مهمیاست.

نیازداریمتاكتابخانۀدانشآموزانتوســطخودشان
تجهیز،مدیریتوادارهشــود.ضمناًبایددسترســی توانمندسازی دانشآموزان برای نوشتن
دانشآموزانبهكتابرادرمحیطمدرســهتســهیل

دربخــشآخــرایــنزنجیــرههــمتوانمندســازی

كنیموشرایطیرافراهمآوریمكهبهراحتیبتوانند دانشآمــوزانبــراینوشــتنخیلیمهــموموردنظر
بهكتابهایموردنیازودلخواهشاندستپیداكنند .اســت.یعنــیمــابایــدازســطحمؤلفــانمؤلــفبــه
ازسویدیگر،فضایفیزیكیظاهرمناسبوآراستۀ ســراغدانشآمــوزانمؤلــفبرویم.همیــناالنهم

كتابخانــهخیلیمهماســت.گاهیبــاخودمانتصور دانشآموزانــیداریمكهمثالًدرپایۀدهممتوســطه این تصور كه گمان
میكنیــمچــونامروزهدرجهــانارتباطاتومتكیبه تحصیــلمیكننــدودرعیــنحــالكتابــیچنــدده كنیم عمر كتاب

فضاهایمجازیزیستمیكنیم،بهكتابكاغذینیازی صفحهایهمنوشــتهاند.اینموضوعبســیاربســیار كاغذی روزی به سر
نداریــم.ولــیعرضمنایناســتكهقطعاًاینگونه مهــماســت.مابایســتیاینفرصتراقــدربدانیمو

خواهد آمد ،تصور

نیســتواینتصوركهگمانكنیمعمركتابكاغذی اینمطلبراجدیبگیریموجزوفعالیتهایاقماری

مقرون به واقعیتی

روزیبــهســرخواهدآمد،تصورمقــرونبهواقعیتی كتابخانۀمدرسهلحاظكنیم.
نیست.دههاسالاستكهاینتصوررواجپیداكرده،

همچنیــنبایــدانجمنهــایادبــی،انجمــنشــعر ،نیست .دهها سال

ولیدرعملچنیناتفاقیصورتنگرفتهاست.كتاب انجمــن حفــظ شــعر تشــكیل دهیــم و از وجــود است كه این تصور
كاغذیجایگاهخودراحفظخواهدكرد.فضایكتابخانه دانشآموزانمســتعدوعالقهمنــددراینانجمنها

درمدرسهبایدبرایدانشآموزانفضاییشوقانگیز بهرهبگیریم.اینكهماچندقطعهشعردركتابهای رواج پیدا كرده ،ولی
ودوستداشتنیباشدوفعالیتهایكتابخانهایباید درســیبگذاریموتصوركنیمكــههمینمقداربرای در عمل چنین اتفاقی

بهصورتیجدیومؤثرشكلبگیرد.

شاخﺺ ارزشیابی مدیران مدرسه :میزان توجه به

عالقهمندیوگرایشدانشآموزانبهســمتشــعر صورت نگرفته است.
وادبوشــاعریكافیاســت،بهخطــارفتهایم.این

كتاب كاغذی جایگاه

مقداركافینیســتكهگاهیهممضراســت.یعنی

اجبــاروالــزامدانشآمــوزانبــرایحفــظیــكشــعر خود را حفﻆ خواهد
كتابخوانی و كتابخانۀ مدرسه
ً
بــهنظرمیرســداینجانقشبــرادرانوخواهران اصالمضراســتواگرچنینامریدرارزشــیابیهای كرد
مادرامورتربیتیبسیارمؤثروتعیینكنندهاست .مــاوجــوددارد،بایدحتمــاًآنرااصالحكنیم.ماباید
دوســتانمادر«معاونتپرورشــی»باكارشناسان بهصورتیكفعالیتآزادوغیرتجویزیحفظاشعار

سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیبایدتیمی رادردستوركارخودمانقراردهیم.

همدلوهمجهتتشكیلدهند.معاونانآموزشی

فعالیــتبعــدیهمارتبــاطكتابخانهبــاچهرههای

همبایددراینبرنامهوحركتسازندهنقشمهم ادبیوشــعراونویســندگانمنطقه،چهرههایادبی
ومؤثرخودشــانراایفاكنند.یعنیمعاونمحترم اســتانوچهرههایادبیكشــوراستكهبایدبهآن

آموزشــیبرایتوجهدادنمدیرمدرسهبهاهمیت توجــهداشــتوبرایایجادجذابیــتدرفعالیتهای
كتابخانه،میتواندبســیارمؤثرونقشآفرینباشد كتابخوانیوكتابخانهایازآناستفادهكنیم.

وبهماكمككند.
بندهقویاًمعتقدمكهیكیازشاخصهایارزشیابی نمونهســازیكنیــم.یعنیدفتــرانتشــاراتوفناوری
برایبرآوردهشــدنچنینهدفیبایدالگوســازیو

مدیرانبایدهمینموضوعمیزانتوجهبهكتابخانۀ آموزشیبایدباهمفكریوهمكاریهمۀبخشهای
مدرسهباشدودربازدیدازمدرسههابایدسركشی آموزشوپــرورشبرنامهایزمانبندیشــدهداشــته
بهکتابخوانیوكتابخانۀمدرسهوارزیابیوضعیت باشــدتابراســاسآنبتوانند،چشماندازهایپنجیا
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هفت ســال آینده را مشــخص و راههای رســیدن به

آنها را هم تعیین كنند و به وضعیتی قابل قبول در
در ایــن كار بــزرگ حتمــا ًبایــد از ظرفیت و همكاری

بــازار فــروش این همكاران میتوانــد با تحولی جدی

وضعیت كتابخانههای مدارس برسند.

نهاد كتابخانههای عمومی كشور بهره بگیریم .توجه

داشــته باشیم كه امروز حدود  15میلیون دانشآموز

در مــدارس ما تحصیل میكنند .این ظرفیت بزرگ،

بــرای نهــاد كتابخانههای عمومی ،فرصتی ارزشــمند

اســت و اگــر ایــن همكاریهــا شــكل بگیرنــد ،در امر

انجمنها و
مجموعههای
غیردولتی
ركن چهارم
تربیت
هستند

توسعۀ كتابخوانی خیلی مؤثر خواهند بود .بحمدالله

دوستان ما هم در این نهاد و دیگر مراكز مرتبط با امر

فرهنگ و كتابخوانی آمادۀ همكاری هســتند و این

میانگین در سال بتواند پنج جلد كتاب بخواند ،واقعا ً
همراه شود .به این تعداد میتوان خرید كتاب توسط
مدارس ،انجمنهای اولیا و مدرســه ،و خانوادهها را

هم اضافه كرد .با چنین معادلهای نیمی از جمعیت

كشــور كه بهطور مستقیم با آموزشوپرورش مرتبط

هســتند ،مشــتری این بازار بزرگ ناشران کتابهای
آموزشی خواهند شد.

خیرین توسعۀ كتابخوانی

فرصت فراهم شده است تا جهش و تحولی اساسی

در حال حاضر خانوادهها و پدر و مادرهایی هستند

كتابخوانــی فعــال ،فكورانــه و منتهــی بــه تغییر و

میلیونها تومان هزینه میكنند ،ولی حاضر نیستند

در ارتقای جایگاه كتابخوانی و مطالعه ایجاد كنیم.

اصالح در رفتارها و نگرشها در سطح دانشآموزان،

یكــی از فعالیتهــای بســیار مهم مورد نظر ماســت.

در ســطح معلمــان و دبیران هــم به چنین فعالیت و

تالشی نیاز داریم ،ولی تلقی بنده این است كه ما اگر

چرخۀ فعالیت دانشآموزان را فعال كنیم ،همكاران
فرهنگی ما خودبهخود فعال خواهند شد.

كه در طول سال برای پوشاك و لباس فرزندان خود  
برای خرید كتاب فرزند خود  200هزار تومان بپردازند.

البته ممكن اســت بعضی خانواد هها همین مقدار را

هم نداشته باشند كه باید به آنان كمك كنیم .وظیفۀ

ماست كه در جهت عدالت آموزشی به خانوادههای
بیبضاعــت كمك كنیم تا بتواننــد برای فرزندان خود

كتاب بخرند .در همین زمینه باید در سازمان پژوهش

و برنامهریزی آموزشــی برای مناطق  كمتر برخوردار

ركن چهارم تربیت :انجمنها و مجموعههای

تخفیــف قائل شــویم تــا دانشآمــوزان آن مناطق از

مشاركتپذیری و نیز آن نگاهی كه در اسناد تحولی

نیــاز و عالقــۀ خــود را بخــرد ،كاری فرهنگی و تربیتی

غیردولتی

بایــد اذعــان كنیــم كــه مــا در اطالعرســانی ،بحــث

مطــرح اســت و میگویــد انجمنهــا و مجموعههــای

غیردولتی ركن چهارم تربیت هستند ،به توجه و عنایت

بیشتری نیاز داریم و ما كمتر بدان توجه كردهایم .ما
به هیچوجه نباید ناشــران را رقیب آموزشوپرورش

تلقی كنیم؛ بلكه باید همراه ما تلقی شوند .دلیلش

هم این است كه اكثر این دوستان عالقهمند هستند

كه یك كار تربیتی و آموزشــی انجام دهند و در كنار

كتابهای ارزانتر استفاده كنند.
اساسا ً اینكه دانشآموز خودش برود و كتاب مورد

است .از آن طرف هم باید به سراغ این كار و اقدام
مؤثــر برویــم كه تشــكل خیرین توســعۀ كتابخوانی

را فعــال كنیم .این تشــكل خواهد توانســت  ،هم در

توســعه و تجهیــز و هم در فراگیر شــدن امــر خیر در

زمینۀ كتاب و كتابخوانی ،مؤثر واقع شود.

صحبــت من این اســت كه ظرفیتهــای موجود در

كشور ،بین مردم و در طیف نخبگان و اندیشمندان و

آن از حاصل كار خودشان منتفع شوند كه این انتفاع

ت بسیار باالیی است كه اگر
حتی در خانوادهها ،ظرفی 

اقتصادی فرهنگ و تربیت توجه داشته باشیم و بدانیم
كه افراد و ناشران كمی هستند كه صرفا ً بخواهند با

حتما ً این اقدامات به جهشی در توسعۀ كتابخوانی

منطقی هم هیچ اشكالی ندارد .ما هم باید به چرخۀ

این مجموعه اراده كند و طراحی درستی داشته باشد،
منتهی خواهد شد.

نگاه ســودجویانه وارد این حوزه شــوند .تعامل ما در

در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولیدات مناسب

و كوتاهی و غفلت را جبران كنیم .باید این عزیزان را

در ســالهای  1398و  1399چرخۀ موجود را اصالح
خواهیــم كــرد .ضمنــا ً همدلــی موجــود در مجموعــۀ

این زمینه تاكنون ضعیف بوده است و باید این قصور
همكار خودمان تلقی كنیم و با آنها مراوده داشــته

ناشران آموزشی هم باید در یك كالم عرض كنم ،ما

باشــیم .ضمنا ً باید از این موضوع كه صنف ناشــران

آموزشوپرورش باعث خواهد شد ،اقداماتی مؤثر و

واقعا ً 1600ناشر برای یك كشور 80و چند میلیونی

مخاطبان و استقبال از این آثار صورت گیرد و باعث

آموزشی توسعه پیدا كند ،استقبال كنیم.

زیاد نیست و من معتقدم در هر شهرستانی دهها ناشر
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میتوانند فعالیت كنند و مشتری داشته باشند .یعنی

اگــر مــا بتوانیم كاری كنیم كه هــر دانشآموز به طور

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

كارساز برای توسعه و ترویج كتابهای مناسب بین
رونق كار این عزیزان شود؛ انشاءالله.

گفــتوگو

بخش ﺧﺼوصی
رﻗیب نیﺴﺖ

بلﮑه میتواند ﯾﮏ بازوی پرتوان باشد
گفتوگو با دکتر مسعود فیاضی
دبیر هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد

طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی با چه انگیزهای شروع شد ،االن در كجا ایستاده است و آیا به
تغییراتی در برخی راهبردها نیازمند است یا باید همین مسیر طی شده را ادامه دهد؟
برا ی کندوکاو در این خصوص با دکتر مسعود فیاضی مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و دبیر
هفدهمین جشنواره کتاب رشد به گفتوگو نشستهایم.

بعــد از طــی حــدود دو دهــه از اجــرای طــرح
ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی و نهایتــا ً
برگزاری جشــنوارۀ کتاب رشــد ،ارزیابــی جنابعالی،

بهعنــوان دبیر هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد ،از

این طرح چیست؟

مؤثربودناینطرحوجشنوارهاست.بهعنوانمثال

دراولینسالجشنواره(1379ش)،تعدادناشرانی

كهدرجشنوارهشركتكردهاند100،ناشر،درسال

250،1380ناشــر،درســال370،1381ناشرو...
ودرســال1397به1030ناشــرودرسالجاریبه

ابتــداعــرضســالمدارمخدمتشــماوهمکاران 1130ناشرارتقایافتهاستكه500ناشرازناشرین
محترمتــانوتشــکرمیکنــمازبابتزحمتــیکهدر فعالدراینطرحبهشمارمیروند.عالوهبراین،در
تولیدنشــریهجوانهمیکشــید.درپاســخبهســؤال سال،1381تعدادكلكتابهایواصلهبهدبیرخانۀ

شمابایدعرضکنمآنچهمسلماستایناستكه طرحساماندهی2700جلدبودهكهاینآماردرسال
طرحســاماندهیمنابعوموادآموزشــیوتربیتیو جاریبه4300كتابرسیدهاست.یااینكهدرسال
برگزاریجشــنوارۀكتابرشــدتدبیرخوبومؤثری 1380تنهــا18درصــدآثارمناســبتشــخیصداده
بودهوسیرتكاملیاشولوسینوسی،تابهامروزرو شدهاندولیدرسالهایاخیراینمیزانبهنزدیك

بهرشدبودهاست.بااینهمه،ایننیزمسلماست 60درصدارتقاءیافتهاست.یکیازدالیلاینارتقاء
كــهتــانقطۀنهاییومطلوبهنــوزراهنرفتهزیادی اینبودکهدراینسالهااستاندارهایكتابمناسب
درپیشداریم.توجهبهآمارها،گویایروبهرشدو درحوزههایمختلفیادگیریطراحیشدهاستو
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ناشران نیز تالش كردهاند این استانداردها را رعایت

كنند .عالوه بر این موارد در سالهای اول جشنواره،

فراخوانهایــی بــرای دریافــت آثــار اعــان میشــده

ولی در حال حاضر اساســا ً فراخوانی داده نمیشــود

ولی اســتقبال ،بیشتر از ســالهای قبل است و این

یعنی ارســال كتاب به طرح ساماندهی و جشنواره،

در برنامۀ  كاری ســاالنۀ ناشــران قرار گرفته اســت.

ایــن موارد همگی نشــانگر جا افتــادن ،مؤثر بودن و

مقبولیــت نســبی طرح ســاماندهی و جشــنواره نزد

اگر متولیان طرح
ساماندهی و
جشنواره بازار
كتاب و مواد
آموزشی مناسب را
خود درست كنند
و سود اقتصادی
ناشر را از این
جهت ،مشروع و
موجه بدانند تمام
توان ناشران در
تولید كتابها
و مواد آموزشی
مناسب صرف
خواهد شد

خود را اداره کرده و توسعه دهد .در صورتی كه اگر
وزارت آموزشوپرورش بهعنوان متولی اصلی طرح

ســاماندهی و جشنواره ،بازار كتاب و مواد رسانهای

مناسب را خودش درست كند و سود اقتصادی ناشر

را از این جهت ،نیز مشروع و موجه بداند تمام توان

ناشــران در تولید كتابها و مواد آموزشــی مناســب

صرف خواهد شد و از کنار آن ،همه منتفع خواهند

ناشــران آموزشی اســت كه بیشك این دستاوردها

شــد .بــه هــر حــال بایــد دانســت بخــش خصوصــی

توامان ناشرین است كه باید از همه تشكر كرد.

مختلف ادامه حیات بدهد.

مرهــون زحمــات مســئولین قبل از بنــده و همكاری

اما با اینهمه نقاط ضعفی نیز وجود دارد كه باید

آنها را درست شناخت و برای رفع آنها كوشید.

خودگردان اســت و باید بتواند در شــرایط اقتصادی
ه تــا نتواند برای ناشــران
از ایــن جهــت وزارتخانــ 

بازار کتابهای استاندارد ایجاد کند یا بازار موجود را

جهتدهی کند ،این طرح موفق نخواهد بود.

لطفا ً به اهدافی اشــاره كنید كه به گمان شــما

در این راســتا بنده دو ایده اصلی دارم .اول اینکه

جشنوارۀ كتاب رشد رویداد اصلی طرح ساماندهی

دهند تا با اســتفاده از جامعه مخاطب بســیار قابل

موفقیت طرح در گرو رسیدن به آنهاست.
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شــورای عالــی آموزشوپــرورش در طــول یک ســال

اســت .نكتــه مهــم ایــن اســت كــه جشــنواره و طرح

ســاماندهی بــرای موفقیت در دســتیابی بــه اهداف

تعیین شــده در این قانون در رویکردی ایجابی و نه

سلبی صرف ،باید سه مرحله را به دقت طی کند و

اال بــه آن اهــداف خــود نخواهد رســید .مرحله اول:

شناســایی كتــاب یا ماده آموزشــی مناســب و خوب

است .مرحله دوم :معرفی آنها به جامعه مخاطب

میباشد و مرحله سوم :حمایت و پشتیبانی جدی از

آن كتابها و تولیدكنندگانشــان اســت .اگر در حال

همــه ارکان وزارتخانــه بایــد دســت بــه دســت هم

توجهــی کــه دارند بــازار داخلی کتاب مناســب را در

داخــل وزارتخانه شــکل دهند .تجهیــز کتابخانهها

با خروجیهای طرح ســاماندهی یا پیشــنهاد خرید

کتابهــای مناســب بــه خانوادههــا و مــدارس در

نمایشــگاهها و مــدارس و امثــال آن در ایــن مســیر
خیلی مؤثر است.

دوم اینکه وزارت آموزشوپرورش باید با در اختیار

گرفتن اعطای مجوز نشر به کتابهای کمکدرسی و

آموزشی ـ هرچند به نیابت از وزارت ارشاد ـ به بازار
عمومی کتابهای آموزشــی و کمکدرســی نیز ورود
کرده و هدایت مؤثری در آن داشته باشد.

حاضر شاهد نابسامانی در بازار كتابهای آموزشی

به نظر بنده بدون انجام این کارها ظرفیت عظیم

هستیم ،دلیلش این است كه این سه قدم اساسی

و تربیتــی خــود را نشــان نمیدهــد و اهــداف تعیین

(به خصوص كتابهای کمکآموزشی و كمكدرسی)

در عمل خوب برداشــته نشــده اســت .توضیح اینکه

اگر كتاب یا ماده آموزشی خوب را نشناسیم ،اولین
انتظارات از طرح نیز برآورده نشده است و اگر مواد

آموزشی مناسب را بشناسیم ولی آنها را به مخاطب
معرفی نكنیم اساسا ً هدف دیگر طرح كه هدایت و

جهتدهــی مناســب بــه مصرف كننده بــوده محقق

نشــده اســت .اگــر هــر دو كار قبلــی را انجــام دادیم

ولی برای بخش خصوصی به عنوان تولیدكننده این

محصــول ،ســود اقتصادی قابل توجه حاصل نشــد،

او انگیــزهای بــرای ادامه شــركت در ایــن طرح ندارد

و دلیلــی بــرای به زحمت انداختن خــود برای اعمال

اســتانداردها نمیبیند .نتیجه نیز این میشود كه از

خالءهای قانونی استفاده میكند ،و بهصورت کاذب

× 8

بــرای مخاطبان ذائقهســازی میكنــد و از این طریق

بــازار ســوددهی خلــق كند تــا بتواند با ســود حاصله

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

قانون  ۸۲۸و طرح ساماندهی منابع و مواد آموزشی
شده برای آن محقق نمیشود.

البتــه برخــی موانــع وجــود دارد كــه ســبب

شــده بازارهــای كاذب شــكل بگیــرد کــه وزارت

آموزشوپرورش برای آنها هم باید تدبیر کند.

این نكته درســت اســت و وزارتخانه باید تصمیم

جــدی بــرای آنهــا بگیــرد .به عنــوان مثال داســتان

غمانگیز كنكور و بهطور طبیعی درســت شــدن بازار

كتابهای تســت و ...یك داســتان واقعی اســت که
باید برای آنها تدبیر درستی انجام شود.

یــك ســؤالی كــه در این همكاریها بیــن اجزاء

مختلــف وزارتخانــه وجــود دارد ایــن اســت كــه در

ارزشــیابیهای طــرح ســاماندهی ،اشــكاالتی وجود

دارد و ارزیابیهــا دقیــق نیســت .نظــر و شــما در

اینباره چیست؟

صیانــت از آن میدانیم  .اما خود مســئولین محترم

آن معاونــت بــرای این نوع كتابهــا در همان زمان

جایگزینهایــی معرفــی كردنــد و گفتنــد كتابهــای

اینکــه در فراینــد ارزیابیها اشــکاالتی وجود دارد،

داســتان ،رمــان ،شــعر و قصــه جایگزیــن كتابهای

بــردن اصــل طــرح ســاماندهی و ناکارآمــد کــردن

حال ســؤال این اســت اساسا ً چه ســازوكاری دیده

پتانســیل عظیم آزاد شــود .در ســازمان این آمادگی

و قصــه مناســب ســن ابتدایی كــه مــورد تأئید طرح

وزارتخانه و حتی ناشرین در فرایند ارزیابی و داوری

هر حال اگر ما این كتابها را شناسایی نكنیم و برای

امــا مهم این اســت که بدانیم در طرح ســاماندهی،

بازار آزاد نیاز مطالعه و سرگرمی خود را رفع میكند

كتاب درجهیك یا رتبۀ یك یعنی كتاب خوب و كامل.

مناسب را انتخاب نماید .زیرا او خود كارشناس این

ســازمان نوشته شــدهاند .چرا این امکان بزرگ را از

را راهنمایی نكرده اســت .نتیجه این می شود كه با

كتاب درجه یك و دو شناسایی شد و این یعنی با این

حمایت نکردن از كتابهای خوب ،مخاطب را گرفتار

اختیار داریم .قانون  828به وزارتخانه این امكان را
میدهد كه دقیقا ً با راهبرد تنظیمگری (رگوالتوری)

البتــه جــا دارد از ســركار خانم دكتر حكیــمزاده كه

حتی اگر درســت هم باشــد نباید منجربه زیر سؤال

آن شــود .بلکــه بایــد این مشــکل را حل کــرد تا این

وجود دارد که از همه متخصصان در همه بخشهای

بــه منظــور ارتقــاء ســطح داوریهــا اســتفاده شــود.

کتابهــا به درجههــای  3،2،1رتبهبندی میشــوند.

ایــن یعنی كتابهــای درجه یک ،گویی توســط خود

وزارتخانه ســلب کنیم .در ســال جاری حدود 1000

قانون و با همکاری هم منبع عظیم تولید محتوا را در

كمكدرسی در این مقطع شوند.

شــده اســت كــه كتابهای داســتان و رمان و شــعر

ساماندهی هستند به مدارس ابتدایی وارد شوند .به
مخاطب معرفی ننمائیم و در اختیار او نگذاریم او از

نوجوان یا ناشــران داشتهایم ،ســؤاالتی درخصوص

محدودیتهایــی كه برای ورود كتابهای آموزشــی

كمكدرسی استاندارد و غیراستاندارد قائل باشیم،

و حد نصاب  6عنوان کتاب برای تشــکیل هر گروه،

بــه آن تصمیــم احتــرام گذاشــته و خــود را ملــزم به

است

جشنواره راه یافتهاند.

و میگوییــم حــرف درســتی اســت ،هر چنــد اعتقاد

اینکه چنین تصمیمی گرفته شده است که كتابهای

آموزشی نهاده شده

بــوده و چــه میــزان از آنهــا بــه مراحــل بعــدی

برگههــای ارزیابــی را در فراینــد ســاماندهی کســب

كمكدرسی وارد مدرسههای ابتدایی نشوند ،ما هم

پژوهش و برنامهریزی

كتابهــای رســیده بــرای ایــن دوره چــه تعداد

آموزشوپرورش باشد .ما این موضوع كه كتابهای

وارد مدرسههای ابتدایی شوند .با این حال به دلیل

بهعهدۀ سازمان

تربیتیشان نمود   .

طبق رویه جشنواره ،کتابهایی وارد چرخه داوری

جا دارد اجازه بدهیم که كتابهای استاندارد بتوانند

آموزشوپرورش

میتوان كمك بیشــتری به خانــم دكتر حكیم زاده و

ایــن هــم نكتــۀ مهــم دیگری اســت كه شــاید ناظر

شــخصی بنده این اســت كه اگر به وجود كتابهای
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دیگــر معاونتهای آموزشــی در رســیدن به اهداف

آن مناســب شــناخته شــده اســت که میشــود 53

كمكدرسی نباید وارد دبستانها شود را میپذیریم

که بر اساس مصوبۀ

استفاده از این مجالت تشویق کردهاند ،بسیار تشكر

بــه مدرســههای ابتدایــی وضع شــده اســت ،مطرح
میشــود ،لطفــا ً بــا توجــه بــه تكــرار و اهمیــت ایــن

بــر همــان ضــرورت همكاریهــای بیــن بخشــی در

در طول سال است

اجــازه دادهاند و ســفارش كردهاند كه مجالت رشــد

در ســال  ،1397تعــداد  4264عنــوان کتــاب برای

پرسش ،نظرتان را در اینباره هم بفرمایید.

آموزشی و تربیتی

آسیب جدی دیگری كردهایم.

را ٰ باید رفع کرد نه اینکه اصل صورت
وجود دارد آن 

آموزشــی و انجمن فرهنگی ناشــران كتاب كودك و

طرح ساماندهی منابع

این منع خواستیم جلوی یك آسیب را بگیریم ولی با

و قدردانــیكنــم ولــی با توضیحاتی كــه عرض كردم

در نشســتهایی كــه بــا نماینــدگان ناشــران

اصلی فرایند اجرای

فن نیســت جایی هم به صورت كارشناســی شده او

بخــش خصوصــی را فعــال كنــد و خــود را در تولیــد

مسئله را زیر سئوال برد.

مرحلۀ نهایی و نقطه

و در این صورت دیگر تضمینی وجود ندارد كه كتاب

به مدرســهها بروند و معلمان و دانشآموزان را در

محتواهای متنوع و مناسب مستغنی كند .اگر اشکال

جشنوارۀ كتاب رشد

ارزیابی به دفتر ارسال شده است که  2263عنوان
درصد.

نهایــی میشــوند کــه دســتکم  70درصــد از امتیــاز

کرده باشــند .امســال با توجه به کتابهای رســیده

 27گروه داوری موضوعی تشــکیل شــد و در نهایت

 959عنــوان کتــاب روی میــز داوران محتــرم قــرار

گرفت .همچنین برای نخستینبار ،یک گروه داوری

گرافیک تشکیل دادیم تا داوری بخش گرافیک تمام
کتابهــای جشــنواره ،بــا یک رویه واحد و بهشــکلی

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×

9

حرفهایتر صورت گیرد .این گروههای  27گانه120 ،

نامــزد برای رقابت در مرحله نهایی معرفی کردهاند

که انشاءالله در مراسم پایانی هم عناوین  15کتاب

برگزیده و  39کتاب مورد تقدیر اعالم خواهد شد.

بــا عنایــت بــه الــزام پدیدآورنــدگان كتابهای

آموزشــی و توجــه آنهــا بــه اصــول و رویكردهــای

اســناد تحولــی آموزشوپــرورش ،از جملــه ســند
تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش ،تــا چــه حــد در

اگر ادعا میكنیم
كتاب ترجمهای
مضر است ،پس
بیاییم و بازار تألیف
را زنده كنیم .یعنی
آثار مناسب تألیفی
را بخریم و ترویج
كنیم تا دیگران نیز
بخرند تا ناشر و
نویسندۀ ما هم به
تولید چنین آثاری
ترغیب و تشویق
شود

برقــراری ارتبــاط بــا پدیدآورنــدگان كتابهــای

آموزشــی موفــق عمل كرده اســت؟ چشــماندازهای
آیندۀ آن را چگونه میبینید؟

طرح ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،ارتباط

اسناد با تولیدات ناشران را در گام اول با طراحی و

ابالغ اســتانداردهای مبتنی بر اسناد انجام میدهد

ایــن كار مهم خوشــبختانه تا حد قابــل قبولی انجام

شده است و باید قدر دانسته شود .شاید بتوان گفت

اساسا ً چنین میثاق مشتركی باعث شده است ما از

بایــد ســكان ادارۀ ایــن جامعه را به دســت بگیرند و

برای بنده و شما تصمیم بگیرند ،آیا فكر كردهاید با

انتشــار این آثار برای فرزندان خودمان ،چه آینده و
فردایی را برای آنان و خودمان رقم میزنیم؟

مثالی عرض كنم .ما در همین جشنوارۀ هفدهم،

در گروه آداب و مهارتهای زندگی  250كتاب داریم

كــه بــرای شــرکت در جشــنواره ثبت شــدهاند .اما از

ایــن تعداد  230جلد ترجمهای هســتند که غالبا به

فرهنگها و كشورهای دیگر مربوطاند .این در حالی

است كه آداب و مهارتهای زندگی همان چیزهایی

هســتند کــه توانمندیها و ســبک زندگی فــرد برای

زندگــی حقیقــیاش را ایجــاد میکننــد .تحلیلهــا و

تحقیقات نشــان میدهد آنچه امــروزه به درد افراد

میخــورد ،مدرك نیســت ،بلكه مهــارت و توانمندی

است .حال سؤال این است؛ با كتابهای ترجمهای

و اقتباس شده از فرهنگهای به كلی دور از فرهنگ

 18درصد اولیۀ كتابهای مناسب در آغاز راه ،به 53

بومــی خودمــان ایــن مهارتهــا را با كدام ســویه به

البته ناشــران آموزشــی در مورد این اســتانداردها

دوســت و همكار ناشــر ما باید به این دغدغۀ جدی

درصد كنونی برسیم.

هــم حرفهایــی دارنــد .در جلســات مشــتركی كــه

بــا ایــن عزیــزان داشــتیم ،ایشــان اظهــار میكردنــد

آیندهسازان میهنمان ارائه میدهیم؟ به نظر میرسد
پاسخی درخور در نزد خود داشته باشد.

یك توصیه هم برای ما و دوستان آموزشوپرورشی

اســتانداردهای آموزشوپرورش و ناشران آموزشی

مطرح است .اگر ادعا میكنیم كتاب ترجمهای مضر

مشکل قرار شد كارگروه مشتركی به منظور یكسان

آثار مناسب تألیفی را بخریم و ترویج كنیم تا دیگران

با همدیگر در مواردی متفاوت اســت .برای حل این

كردن اســتانداردها با ناشــران تشــكیل شــود كه در
تدارك ایجاد آن هستیم.

گام دوم در تحقــق اســناد در ایــن طــرح مربوط به

مرحلــه ارزیابیهــا و داوریهاســت در ایــن راســتا

نمونبرگهای ارزیابی مبتنی بر استانداردهای معین

است ،پس بیاییم و بازار تألیف را زنده كنیم .یعنی

نیز بخرند تا ناشــر و نویســندۀ ما هم به تولید چنین

آثاری ترغیب و تشــویق شــود .در جلســهای كه بنده

بــا ناشــران داشــتم ،اكثــر ایــن دوســتان را همــراه و

همســو با آموزشوپرورش و طرح ساماندهی منابع

آموزشی و تربیتی دیدم ولی این ما هستیم كه باید

طراحی شده و مبنای عمل ارزیابان قرار گرفته است.

با راهبرد تنظیمگری زمینهای فراهم كنیم كه آنها

یكــی از سیاســتهای اصولــی جشــنواره طــی

نظر اسناد ملی مبادرت كنند .بخش خصوصی هرگز

ســرمایهگذاری بر تولید آثــار تألیفی به جای ترجمه

البتــه وقتــی كــه اقتضائاتش را ببینیــم و جهتدهی

دو دهــۀ گذشــته ،تأكیــد بــر تشــویق ناشــران بــه
بوده اســت .با عنایت به غالب شــدن آثار ترجمهای

در حــوزۀ كتابهای آموزشــی بر آثــار تألیفی ،نظر و
توصیۀ جنابعالی در این خصوص چیست؟

اساسا ًاگر ناشر یك شخصیت فرهنگی نبود ،ناشر

نمیشــد و کســبوکار دیگری را در پیش میگرفت.

پس كسی كه پای در این راه گذاشته است ،دغدغۀ

ذهنــی و انگیــزه خاصــی بــرای كار فرهنگــی داشــته

اســت .میخواهــم نكتهای را از ایــن زاویه بیان كنم

و بگویــم :دوســت مــن! آقــا یا خانم ناشــر ،شــما كه
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میدانید فرزندان ما و شما هستند که این كتابها

را میخوانند ،یعنی همانهایی که بعد از من و شما

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

با اشتیاق و بدون دغدغههای جانبی به تولیدات مورد

رقیب نیست بلكه میتواند یك بازوی پرتوان باشد.
مناسب به آن کنیم.

در دومیــن نشســت هماندیشــی ناشــران

علمــی ،آموزشــی و تربیتــی كــه در روز دوم مهرمــاه

 98بــا حضــور جنابعالــی برگــزار شــد ،از بســتۀ

حمایتــی ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی
از ناشــران رونمایــی شــد .لطفــا ً درایــن خصــوص و
مواردی كه در این بســتۀ حمایتی مطرح شده است

توضیح بدهید.

براســاسآنچهعرضشــددرخصوصهمانسه انجمــن اولیــا و مربیــان و ناشــران فعــال در بخــش
بخــششــناخت،معرفیوحمایتازآثارمناســب برونســازمانی اســت .نظرتــان در ایــن خصــوص
آموزشیوتربیتی،بایدبرویمبابخشهایمختلف چیست؟
وزارتخانــهرایزنــیكنیــموهموغمواحــدیرابرای

ماجلساتخیلیخوبیباآقایدكتركاظمی،معاون

کامــلکــردنایــنچرخــهایجــادكنیــم.امــادركنار محترمپرورشیوفرهنگیوزارتآموزشوپرورش،
ایــناقــدامراهبــردیبایــد،ظرفیتهــاوامكاناتی وآقــایدكتــررمضانی،مدیركلمحتــرمفرهنگیو
كــهدردفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــیداریــم هنریاینمعاونتداشــتهایمكهبســیارامیدبخش
رانیــزبــهخدمــتبگیریم.برخیازایــنظرفیتها بودهانــد.آقایكاظمیهمینهفتهبهمنفرمودند
عبارتانــداز:معرفیكتابهایبرگزیدهجشــنواره كانونهــایفرهنگــیـتربیتــیوكتابخانههــایمــا
درمجالترشدكهتیراژمیلیونیدارند،بهرهگیری بهصــورتكاملدراختیاراینطرحاســتلذاپیگیر

كار ما تصدیگری

ازتوانتوزیعكنندگانونمایندگانمجالترشددر جلســهایهســتیمتــاارتبــاطخودمــانبــامعاونــت

استانهایكشــوربرایتوزیعكتابهایدرجهیك پرورشیوفرهنگیوزارتخانهرادقیقترتعریفكنیم امر تولید
ودو،بهرهگیــریازظرفیــتپخــشمدرســهبــرای تاهمافزاییالزمانجامشد.واینآرزوهایدوست نیست ،وﻇیفۀ
دردســترسقــراردادنایــنكتابهابــهمخاطبان داشتنیراجامهعملبپوشانیم.
درسراســركشــور،معرفــیآثارمناســبوبرتردر
بــهنظربنــدههماهنگــیبینبخشهــایمختلف
كتابهــایدرســیو....درحــالحاضــرهمــهاین وزارتخانــهبســیارنقــشحیاتــیدربهدســتآمدن
ظرفیتهارافعالكردهایم.

ما تنظیمگری
)كنترل و هدایت

اهدافعالیوزارتخانهدارد.اهدافیكهتنهامعطوف بر پایۀ اصول

طبیعــیاســتاگــرشــمارگانكتــاببرگزیــدهیک بهتربیتنسلیمتعهد،اندیشهورز،كاردان،پرتوان
ناشــربهعنــوانمثــالبــه100هــزارنســخهبرســد ،وانقالبیاست.

و سیاستها(
است

برایشخیلیمطلوباست.دراینصورتاستکه

برگزیدهشــدندرجشــنوارهبرایاویکامتیازمهم
اگــر نكتــه و مطلــب دیگــری دربــارۀ طــرح
محســوبمیشــود.ایــندرحالــیاســتكــهاگرما ســاماندهی ناشــران آموزشــی یا موارد مرتبط با آن
برنامهریزیوطراحیدرســتیداشتهباشیم،چنین وجــود دارد كه درخصوص آن ســؤالی مطرح نشــده

هدفیدورازدســترسنیســت.چونشــبكۀتوزیع اســت ،نظرتــان را درخصــوص آن مــوارد هــم بیــان
مجــالتماكــهبرخیمجــالترشــدرادرتیراژهای فرمایید.
میلیونــیتوزیعمیكننــد،بهراحتیمیتوانندچنین

خوباستدرپایانصحبتایننكتهراتاکیدکنم

كاریراانجامدهند.درهمینباره،مابانمایندگان كــهبنــدهبهطــورعمیقبــهبخشخصوصــیعقیده
توزیــعمجــالترشــدكــهجمعیتیحــدودهــزارنفر دارمومعتقدممابایددرتولیدآثارحتماًبهبخش

هستند،هماهنگیهاییانجامدادهوطرحموضوع خصوصیمراجعهكنیم.نكتۀمهمایناستكهكار
كردهایــم.مقــررشــدهمانگونــهكهپخــشمجالت ماتصدیگریامرتولیدنیست،وظیفۀماتنظیمگری
رشــدرابــهعهدهدارنددرمــوردكتابهایبرگزیده ورگوالتوری(كنترلوهدایتبرپایۀقاعدۀمعین)
طرحساماندهینیزاقدامكنند.
اســت .البتــه مــا از اعمــال سیاســتهای اصولــی
عــالوهبــراینمــواردبــامعاونتمحترمپرورشــی خودمانكهبراساساسنادباالدستیهستندكوتاه
وزارتخانــهووزارتفرهنــگوارشــاداســالمیو نمیآییم،ولیبااینحالقرارنیستمتصدیتولید

نهادكتابخانههایعمومیكشورنیزدرحالرایزنی خودمانباشیمبلکهبرایاینامرمهمبایدازبخش
هستیم.پشتیبانیالزمرادرخصوصاینکتابها خصوصیكمكبگیریمتابتوانیماهدافمشتركیرا

داشتهباشند.

كهداریم،باهممحققكنیم.

ازایــنجهــتبرخــالفبرخــیتصــوراتغلــط،ما

پیشــبرد اهــداف اساســی طــرح ســاماندهی

بــهبخــشخصوصینــهبهعنواندشــمن،كهحتی

هماهنگــی بیــن مراكز و مدیریتهــای داخلی فعال

كارهاییدردســتماستكهبخشخصوصیباید

منابع آموزشــی و تربیتی (مواد و رســانهها) در گرو

بهعنــوانرقیــبهمنــگاهنمیكنیم.اعتقــادداریم

در درون آموزشوپــرورش در حــوزۀ معاونتهــا و

انجامدهدومعنیواقعیوحقیقیخصوصیسازی

فعال در حوزۀ تولید كتاب مانند مؤسســۀ فرهنگی

ازهمــهظرفیتهــایکشــوردرتولیــداتمناســب

ســازمانهای تابعۀ وزارت آموزشوپرورش و مراكز

منــادی تربیــت ،انتشــارات مدرســه ،انتشــارات

همهمیناســت.بااینرویکرداســتکهمیتوان
استفادهکرد.

×

رشـــد جوانـــه

×
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گفــتوگو

گفتوگو با دكتر حسن ملكی «معاون طراحی و تولید بستههای یادگیری»
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

كتاب آموزشی نامناســب
مﺼداقفﺴــــــــــــاد
در پی بازآرایی ســاختار ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی« ،معاونت طراحی و تولید بســتههای یادگیری»
پیشبینی شده است و دکتر حسن ملکی ،استاد دانشگاه و صاحب نظر مسائل تعلیموتربیت (مدیرکل سابق دفتر
برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی) عهدهدار این معاونت شد .در آستانۀ برگزاری «هفدهمین جشنوارۀ کتابهای
رشد» فرصتی حاصل شد تا پای صحبتها و نظرات ایشان بنشینیم .آنچه در ادامه میخوانید حاصل این گپوگفت
صمیمی است.

اخیرا ً صحبت از جایگزینی بســتۀ آموزشــی یا بســتۀ

یادگیــری بــه جــای کتــاب درســی (بهعنــوان یــک رســانۀ

منحصربهفــرد) مطــرح شــده اســت .هــر چنــد شــما در

گفتوگــو بــا رســانهها در ایــن خصوص توضیحاتــی ارائه
کردهایــد ،امــا تقاضا داریم بــرای اطاع بیشــتر مخاطبان
نشــریۀ هفدهمیــن جشــنوارۀ کتاب رشــد ،در ایــن زمینه
بیشتر توضبح دهید.

برنامههایدرسیدرهرکشوریوازجملهدرکشورما،

سندحاکمیتیمحسوبمیشوند؛بهنحویکههرمطلب
وپیامیدرکتابهایدرســیمطرحشــود،اینمطلبرا

منتسببهحاکمیتمیدانند.بههمینسببهمکتاب
درســیراســندرســمیتعلیموتربیتبهشمارمیآورندو
محتوایآنرانظروموضوعحاکمیتتلقیمیکنند.

چنینموضوعینشــانمیدهدکهکتابدرســیچقدر

جایــگاهواهمیــتداردوبهچــهمیزانمیتوانددرروابط
بینکشورهاباهمودرانسجاموتولیدسرمایۀاجتماعی
درداخلکشورتأثیرگذارودارایاهمیتباشد.
طبیعتاًاگرمدرسههابخواهنددربرنامههایدرسیوارد

× 12

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

بشــوند،درقالبموادورســانههایآموزشــیبدانوارد

میشوند.معنیاینحرفآناستکهآنچهواردمدرسه

میشود،برنامۀدرسیبهمعنایآنسندمکتوبنیست،
بلکــهمــوادورســانههاییادگیریازجملهکتابدرســی،
فیلــمآموزشــی،کتابکاروتمریــندانشآموز،لوحهای
فشــردهودیگــرمــوادورســانههایآموزشــیویادگیــری

است.مجموعاینموادورسانههایمتعددومتنوعبستۀ

آموزشــیراتشــکیلمیدهندکهدرحقیقتفرصتهای
بهتریادگیریرابرایدانشآموزفراهممیآورند.

درشــرایطکنونــی،ســازمانپژوهــشوبرنامهریــزی

آموزشــیقصدیجدیداردکهازکتابدرســی(بهعنوان
رسانهایمنحصربهفرد)فاصلهبگیردوبهسمترویدادی
نوینبهنام«تولیدبستۀآموزشی»برود.

نظرتان در زمینه کتابهای آموزشی چیست؟

درحالحاضر،یکسلسلهمحتواهاومطالبباعنوان

«کتــابآموزشــییاکمکآموزشــییاکمکدرســی»وارد
نظــامتعلیموتربیــترســمیمیشــودوبــاکمالتأســف

صداوســیمای ما هم خیلی راحــت آنها را ترویج و تبلیغ

و بهموقع اســت .خب اگر این کارها

مافیــا تبدیل شــده اســت .البتــه من در اســتفاده از کلمۀ

منابــع آموزشــی و تربیتــی -مصوبــۀ

غیرطبیعــی ،غیراصولی و غیرتربیتی ،خیلی روان ،آســان

خیلــی مؤثــر میدانــم .یعنــی اگــر

این موضوع باعث نگرانی مهم و قابل توجهی شده است.

باال نبرد  ،امور بدلی و افراد ســودجو

میکند .به همین علت هم این موضوع به مسئلهای شبه

مافیــا قدری احتیاط میکنــم ،اما به هر حال ،این حرکت

و بــدون کوچکتریــن احتیاطــی راه خــودش را میرود که
بایــد عــرض کنــم در تاریــخ « ،89/6/2شــورای عالــی

بشــود ،بنــده آن را در ســاماندهی

اســت .متأســفانه نظام تعلیموتربیت مــا از همین ناحیۀ

به همین ســبب مقام معظم رهبری چندین بار اشــاره

و افراد سودجو این
جاهای خالی را پر

این جاهای خالی را پر خواهند کرد.

آن را شــروع کردهایــم .انشــاءالله

نشدن آنها ،ضربات زیادی خورده است.

باال نبرد  ،امور بدلی

آموزشوپــرورش قابلیت خودش را

آموزشوپرورش«آییننامۀ ساماندهی منابع آموزشی و

بیتوجهــی یــا کمتوجهــی بــه مصوبات قانونــی و عملیاتی

قابلیت خودش را

 ۸۲۸شورای عالی آموزشوپرورش-

این خــودش کاری اساســی و مهم

تربیتی» را تصویب كرد ،اما به طور کامل عملیاتی نشده

اگر آموزشوپرورش

خواهند کرد

اســت کــه باید انجــام دهیــم و البته

به کمک دوســتان در دفتر انتشارات

و فناوری آموزشی و سایر دفاتر طراحی و تولید بستههای

یادگیری که در بازآرایی تشکیالت جدید سازمان ایجاد شده

فرمودهاند :چرا «ســند تحــول بنیادین آموزشوپرورش»

اســت و همچنیــن با بهرهگیــری از خرد جمعــی،مطالعات

پژوهش و برنامهریزی آموزشی  نام بردند و فرمودند آنجا

میرسانیم.

را عملیاتی نمیکنید؟ تا اینکه امسال معظمله از سازمان

قلب آموزشوپرورش اســت و تعبیر ایشان این است که

دانایــان بایــد به قلب آموزشوپــرورش که اهمیت زیادی
دارد ،یاری برسانند.

متأســفانه بــه دلیــل یک سلســله نفوذهــای اقتصادی و

متعدد و تشکیل جلسات الزم بهطور مؤثر و موفق به انجام

نظرتــان در خصــوص طراحــی و ارائــۀ اســتاندارهای

تولید کتابها و منابع آموزشی و تربیتی که در دستور کار

دبیرخانــۀ ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی نیز قرار

منفعتطلبانــه دنیــوی و یــک سلســله تشــکلهای صرفا ً

دارد ،چیست؟

مشــابه یک تاجر و بازرگان آموزشــی در کشور و در سطح

راه ناشــران بــرای تولیــد کتابهای مناســب در ایــن حوزه

این جریان نیست.

استانداردهای آموزشی و پرورشی تولید شود.

مــادی ،امــوری به نــام آموزش شــکل گرفتهانــد و عدهای

مدرســههای ما ســیطره پیدا کردهاند و کسی هم جلودار

مــا بایــد اســتانداردهایی تولیــد کنیــم که راهنمــا و چراغ

باشــد .برای تولید کتابهای آموزشــی و کمکدرســی باید
در ادامه بر اســاس این اســتانداردها ،باید یک مجموعه

توگو با رسانهها و در خصوص تولید بستههای
در گف 
یادگیــری از واژۀ «تولیــدات مرغــوب» یــاد کردهایــد .لطفــا ً

متخصــص و آگاه اســت) صــورت گیــرد و بــا اســتفاده از

شده است ،در این خصوص هم بیشترتوضیح دهید.

با موضوع ،کار به گونهای پیش برود که بتوانیم با کمترین

حــاال کــه بحــث از ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی
منظور از واژۀ «مرغوب» تولید اجزایی در بستۀ یادگیری

اســت که بر برنامۀ درسی قصد شده و استاندارد به لحاظ

آموزشی و تربیتی مبتنی باشند.شرط اول برای مقابله با

پدیدهای به نام «نفوذ کتاب آموزشی نامناسب» (و برخی

کتابهــای کمکدرســی) ایــن اســت که ســازمان پژوهش

عملیــات و اقدامــات نهضتگونــه (کــه نیازمنــد آدمهــای

فناوریهای اطالعات و ارتباطات و هوشمندسازی متناسب

هزینه،بیشترین خروجی و نتیجه را در سطح ملی داشته

باشیم ،تا بتوانیم کتابهای منتشر شده را ارزیابی کنیم و
نتیجۀ ارزیابی را در سطح ملی انتشار دهیم.

تصــور مــن این اســت کــه اگــر اســتانداردهای مناســب

تولید شــوند ،و اگر براســاس آن استانداردها ،کتابهای

تولیــدات خــود را «مرغوبتر» ارائه دهــد.قدم بعدی این

تولیدشدۀ آموزشی و کمکدرسی ارزشیابی شوند و نتیجۀ

معرفی آن نزد خانوادهها داشته باشد که متأسفانه این کار

میتواند بســیار  اثرگذار و راهگشــا باشد .من در بسیاری

بخش دیگر موضوع هم به توزیع برمیگردد .میخواهم

چالشهای احتمالی ،والدین اعتماد و اطمینان زیادی به

اســت که برنامۀ عملیاتی مشــخصی برای توجیه،اشاعه و

هم صورت نمیگیرد.

بگویم بحث تولید بستۀ یادگیری مطلبی است که خودش

بهتنهایی کلی استلزامات علمی  ،آموزشی،اجتماعی و . .

  .میطلبد و تازه وقتی که انجام شد ،نیازمند توزیع درست

ارزشــیابی بــه ســمع و نظــر والدیــن برســد،ایــن موضوع  
از جاهــا مشــاهده کــردهام که بــا وجود همۀ مشــکالت و
آموزشوپرورش و مدرسه دارند .ما باید از همین ذهنیت

مثبت و قابل اعتنا در ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
به درســتی اســتفاده کنیم .استفادۀ آن هم این است که
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چون اساسا ً
یادگیری انسان

اســتانداردها تولیــد و ارزشــیابی

تعامــل دوســویه و درعیــن حال صنفی -ســازمانی ،کار را

در همیــن راســتا ،نتیجــۀ

این پیشــنهاد هم نظر درســت و قابل تأملی اســت و ما

شوند.

پیش ببریم .نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نیازمند فضای

ارزشــیابیها میتوانــد به موضوعی
مهــم تبدیــل شــود و بــا اســتفاده از

هم در صحبتهای مقدماتی خودمان به چنین شرطها و
نتایجی رسیدهایم .قطعا ً در این کار خیلی با افراد مواجه

است که در آن

قالبهــای گوناگون به اطالع مردم

علمی و آموزشــی روبهرو شــویم .حاال این مؤسســات هر

مانع و محدودیتی
برای یادگیری

به تدریج آن ابهت و هیبت ظاهری

وجود نداشته

این گونه منابــع بدلی و غیرمرغوب
و مؤسســههای تولیدکننــدۀ ایــن

و تعیین تکلیف شــده این موضوع پذیرفتنی خواهد بود.
در چنین فرضی ،ما مثال ً با دانشــگاه فرهنگیان یا انجمن

باشد .یعنی

کتابهــا کــه موضعــی تاجرگونــه و

ناشــران مرتبط میشــویم و با نمایندگی آنان کار را پیش

منفعتطلبانه دارند و در لباس کار

میبریم .ما معتقد هستیم که اگر با مؤسسهها و نهادها

مرتبط بشویم ،کار نهایی معتبرتر و قابل اعتمادتر خواهد

فراخ و گستردهای

یادگیرنده باید

ظرفیتهای وســیع صدا و سیما در

نخواهیم شــد و ترجیحمان این اســت که با مؤسسههای

برسد .این موضوع باعث خواهد شد

عنوانی که داشته باشند،برای ما هم در یک روند مشخص

فرهنگی به آیندۀ فرزندان ما آسیب

بــود .چــون میــزان تعهــد ســازمانها و نهادهــا در چنیــن
کارهایی معموال ً بیشتر و مورد اعتمادتر از افراد است.

تــا چــه حــد کنشهــای مالــی

در صحبتهایــی کــه در دفتــر انتشــارات و فنــاوری

کردهاند که

چنیــن جریاناتــی مؤثــر میدانیــد

جلســات جنابعالی هم حضور داشــتید ،یکی از ســؤاالت

فضا تنفس کند

آســیبهایی بــه همــراه خواهــد

احساس کند،

میزنند ،از بین برود  .

امکان و شرایطی
برایش فراهم
میتواند در آن

و اقتصــادی را در شــکلگیری
و شــکلگیری ایــن اتفاقــات ،چــه

داشــت؟ بــرای مقابلــه بــا آن چــه
باید کرد؟

آموزشــی بــا ناشــران آموزشــی داشــتیم و در برخــی از این

ناشــران ایــن بــود کــه :در موضــوع بســتههای یادگیــری،
آیــا قصــد شــما ایــن اســت کــه همــۀ ناشــران یــک بســتۀ

خــاص تولیــد کننــد ،یــا اینکــه در موضوعی خــاص چندین
ناشــر ،تولیــدات مناســب و متنــوع خــود را ارائــه دهنــد و

خــدا روزی را نیــاورد کــه پول برای یک مؤسســۀ تربیتی
اصالــت پیــدا کند .چون در چنین وضعیتی چیزی که اصال ً

یادگیــری خــود انتخــاب کند؟ چــون اگر این فضــای رقابتی

ما یقین داریم چنین کســانی به دنبال پول هســتند ،چرا

شــدن و موفــق شــدن در این رقابت تــاش خواهند کرد و

برایش اهمیت نخواهد داشــت ،تربیت اســت .زمانی که

نباید ما با این موضوعها برخورد مستمر و اصولی داشته

باشــیم؟ چــرا نبایــد با اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعی
قضیه را بهدرستی تبیین کنیم و چرا رسانۀ ملی نباید این

آموزشوپــرورش بهترینهــا را بــرای ارائــه در بســتههای
ایجاد شــود ،همۀ مشارکتکنندگان در این امر ،برای بهتر
کارهای بهتری ارائه خواهند كرد.

   من شــخصا ً هیچ منعی نمیبینم که بخواهیم به این

ســمت برویم .البته این شــیوه ،انتخاب را برای ســازمان

موضوع و آسیب اجتماعی در عرصۀ ملی را تبیین كند تا

پژوهــش و برنامهیــزی آموزشــی ســخت میکنــد ،امــا

ما باید در هر یک از ســه بخشــی که عرض کردم ،یک

تولید بستههای متعدد و متنوع ،به ارزیابی و نظارت بیشتر

آرامآرام والدین متوجه اهمیت آن شوند.

برنامهریزی اصولی و عملیاتی داشته باشیم،برنامهریزی
عملیاتی را اجرا کنیم ،حاصل کار خودمان را ارزیابی کنیم
و اشاعه دهیم ،و ضمن تبیینهای الزم ،کار را تا حصول
نتیجه استمرار بخشیم.

غیرعقالیی نیســت .کار را از این بابت ســخت میکند که

و گستردهتری نیازخواهد داشت و باید سازوکار اجرایی آن
نیز از ســوی ســازمان تأمین شــود .ضمنا ً در فضای متکثر

ممکن است یک سلسله اعمال نفوذهایی صورت گیرد و
احیانا ً همان شبه مافیایی که بدان اشاره کردم ،بر چنین

در جلســهای کــه دو روز پیــش بــا دبیــر انجمــن

کاری ســایه افکنــد .امــا حقیقتــا ً اگر ما بتوانیــم این کار را

گفتوگــوی ویژهنامــۀ جشــنواره) داشــتیم ،نظرشــان

جامعــه تزریــق خواهد کــرد .اصل این موضــوع هیچ منع

تکتــک ناشــران ،بــا انجمنهــای صنفــی ناشــران ،مانند

متنوع میشود.

ناشــران آموزشــی و  . . .طــرف حســاب شــود و در یــک

مانند نظام اجتماعی ما که از یک طرف یک مجموعه امور

فرهنگــی ناشــران کتــاب کــودک و نوجــوان (بــرای همین

بــه خوبــی مدیریت کنیم ،نشــاط و انگیــزۀ مضاعفی را به

ایــن بــود کــه ســازمان به جــای مواجهــه و طرف شــدن با

و اشــکالی نــدارد،زیــرا باعث ایجاد فرصتهــای یادگیری

انجمــن فرهنگی ناشــران کتاب کــودک و نوجوان،انجمن

این نکته را هم اضافه کنم که بنده اعتقاد دارم ،نظامی
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برای تولید
کتابهای
آموزشی و
کمکدرسی باید
استانداردهای
آموزشی و
پرورشی تولید
شود

ثابت (امور وحیانی) دارد و یک مجموعه امور متغیر دارد
که برگرفته از تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و . . .

محصــور و زندانــی کــرد ،بــه ســراغ راههــای تکمیلــی دیگر
خواهیم رفت .چون اساسا ً یادگیری انسان نیازمند فضای

است ،باید بتواند بین این امور توازن و تعادلی برقرار کند.

فراخ و گستردهای است که در آن مانع و محدودیتی برای

در برابر امور نوین (امور متغیر جدید) ،مقابلۀ بدون دلیل

کند ،امکان و شرایطی برایش فراهم کردهاند که میتواند

یعنی نه طوری عمل کنیم که به دلیل وابستگی امور ثابت

داشته باشیم ،و نه  طوری عمل کنیم که انگیزه تغییر ما

را از امور ثابت و آرمانهای خودمان دور و غافل کند .من
حقیقتا ً فضا را مبهم نمیبینم ،بلکه فضای پیشرو در این

یادگیری وجود نداشته باشد .یعنی یادگیرنده باید احساس
در آن فضا تنفس کند.

در چنیــن فضایــی اســت کــه او اگر احســاس کــرد میل

دارد یک رمان یا فالن داستان و شعر را هم بخواند ،باید

زمینه روشــن و امیدبخش اســت .در این بین هنر ما باید

شرایط آن برایش فراهم و مهیا باشد .اتفاقا ًباید شرایطی

مضاعف جلو برویم.

احیانا ً استعدادهای نهفتهای که در شرایط رسمی فرصت

این باشد که به خوبی برنامهریزی کنیم و با همت و تالش

آنچه تا اینجا مطرح شــد ،بیشــتر ناظر بر کتابهای

آموزشــی و کمکآموزشــی بــود .اما در طرح ســاماندهی
بخشــی داریم که در آن کتابهای رمان ،داســتان ،شعر،

باشد که در چنین موقعیتی فرد تشویق و حمایت شود تا

بــروز و ظهــور پیــدا نکردهاند ،در این فضای باز و مناســب

شــکوفا شــوند .اساســا ً ممکن اســت کارهای مهمی مانند

اســتعدادیابی هنــری در چنیــن فضاهایــی صــورت گیرد و

قصــه و  . . .بررســی و ارزیابــی میشــوند .ســؤال ایــن

افــراد بتوانند اســتعدادهای هنری و ذوقــی خود را در این
فرصتهای مناسب کشف و دنبال کنند .قطعا ًاین کار باید

ســاختاری و ســازمانی کــه بــدان اشــاره کردیــد ،اجــازه

باید آن را تشــویق کرد  .منتهی عرض کردم ،حســاب این

اســت کــه :آیا با سیاســتهای جدیــد ســازمان و بازآرایی

میدهید این گونه آثار هم در این بستهها قرار گیرند؟

بــه نکتــۀ خوبی اشــاره کردید! وقتی ما از بســتۀ یادگیری

حرف میزنیم  ،منظورمان بستۀ یادگیری معطوف به برنامۀ

درسی قصد شده است و برنامۀ درسی قصد شده  ،براساس
موتربیت مصوب تولید میشود .پس ما باید
هدفهای تعلی 

ابتدا تکلیف خودمان را با این بسته روشن کنیم تا خیالمان

صورت گیرد و نهتنها مخالفتی با کار نمیشــود کرد  ،بلکه

موضــوع غیر از آن بســتۀ یادگیــری معطوف به هدفهای
موتربیت است.
رسمی و مصوب تعلی 

البته همانطور که اشــاره کردید ،این آثار باید ارزشــیابی

شــوند و هر کتابی که بخواهد از ســوی ســازمان پژوهش و

برنامهریــزی آموزشــی معرفــی شــود ،بایــد از صافــی طــرح

ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بگذرد و مجوز الزم را

از جمیع جهات راحت باشد که این بستۀ یادگیری میتواند

بــرای ارائــه در مــدارس و به دانشآمــوزان دریافت کند .در

در این راه ،این اولین قدم است ،اما تنها قدم عملیاتی ما

برنامههای درسی تلقی میشوند و در جایگاه خاص خودشان
قابل عرضه هســتند که حتما ًباید شــوقانگیز و جذاب و در

برنامۀ درسی قصد شدۀ ما را محقق کند.

نیست .زمانی که از این بابت خیالمان راحت شد،تحت این

مبنا که یادگیری را نمیتوان در یک حصار معین و محدود

واقع این حوزههای موردنظر شما بهعنوان بخش غیررسمی

قالبهای دوستداشتنی برای مخاطبان ارائه شوند.

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398
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گفــتوگو

اساســا ً بــه نظــر میرســد کــه در همــۀ کشــورها در

انتخــاب موضــوع کتــاب و رســانهها ،قوانیــن و مقرراتــی
وجــود دارد کــه بهعنــوان یــک میﺜــاق ملــی مــورد قبــول
همگان است .نظر شما در این خصوص چیست؟

همینطــوراســت.حتــیدرآزادتریــنکشــورهادرامور

فرهنگی،چهدرموردبرنامههایرسانهایوچهدرمورد

کتابومجله،حداقلقائلبهردهبندیسنیهستند.

گاهیبعضیکشــورهاگروههایمرجعدرستمیکنند

تــاجریــاننشــرراهدایــتکند.دوســتاننویســندهایکه
بهروســیهســفرکــردهبودند،برایمتعریــفمیکردندکه

شــوراهایفرهنگــیداشــتندوتــانویســندهایچندکتاب
موردتأییدنداشــتهباشــد،اصوالًبهاواجازۀانتشارکتاب
نمیدهند.درمرحلۀاولکاربایدنویسندهبودنشخصبه

لحاظحرفهای(براساسمالکهایخودشان)احرازشود.
موضوعدیگرایناســتکهدرآنکشــورها،اگرکمیته،

گفتوگو با علیرضا مختارپور
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور

ﮐتـاب

دﻏدﻏﮥ
همیشﮕیرهﺒری
نهاد كتابخانههای عمومی كشور نقش مهمی در توسعه و تجهیز كتابخانهها و
نهادینهسازی فرهنگ مطالعه در بین آحاد مردم را بر عهده دارد .یكی از مراكز
فعالی كه میتواند با دریافت و بهرهگیری از كتابهای مناسب و تأیید شده
طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی كمك زیادی به توســعه این طرح
بنماید ،نهاد كتابخانههای عمومی كشــور اســت .آقای علیرضا مختارپور دبیر
كل این نهاد با استقبال از همكاریهای بیشتر بین دبیرخانه طرح ساماندهی
منابع آموزشی و تربیتی و این نهاد ،به سؤاالت ما درخصوص نحوه تعامل و
همكاریهای بیشتر مخاطبین پاسخ داد.
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شورا،نهادیامجمعفرهنگیتأییدخودرابراثریبزند،آن
اثرمورداعتمادمردمقرارمیگیرد،ازمقبولیتاجتماعی

زیــادیبرخــوردارمیشــودومیتوانددرشــمارگانزیادی

منتشرشود.چوناعتقاددارنداگرآنشورایمرجعکتابی
راتأییدکند،کامالًمناسباست.
بــا توجــه بــه این نــگاه و مرجعیتی که بــرای یک نهاد

رســمی در زمینــۀ انتشــار ،انتخــاب و معرفــی کتابهــای

درســی و کتابهــای مناســب قائــل هســتید ،نظرتــان را
درخصوص کتابهای درســی و آموزشــی (کمکآموزشــی

و کمکدرسی) بفرمایید.

واقعا ًتولید
تولید200میلیونجلدکتابکارکمینیســت.از

طرفدیگرهمهرمقدارکهفضایمجازیودیگرفضاها
گسترشپیداکنندواحیاناًازکتابخوانیفرعیدانشآموز

کاستهشود،ازمحتواوتعدادکتابدرسیاوکهکاسته
نمیشود.اوموظفاستدرسشرابخواند.بهعالوه،
کتابهایدرســیکهجامعهمۀعلومنیستندوتنها

یکسطحیازیادگیریراآموزشوسطحیدیگرازآن

راارجاعمیدهند.بهخصوصدرعلومانسانیاینگونه
اســتکــهمثــالًوقتیفــردمطلبــیرادرخصــوصفالن

شاعر،نویسندهیاعالمدینیمیخواند،بابخشییاچند

×

موضوعمختصردرخصوصاینافرادآشنامیشود.برای

و خوشبختانــه شــما خودتــان هــم فهرســت کتابهــای

بهآشناییومطالعۀاینآثارارجاعدادهمیشود.

ماحظه فرمودهاید .نظرتان در این خصوص چیست؟

خواندنآثاردیگردرمورداینافرادوتکمیلاطالعاتخود،

بــا ایــن وصــف و در ادامۀ ســؤال قبلی باید بﭙرســیم:

آیــا شــما وزارت آموزشوپــرورش را مرجعــی بــرای تولیــد
کتابهــای آموزشــی میدانیــد؟ اگــر چنین اســت لطفــا ًدر

مناســب بــرای دانشآمــوزان (کتابنامههــای رشــد) را
ایــنفهرســتیکــهشــماازکتابهایمناســبمیدهید،

خیلــیخوباســتومیتوانددرراســتایهمیــننیازهاو

اطمینانبخشیکهجامعهبداننیازمنداست،تلقیشود.

بهنظرمناینکارزمانیکاملمیشودکهکتابهاییکه

خصوص دالیل آن هم بیشتر توضیح دهید.
درچنینشرایطیحتماًوباقاطعیتبایدگفت:همانجایی

درمرحلــۀاولدرکتابخانــۀمدرســه

جمعیــتکثیرومؤثــردرآیندۀایناجتماع،تعدادانبوهی

کتابخانــۀعمومــیپیرامــونمدرســه

میکندودرزمانمقرربهدستدانشآموزانمیرساند.
باچنینتصوریاساساًمیتوانگفتکهآموزشوپرورش

یعنــی به نظر شــما انتشــار این

درسیوتأثیرگذاریگستردهایکهدارد،آیندۀکشوررارقم

الزم اســت؟ اگــر پیشــنهادی بــرای

میسازد،همینکالسها،همینمعلمانودانشآموزان

 بــه نظــر مــن ایــن قــدم اول

همینجاســت،حاالممکناســتدرســیرطوالنیاینکار

اینمعرفیواطالعرسانی،مراجعۀ

سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیمعرفیکردهاست،

صالحیــتچنیــنکاربــزرگومهمــیراداردکــهبــرایاین

و در مرحلــۀ بعــد در نزدیکتریــن

کتابرابهصورتتکلیفیوآموزشیتهیه،تدوینومنتشر

موجودباشند.

آموزشوپرورش
با این تعداد
جمعیت قابل
توجه ،حجم باالی

بــااینتعدادجمعیــتقابلتوجه،حجمبــاالیکتابهای

فهرســتها (کتابنامههــای رشــد)

میزند.درواقع،جاییکهدارد50ســالآیندۀکشــورمارا

تکمیل این کار دارید ،بیان فرمایید.

ودرنهایتآموزشوپرورشکشوراست.پایهواساسکار

اســت.حــاالاگــرفــرضکنیــمکــهبا

عدهایازاینفرایندخارجشوندویادرمسیردیگریقرار

دانشآموزانبهکتابخانۀمدرســهو

دربرخیفرهنگهامیگویندشمابچهراتاهفتسالگی

بعــدیایــناســتکهبررســیکنیم:

مسیریکهدراینهفتسالتربیتوشخصیتشتثبیت

اینگونهکتابهاشــدهاستیاخیر.

بازهمنقش،جایگاهواهمیتآموزشوپرورشرانشــان

شویم،کاریکهبابتبررسی،انتخابومعرفیکتابهای

اگردوراندانشــجوییراهمبهآناضافهکنیم،سالهای

اگــرایــنتــالشوفعالیتمامؤثــرنبوده،یکــیازدالیل

دارندکهاینامرهمحساسیتوجایگاهتعلیموتربیتیو

چندوجهیراکاملنکردهایم.یعنیمازمانوهزینهصرفو

گیرند،امازیرساختهمینجاست.

کتابهای درسی
و تأثیرگذاری
گستردهای که
دارد ،آیندۀ کشور
را رقم میزند

کتابخانۀعمومیبیشــترشــده،قدم

بهمابسپاریدوبعدازآنراماتضمینمیکنیم،درهمان

آیــااینمعرفیباعثفروشبیشــتر

شــدهاســتحرکتکند.ایننکتۀبســیارمهمیاســتکه

بادریافتچنینگزارشهاییاستکهمامیتوانیممتوجه

میدهد.فرزندانعزیزاینکشــور12،ســالمدرسهای،و

مناسبانجامدادهایم،مفیدومؤثربودهاست.

بیشتریراهمدراختیاراینحوزۀآموزشیوفرهنگیقرار

مهمــشایــناســتکهمــاحلقههــایتکمیلیایــنفرایند

آموزشوپرورشرانشــانمیدهد.نشــانمیدهدکهکل

کتابنامههایرشدرامنتشرکردهایم،امامتوجهمیشویم
کهاینکتابنامههااصالًدرمراکزیکهبایدموجودنیستندتا

بــابیــانایــنمقدمــۀخواســتمنتیجــهبگیــرم:جاییکه

میشویمکهکتابهایمعرفیشدهدرکتابفروشیسطح
شهرومدرسههمموجودنیستندواساساًمخاطببدانها

اگــراینصالحیتهــارااحرازکند،فعالیتهایشدردیگر

اینهاهمههمانحلقههایواســطیهســتندکهعرض
کردم.هرکدامازآنهابههردلیلیموجودنباشند،عمالً

راهنماییکندومحلاعتناواطمینانباشد.

بیاثروبیخاصیتمیکنند.یعنیوقتیکهکتابمناسب

سرنوشتنسلهایآیندهدرهمینجاپایهریزیوساخته

میشود.

بایــددارایباالتریــنصالحیــتبرایاینکارباشــد،همین
آموزشوپرورشاســت.چنینآموزشوپرورشــیطبیعتاً

بخشهــاهمبــرایجامعهاطمینانبخــشخواهدبود.به
آناطمینــانمیکننــدکــهفهرســتکتابمناســببدهد،

توضیحاتــی در خصــوص طــرح ســاماندهی منابــع

آموزشــی و تربیتــی و جشــنوارۀ کتــاب رشــد بیــان کردیــم

طرفمراجعهواستفادهقرارگیرند.درمرحلۀبعدیمتوجه

دسترسیندارد.

همــۀفعالیتهــایدیگــرانجــامشــدهدراینخصــوصرا

معرفیشــده آموزشوپــرورش در بــازار پیــدا نمیشــود،
کتابخانههایعمومیازوجودآنبیاطالعهستندیاآنرا

خریدارینکردهاند،درمدرسههاپستکتابدارحذفشده

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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یا کتابخانۀ مدرسه به دلیل نبود کالس درس ،تغییر کاربری

صددرصد آمادۀ همکاری ،مشارکت ،همافزایی و استفاده

هم مصادیقی سراغ داریم) این کتابها عمال ً در دسترس

مانعی هم در این مسیر نمیبینیم.

داده اســت و بــه دالیلــی دیگــر (که برای هر کــدام از آنها

مخاطــب قرار نمیگیــرد ،چگونه انتظار داریم ناشــر رغبت

کنــد که ســرمایه ،اعتبــار و توان اقتصاد خــود را صرف این
کار کند؟!

در نهــاد کتابخانههــای عمومی کشــور و کتابخانههای

تحــت پوشــش چــه اقداماتــی را بــرای ترغیــب بیشــتر

دانشآمــوزان بــه مطالعــه و کتابخوانــی دانشآمــوزان و
همکاری با مدرسهها انجام دادهاید؟

مدرسه و دانشآموز برای ما بهعنوان نهاد کتابخانههای

عمومی کشور ،همیشه مورد توجه ،محل اعتنا و بااهمیت

بودهانــد و در همیــن راســتا هــم اقداماتی انجــام دادهایم.

مثــا ًدر طرحــی اعــام کردهایم که حاضریــم کتابخانههای

خودمــان را (بهخصــوص در مناطقــی کــه کتابفروشــی

ندارنــد و یــا دسترســی به کتاب ســخت اســت )،پشــتیبان

مدرســهها قرار دهیم .اعالم آمادگی کردهایم که به دنبال

ارتباط با مدرســهها هســتیم و بدون هیچ نگاه تبلیغاتی و

منفعتمحوری ،کتابداران ما حاضرند که به مدرسهها بیایند

و در مورد کتاب ،کتابخوانی و کتابخانه برای بچهها صحبت

کننــد و زمینــۀ ارتبــاط آنها را بــا کتــاب و کتابخانه فراهم

آورند .یا حتی آمادگی داریم ،در محلهایی که دسترســی

به کتابخانۀ عمومی به هر دلیلی برای دانشآموزان سخت

و مشــکل اســت ،در زمانهای مشخصی تعدادی کتاب در

اختیار مدرسه و دانشآموزان قرار دهیم و پس از مطالعه
آنها را دریافت و کتابهای جدید را جایگزین آنها کنیم.

از این فضای همدلی و همکاری هســتیم و هیچ مشــکل و
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن توجه داشــته باشــیم ،در
مورد سودمندی و کارآمدی فعالیتهایی است که معموال ً
انجام میدهیم .عرض من این است که ما هر کاری انجام

میدهیم ،یا نیازی را از ما رفع میکند ،یا برای ما افزودهای

را به همراه دارد ،و یا برای ما شأن و جایگاهی (ولو کاذب)

مــیآورد .پــس در انجــام هر فعالیتی باید بــه این انگیزه و
دالیــل انجام کارها توجه داشــته باشــیم .مثال ًچــرا امروزه

حتی کســی که گاه به نان شــبش هم محتاج است ،به هر

شــکل شــده برای خودش تلفن همراه ،لپتاپ یا وســیلۀ

الکترونیکی مشــابهی را تهیه میکند و در دســت میگیرد؟

آیا غیر از این است که میخواهد در بستری از جامعه (حاال

مجازی یا واقعی) جایگاهی برای خودش دست و پا کند! و
البته روزی کتاب در جامعۀ ما چنین جایگاهی داشت و در

حال حاضر هم در بســیاری از کشــورها از چنین جایگاهی
برخوردار است.

تــا چــه حــد اعتقــاد دارید ،موضــوع فرهنگســازی در

زمینۀ کتاب و کتابخوانی به عزم جدی و ملی نیاز دارد؟

تــا این حــد که اعتقاد دارم ،مســئلۀ مهم گفتمان شــدن

کتاب در حوزۀ عمومی و در سطح جامعه یکی از ضرورتها
و اولویتهای مهم جامعۀ ماست .منتها نگاه به آنچه بر ما

گذشته است ،کمی جای تأمل دارد .مثال ًشما بعد از انقالب
فقط یک مجموعۀ تلویزیونی سراغ دارید که در طول  40سال
گذشته با محوریت کتاب بوده و آن هم مجموعۀ تلویزیونی

«کتابفروشــی هدهد» ،متعلق به  25ســال پیش است.

شــرط تحقق عملی ایــن اقدامات تعاملی و فیمابین

اخیرا ًدر حال بازپخش آن هستند .یک فیلم سینمایی هم

شــرط رســیدن به هدفهای نهایی این اقدامات ،تعامل

کتابخوانی اســت .در حالی کــه همین حاال مجموعهای با

چیست؟

و همکاری نزدیک و بیشتر سازمان پژوهش و برنامهریزی

آموزشــی بــا نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور اســت.

خوشبختانه شما بهعنوان همکاران آن سازمان ،خبرهای

خوشــی در مــورد عزمــی کــه در ایــن زمینه وجــود دارد ،به

مــا دادیــد .نگاه کاملی که دوســتان مــا ،از جمله حاج آقای

ذوعلــم ،بهعنــوان رئیس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی

آموزشــی ،در خصــوص همــت بــرای تعامــل و همــکاری با

بــه نــام «هامــون» داریم که محیــط آن مربوط بــه کتاب و

عنوان کتابداران در ایاالت متحده پخش میشود که فصل

ســوم آن در حال پخش اســت و برخی عالقهمندان به این

موضوع آن را دنبال میکنند .همچنین چند سریال دربارۀ

کتاب و کتابخوانی و کتابخانه در کشورهای اروپایی ساخته
و پخش شدهاند .در شکل غیرمستقیم آن هم اگر شما 100

سریال خارجی مشهور  10سال اخیر را دنبال کنید ،در 90
درصد آنها ردپا و اشارهای به کتاب و کتابخوانی و اهمیت

همۀ نهادهای فرهنگی دارند ،جای خرســندی و امیدواری

مطالعه پیدا خواهید کرد.

بهرهمندی از مشارکت و خرد جمعی در همۀ زمینهها دارند،

مجــازی مــا به وفور دیده میشــوند دقت کنیــد ،باز هم اثر

دارد .البته با توجهی که شــخص ایشــان به این مســائل و

همین انتظار میرود که این کارها عملیاتی و اجرایی شوند

و به گســترش و همافزایی اقدامــات صورت گرفته در این

زمینهها بینجامند .ما در نهاد کتابخانههای عمومی کشور

× 18

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

اگــر در نمادهــای شــهری و تصویرهایــی کــه در فضــای

زیــادی از موضــوع کتــاب و کتابخوانــی و کتابفروشــی و

مطالعــه نخواهیــد یافت .یا در مورد وجود تابلوی کتابخانه

در همۀ محلههای شــهر مســکو که شما اشــاره کردید ،در

همۀکشورهاچنینتوجهیبهکتابوکتابخانهوجوددارد،

درابتدایانقالب،کتابوشمارگانآنخیلیافزایشیافت

تازهتوانستهایمبرخیمدیرانمحترمشهریراقانعکنیم

کتابهایــیبــاشــمارگان50هــزارجلــدچــاپومنتشــر

امــامدتچهارســالاســتکــهماداریمتــالشمیکنیمو
کهاجازهدهند،تابلوییکهحضوروسمتوسویکتابخانۀ
عمومیشــهرویامحلهرانشاندهد،درخیابانهانصب
شود.البتهدربرخیشهرهاهمباهمۀپیگیریواصرارما،

هنوزاینتقاضارانپذیرفتهاند.

ومراکــزیماننــدکانونپرورشفکــریکودکانونوجوانان

میکردند.برایخریدکتابصفتشــکیلمیشــدوخودم
بــهخاطــردارمکــهبرایخریدیککتــابثبتنامکردمکه
مثالًناشر9ماهبعداینکتابراچاپوتحویلمتقاضیان

مــیداد.بعضــیجوانــانکتابزیــربغلمیگرفتنــدواین
موضوعدرنگاهدیگراناحترامبرانگیزبود،ولیامروزبهطور

بــا عنایــت بــه اینکــه عمــر و ســرمایۀ کاری خــود را در

مثــال،اگــرامــامجمعــۀمحترمــی،

در همیــن حــوزه فعال هســتید ،چه انتظاری از مســئوالن

پدیدۀشــگفتآوریتلقــیوموجب

حــوزه کتــاب و کتابخوانــی صــرف کردهایــد و اکنــون هــم
محترم دارید؟

معتقدم،باوجودهمۀمشــکالتوســختیها،هنوزهم

بهدلیلبرخینشانههایامیدبخشمیتوانبهشکوفایی،
توسعهوگسترشفرهنگمطالعهدرجامعهامیدواربود.
درحــالحاضــردرمیــانمســئوالنمملکتــیما(کــهحتماً

کتابــیرابــهمناســبتیمعرفیکند،

بیاعتناییبهکتابموجبتعجبو

و در اشکال مختلف به

تأسفشود.

کتاب ارجاع میدهند،

بهتنهاییخودروزنهایازامیدونقطۀاتکاییبرایحرکتبه

در زمانــهای کــه بهخصــوص فضــای

نشستبانویسندگانوهنرمندان،استنادهایگوناگونبه

مساﺋل مختلف ،داﺋما ً

موضــوععکسباشــدوبیتوجهیو

منتشــر شــده و کتابهــای موجــود

سویروزهایروشنتروآیندهایبهتردراینزمینهاست.

همۀ اشتغاالت و

تعجــبمیشــود؛درحالــیکــهباید

عزیزاناهلمطالعههمهستند)،تنهاکسیکهعلیرغم
همۀاشتغاالتومسائلمختلف،دائماًودراشکالمختلف
بهکتابارجاعمیدهند،رهبرینظامهستند.اینموضوع

تنها کسی که علیرغم

رهبری نظام هستند.

نظرتــان در مــورد کتابهــای

این موضوع روزنۀ

و ضــرورت توجــه بیشــتر بــه کتــاب

امید و نقطۀ اتکایی
برای حرکت به سوی

ذهنــی فرزنــدان مــا را رســانههای

روزهای روشنتر و

دیجیتال اشغال کردهاند ،چیست؟

سالهاســت کــه کارشناســان و

کتاب،وارجاعبهکتابازروشهایمؤثرودائمیمعظم
لهاستکهمثالًمیفرمایند:اگرمیخواهیدببینیدانگلیس

متخصصــانهشــداردادهانــد،اینکه

منبعغنیومورداعتنامراجعهکنید.گاهیهمبانامبردن

پایتلویزیونمیگذرانند،مخربوآسیبزاست.حاالهم

درهنــدویافالنکشــورچهکردهاســت،بــهفالنکتابو
ازیککتاب،مطالعۀآنراترویجمیدهند،ویابانوشتن

تقریظبرکتابیآنرادرنظرگاهعمومیمردمیبرجستهو

آیندهای بهتر است

فرزندانمااینمقدارازوقتخودرا

کهفضایمجازی،تلفنهمراهوتبلتبهاینپدیدهاضافه
شدهاندوکارخراباندرخرابشدهاست.جداًبایدراهی
برایعبورازاینوضعیتپیداکرد.

محلرجوعمیکنند.دیدارازنمایشگاهساالنۀبینالمللی
کتابهمدربرنامههاینســبتاًمداومایشــاناست.حتی

بــهدلیلاهمیتیکهکتابومســائلپیرامونــیآندارد،

واختصاصیبادولتمردانمبتنیبرهمینترویجخواندن

پیوســتداشتهباشــد.همچنینانیمیشــن،پویانماییها،

سبکومنشایشاندرسخنرانیهاومالقاتهایمردمی
ونوشتنواهمیتثبتکردنویادداشتبرداشتناست.
حتمــاًشــماهــمبایــادآوریمجالــسحضورایشــانبهیاد

مقــاممعظمرهبریدرجاییاشــارهکردنــدکهکتابباید
وحتــیداراوســاراییکــهکانونپرورشفکــریکودکانو

نوجوانانمیسازد،بایدپیوستفرهنگیداشتهباشند.

خواهیدآوردکههمیشــهقلموبرگهایبراییادداشــتو

شــمامشــاهدهمیکنید،فالنسیاســتمدارمطرحدنیا،

امریکهدرنشانهشناسیهایفرهنگیحاکیازیکپیامو

جهانــیدارد،نــاممیبردوبهنوعیبااشــارهبهآگاهیو

ثبتمطالبیکهبیانمیشود،دردستودراختیاردارند.
آنهماهمیتنوشتنوخواندنوثبتکردنمطالبدارای

اهمیتاست.

درسخنانخودشازیکفیلمبرترویاکتابیکهشهرت

شــناختنســبتبــهدنیــایهنــروکتــاب،بــرایخــودش
وجهــۀاجتماعــیواعتبــارکســبمیکنــد.امــادرمســیر

متأســفانهمشــابهاینرفتاررا،درمیانســایرمسئوالن

عکــسایــنرفتــار،ماحتــیدربــارۀکتابهایشــاخص،

خواندندرجامعهعادت،فضیلتوارزشنباشد،نمیتوان

گفتوگوهایفردیواجتماعیهیچاشــارهوارجاعیبه

کمتــرمیتوانســراغگرفتوطبیعیاســتکــهاگرکتاب
انتظارداشتکهکتابخوانیوفرهنگتوجهومراجعهبه
کتابتوسعهوترویجپیداکند.منبهخوبیدریاددارمکه

مطرحوپرفروشخودمانهیچنمیگوییمودرتعاملو
اینآثارموجهوخوبنداریم.البتهامیدداریمروزیاین
اتفاقبیافتد.
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گفتوگو با دکتر علیرضا کاظمی،
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش

تﻘوﯾﺖ و تﮑمیل
برنامﮥ درسی ملی

در آستانۀ برگزاری هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد ،فرصتی حاصل شد تا نظرات دكتر علیرضا كاظمی ،معاون
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش را در مورد بحث كتاب و كتابخوانی و طرح ســاماندهی منابع
آموزشی و تربیتی جویا شویم .آنچه میخوانید مكتوبی است كه ایشان فرستادهاند.

توســعۀ كتابخوانــی و تجهیــز كتابخانههای مدرســهها،

اولویتهــای برنامههــای فرهنگــی معاونــت پرورشــی و
فرهنگی

توسعهوتجهیزكتابخانههاوافزایشسرانۀمطالعهدر

ســطحمدرســهها،یكیازمهمتریــنبرنامههایفرهنگی
حــوزۀمعاونــتپرورشــیوفرهنگیاســت.دلیــلآنهم
روشــناســت:كلنظــامتعلیموتربیــتبــرمــداركتــاب

میچرخــد.اگــرمعلمرااساســیترینركــنتعلیموتربیت
بدانیــم،اساســیترینابــزارمعلــمودانشآمــوزنیزكتاب
است.اساساًتنهاابزارمؤثروماندگارانتقالدانش،آگاهی
واطالعاتازنسلیبهنسلدیگركتاباست.كتابمظهر
داناییونوراستومهمترینابزاردرارتقایسطحدانش

وآگاهیجامعهمحسوبمیشود.هرگزنمیتوانیمكتاب

راازسطحجامعهمحوكنیم.كتابتنهامسیرتوسعۀیك
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كشوراستوهمۀاینهاباهمدرارتباطاند.هرقدرمیزان

ســرانۀمطالعــۀیكجامعهباالترباشــد،بههمــانمیزان
توسعۀآنجامعهنیزنسبتبهجوامعدیگربیشتراست.

بنابرایــنمیتــوانگفتمیزانســرانۀمطالعــهخودیك
شاخصمهمتوسعهبرایهمۀكشورهاست.طبیعتاًمانیز

اینامررادردستوركارخودمانقراردادهایم.بایدكتابهایی

راكهبهتربیتدانشآموزاندرراستایهدفهایبرنامۀ

درسیملیكمكمیكنند،دردسترسدانشآموزانقرار

دهیــم.مــاحدود116میلیــونجلدكتــابدركتابخانههای

مدرســههاداریــم.بیــشاز300هــزاركتابخانۀكالســیو
قریــببه20هزاركتابخانۀمدرســهایدرمدرســههایما

فعالانــد.برخــیمدرســههاازكتابخانههایبســیاربزرگ
واســتانداردیبرخــوردارهســتند.امــاتــالشمیكنیم،از
راههایمتفاوتدانشآموزانراباكتابپیوندبزنیم.بهاین

منظوربرنامههایگوناگونیدراینحوزهداریمكهمهمترین

ویــژهایبرخوردارنــد.برخــیازتألیفاتبیشازصدســال

نمایشگاهدرپنجاههزارمدرسه»است.برنامههایریزو

هنــریدریــككتابهســتكــهنمیتوانآنهــارانادیده

آنها«جشنوارۀداناییوتوانایی»وجشنوارۀ«پنجاههزار
درشتدیگریرابهصورتملیواستانیاجرامیكنیم؛از

جملهتجلیلازدانشآموزاننویسندهومعلماننویسنده،
بازدیدازنمایشــگاههایبینالمللیكتابدرسطحكشور،
وهمینطــوركمــكبــهتوســعهوتجهیزكتابخانههــاتابه
افزایشسرانۀمطالعهدركشورمنجرشود.

تأیید محتوای كتابها توسط آموزشوپرورش

ماندگاریدارند.یعنیاینقدرارزشعلمیوجذابیتهای

گرفــتونبایــدبهطوركلیكتابهایترجمــهایراردكرد.

بلكهبایدســعیكنیــمازكتابهایتألیفیاســتفادهكنیم
وكتابهــایترجمــهایراهــممحــدودكنیــم،امــابهترین
كتابهایترجمهایرادراختیاردانشآموزانقراردهیم.

دلیــلآنهــمروشــناســت:كتابهــایتألیفــیشــایدبا

شــرایطفرهنگی،بومی،جغرافیایی
ونظامتربیتیماســازگاریبیشتری

كتابیكهمادراختیاردانشآموزقرارمیدهیم،بایدچند

داشــته باشــند و دانشآمــوز درك

اول،متناسبباسندانشآموزباشد.اینموضوعخیلی

وممكــناســت،برخــیازكتابهای

دوم،محتوایآنموردتأییدآموزشوپرورشباشد.یعنی

باشــندونتواننــدمفاهیــمومطالب

ویژگیداشتهباشد:
مهمیاست.

محتوایآناثرتخریبیبرروحورواندانشآموزنگذاردواز

محتوایقابلقبولیبرخوردارباشد.

سوم،ناشرآنموردتأییدآموزشوپرورشباشد.

جشــنوارۀكتابرشــدوســازمانپژوهشوبرنامهریزی

آموزشــیمیتواننــدكتابهــایكمكدرســیمناســبهــر
دانشآموزرابهاومعرفیكنند.

مــادرمجمــوعاز300ناشــركتــابمیگیریــموآنهارا

ممیزیمیكنیم.درنهایتخوداستانهاكتابهاراانتخاب

میكننــدومــاایــنكتابهــاراتهیهوبهاســتانهاارســال
میكنیــم.همچنینبرایجشــنوارۀدانایــیوتوانایی،یك
سبد50عنوانكتابیبرایردههایمتفاوتسنیطراحی
كردهایــمكــهایــنكتابهــارادراختیاردانشآمــوزانقرار

میدهیــم.دركنــارهمۀاینهــا،مهارتمطالعــه،مهارت
آشــناییباكتاب،مهارتانتخابكتاب،مهارتنقدكتاب

ومهارتتحلیلكتابازجملهمهارتهاییهستندكهما

درحوزۀكتابخوانیســعیمیكنیمآنهارادنبالكنیم.
بهنظرمیرســدمیتوانیمدروزارتآموزشوپرورشاین

همافزایــیراایجــادكنیمكههمۀبخشهــایتولیدكنندۀ

كتاب،درفرایندیمشتركازهمۀظرفیتهااستفادهكنند
وبهترینمحصوالتفرهنگیرادرعرصۀكتابدراختیار

خانوادههاودانشآموزانقراردهند.
اولویت كتابهای تألیفی

جشنوارۀ كتاب
رشد میتواند نقش

بهترینســبتبهآنهاداشتهباشد

بسیار مهمی در

ترجمــهایبــهخوبــیترجمــهنشــده

تقویت و تكمیل
برنامۀ درسی

رابــهدانشآموزانمنتقلكنند،اما

ملی و در تعمیق

بهصــورت كلــی اینچنیــن نیســت.

معرفت و آگاهی

كتابهــایترجمهایجایــگاهخودرا
دارند.درســتنیســتكهكتابهای

دانشآموزان در

ترجمــهایراكنــاربگذاریــموبهنظر

حوزههای متفاوت

مــنسیاســتغلطــیاســت.بهطور

داشته باشد

كلــیاینموضوعراردمیكنمكهاز

كتابترجمهایاستفادهنكنیم.

دســتیابی بــه كتابهــای مناســب،

حاصل ارزشمند جشنوارۀ كتاب رشد

بایدازهمۀدســتاندركارانجشــنوارۀكتابرشدتشكر

كنم.بایدازاینظرفیتیكهایجادكردهاند،درجهتانتخاب

بهترینكتابهاومعرفیكتابهایاستاندارد،باتوجهبه
سنینمتفاوتدانشآموزانامروزبهرهبگیریم.دانشآموز

مابایدبداندكهچهكتابیبایدبخواندواینوظیفۀماست
كــهكتابهــایخــوبرابــهاومعرفــیكنیــم.اگــربتوانیــم

ســامانهایراطراحــیكنیمكهدانشآمــوزانبامراجعهبه
آندركمتریــنزمانممكــنحداقلبهعنوانهایبهترین

كتابهایمناسبسنخوددستیابند،راهنماییبزرگی
برایآنهاخواهدبود.

وقتیبهبازاركتابمراجعهمیكنیم،بایدبتوانیمبهترین

كتابراانتخابكنیم.بایدبدانیمكهكدامكتابمناســب

مامعتقدیمكهبایدبهسمتاستفادهازكتابهایتألیفی

سنمادرزمینۀیكموضوعخاصاست.جشنوارۀكتاب

بهصــورتمطلــقدرنظرگرفــت.بههرحــالمیدانیدكه

درســیملــیودرتعمیــقمعرفتوآگاهــیدانشآموزان

برویــم،نهكتابهایترجمــهای.البتهنبایداینموضوعرا
كتابهایترجمهایكتابهایبســیارارزشمندیهستند.
نویســندگانبرجســتهوتوانــادرحــوزۀداستاننویســیو

حوزههــایعلومانســانیدركشــورهایمختلــفازجایگاه

رشدمیتواندنقشبسیارمهمیدرتقویتوتكمیلبرنامۀ
درحوزههایمتفاوتداشتهباشدومسیریمطمئنبرای

دانشآمــوزانبهمنظوراســتفادهازكتابهایغیردرســی
ایجادكند.
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گفتوگو با دکتر علیرضا كمرئی ،معاون آموزش متوسطه

فرصﺖ اصالح و انﻄﺒاق
بخش ﺧﺼوصی و سازمان پﮋوهش

معاونت متوســطۀ وزارت آموزشوپرورش كه مســئولیت دانشآموزان در دورههای آموزش متوســطۀ اول و دوم را
عهدهدار است ،میتواند نقشی مهم در اجرایی شدن تقسیمات مرتبط با طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
را عهدهدار شود و حاصل این همكاریها میتواند نویدبخش آیندۀ بهتری برای سامان دادن این منابع با همكاری
همــۀ بخشهای مســئول در آموزشوپرورش باشــد .حاصل گفتوگوی ما با دکتــر علیرضا كمرئی ،معاون آموزش
متوسطۀ آموزشوپرورش را میخوانید.

اجــرای «طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و

تربیتــی» را تــا چه حد ضروری میدانید و چشــمانداز
آینده را در اینباره چگونه ارزیابی میكنید؟

تعلیموتربیترسمیتولیدومنتشرشدهاند.

آییننامــۀســاماندهیمنابــعآموزشــیوتربیتــی

مســئولیتكنتــرلكیفیــتمحتوایــیوفنــیمــوادو

اهمیــتموضوعتربیــتویادگیــریایجابمیكند رسانههارابهعهدهسازمانپژوهشگذاشتهاست.
كــهمنابــعآموزشــیوتربیتــیبــرایورودبــهعرصــۀ امــاكلجامعــهوبهویــژهنهادهــایمؤثــردرانتشــار
تعلیموتربیترسمیوغیررسمیازاستانداردهایالزم ایــندســتهازمنابــع،ماننــدوزارتفرهنگوارشــاد
برخوردارباشند.آثارمثبتموادورسانههایآموزشی اســالمی،بایدنســبتبهآنحساس،وازایننظربا

وتربیتیدرتعمیقیادگیریهایدانشآموزانغیرقابل مرجــعتخصصــیحــوزۀتربیــتدرآموزشوپرورش
انكاراست.امروزهموادورسانههاجریانیادگیریرا هماهنگباشندتااقداماتفراگیروقابلمدیریتو

آسانمیكنندوفرصتهاییادگیریبیشتروكاملتری كنترلدرساماندهیمنابعآموزشیامكانپذیرباشد.
رادراختیارفراگیرندگانونظامآموزشیقراردادهاند .گرچهمصوبۀ828شــورایعالیواقداماتســازمان
امااگردرمنابعآموزشینقصیانارساییوجودداشته پژوهشمسیرانتظامبخشیبهامورراروشنكرده،
باشد،یااگراینمنابعباهدفهایمحوریحوزههای امانظامآموزشــینیازمنداتخاذموضعیفعالتردر

تربیــتویادگیــریونیزهدفهایدورۀتحصیلیدر اینخصوصاستوصرفایجادموقعیتیبرایثبت
تعارضباشد،میتواندبهعنوانجریانیمخالف،روند آثارمنتشرشده،ارزیابیكیفیتآنهاواعالماسامی
درسامانكتاببرایتحققمقصودآییننامۀاجرایی

تربیتویادگیریرامختلكندیاآثارآنراازبینببرد.
بــاتوجهبهایــنمقدمۀكوتاهالزماســت،مرجعی كفایتنمیكند.

مرتبــطودرعیــنحــالآگاهازضرورتهایتربیتو

یادگیریحوزههایسنیدانشآموزان،منابعیراكه

بــا عنایــت بــه اینكــه حجــم زیــادی از كتابهای

دردسترسدانشآموزانقرارمیگیرند،بهطورمداوم آموزشــی (كمكآموزشــی و كمكدرســی) در حــوزۀ
رصدكندومطمئنشود،اینمنابعازكفایتالزمبرای متوســطه منتشــر میشــوند ،بــه نظــر جنابعالــی

اســتفادهدانشآموزانبرخوردارندوهمســوبانظام تعامل و گفتوگوی بین آموزشوپرورش و ناشــران
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این حوزه تا چه حد ضرورت دارد؟

گرچه اقتصاد نشــر عاملی تعیینكننده در فعالیت

ناشــران اســت ،امــا تبییــن سیاســتها ،هدفهــا و

برنامههای آموزشی و تربیتی در ادراك صحیح ناشران

از جریان تربیت در كشور مؤثر واقع میشود .به همین
دلیل الزم است تعاملی هدفمند و با وساطت مراجع

سیاســتگذار در حــوزۀ نشــر بیــن آموزشوپــرورش

و ناشــران صــورت گیــرد یــا ضوابطــی كــه ناظــر بــر

سیاستهای آموزشوپرورش در كشور باشد ،فضای

فعلی موجود را اصالح كند.

واقعیت این است كه از یك طرف تقاضای اجتماعی

این نكتۀ مهمی است كه باید بهعنوان پیام جشنواره به
ناشران منتقل شود.

پیشبرد هدفهای اساسی طرح مذكور ،در گرو

هماهنگــی بیــن همۀ واحدهــا و معاونتهــای تابعۀ
وزارت آموزشوپــرورش اســت .در ایــن خصــوص
معاونت آموزش متوسطه چه برنامههایی را مدنظر
دارد و یا چه پیشنهادهایی را توصیه میكند؟

در معاونت متوســطۀ متأثــر از رویكردهای تربیتی،

این دغدغه وجود دارد كه اگر عاملی به جریان صحیح

تربیت و یادگیری اشكال وارد كند ،باید با آن مقابله و

كاذب و ناســازگار با هدفهای نظام آموزش عمومی

برخورد كرد .پیشنهاد مشخص ما ارائۀ تعریفی روشن

بعضــی ناشــران در زمینــۀ كتابهــای كمكدرســی،

شــدن مواضــع آموزشوپرورش نســبت بــه آنها در

در مدرســهها شــده اســت .نــگاه به كنكــور در تألیف

و بخشهــای آموزشوپرورش ،با تصویری روشــن و

آموزشهای متوسطه به دنبال داشته است .ناشران،

از تولیدات حوزه نشــر به خوبی درك كنند و ســپس

بایــد مصالح بلندمدت جامعــه را در نظر بگیرند و در

فرهنگی جامعه نیز در این زمینه به دریافت مشابهی

اقتصادی عدهای معدود است ،هوشیارتر عمل كنند و

در زمینۀ جلوگیری از ورود كتابهای كمكدرسی به

رســمی و از طــرف دیگــر ،تجــاری شــدن رویكردهای

ســبب آســیب دیدن جریان تربیت و یادگیری صحیح

كتابهای كمكدرســی ،انحرافی جدی را در ماهیت

بهعنوان بخشی از ذینفعان حوزۀ فرهنگ و تربیت،

همراهی با چنین رویكردهایی كه تضمینكنندۀ منافع

منافع جامعه را ترجیح دهند .تحقق این امر نیازمند
گفتوگوهای بیشتری است.

ارتبــاط مؤثــر و ســازنده بین این وزارتخانه و ناشــران

اسناد تحولی تأثیرگذار باشد؟

با تصمیمات سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

بــا حــدود  15میلیون مخاطب ،فرصتــی بیبدیل برای

تربیت و یادگیری و حدود محتوایی آنها مشخص شده

كتابهای كمكآموزشی در حوزۀ یاددهی و یادگیری از

تربیتــی ،بهویژه منابــع مكتوب ،باید بــا این هدفها

رویكرد مؤلفان و ناشران را به تولید و انتشار كتابهای

شاخصهای برآمده از اسناد تحولی باید برای ناشران

دانشآموزان از كتابهای كمكآموزشــی را كه سبب

معیارها تولید میشــوند و انتشــار مییابند ،حمایت

برای تربیت میداند .اما با ورود كتابهای كمكدرسی

خانوادههای آنها فراهم آید .شاید این مهمترین راه

با هدفهای نظام آموزشی قرار دهد ،مخالف است.

بین آموزشوپرورش و ناشران باشد.

تعمیق یادگیری و پایداری آن میشود ،به مثابه فرصتی

كه ممكن است جریان آموزش را در مسیری متفاوت

داشته است

تقاضای عمومی برای آنها كاهش یابد.

هدفهای دورۀ تحصیلی به وضوح روشن شدهاند و

آموزشــی تغییــر دهــد .آموزشوپــرورش اســتقبال

متوسطه به دنبال

مدرسهها و عدم ضرورت آنها دفاع كنند و به تدریج

جشنوارۀكتابهایآموزشیمیتواندبهفرصتیبرای

نظر آموزشوپرورش چه ویژگیهایی دارند ،میتواند

آموزشهای

میرسند و میتوانند از سیاستهای آموزشوپرورش

اســناد تحولی ،هدفهای آموزشــی مســیر حركت

بخــش خصوصــی در حوزه نشــر اســت .اینكه بهترین

را در ماهیت

موضعــی واحد اتخاذ كنند .در این صورت ،حوزههای

تولیــد آثار مناســب بوده اســت ،در ایــن زمینه نظر و

تبدیلشود.دركمطلوبهایآموزشوپرورشرسمی

انحرافی جدی

واضــح ،منطــق موافقت و مخالفت را در این دو گروه

آموزشی ،برای تولید آثار مناسب مبتنی بر هدفهای

اصالح و انطباق بیشــتر فعالیتهای بخش خصوصی

كمكدرسی،

مقابل كتابهای كمكدرسی است تا همۀ معاونتها

یكــی از سیاســتهای جشــنوارۀ كتابهــای

توصیۀ جنابعالی چیست؟

تألیف كتابهای

از كتابهای كمكآموزشی و ماهیت آنها برای آشكار

ایــن طــرح تــا چــد حــد میتوانــد در برقــراری

آموزشــی تأكیــد و توصیــه به ناشــران آموزشــی برای

نگاه به كنكور در

و جریــان تعلیموتربیــت را روشــن كردهانــد .امــروز

در برنامۀ درسی ملی نیز قلمرو حوزههای یازدهگانۀ

است .معیارهای كنترل و نظارت بر منابع آموزشی و

و اصول ســازگار باشــند .چارچوبهای معینشــده و

تبیین شوند .در عین حال ،از آثاری كه با رعایت این

شود و فرصتهای یافتن مخاطب بین دانشآموزان و

برای یك مشاركت سودمند برای تعلیموتربیت جامعه

×

رشـــد جوانـــه

×
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گفــتوگو
گفتوگو با دكتر مهرزاد حمیدی
معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش

رصد تجربههای بینالمللی
و بهرهگیری ازآن
دكتر مهرزاد حمیدی معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش ،سالهای زیادی است كه تصدی این سمت را
در وزارت آموزشوپرورش عهدهدار است .با همان لبخند همیشگی و خوشرویی و در حالیكه میهمانان رسانهای قبلی خود
را بدرقه میكند ،پذیرای ما میشود .طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی برای او ناآشنا نیست و در پایان گفتوگو نیز
قول میدهد كه هرگونه همكاریای كه نیاز باشد ،از سوی این معاونت با دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی صورت خواهد
گرفت .آنچه میخوانید حاصل گفتوگو با ایشان است.

من از طرح

با عنایت به حضور قابل توجه در سمت معاونت

یكپارچگــی و همســویی الزم وجــود داشــته باشــد تا

و تجربههــای زیســتۀ ارزشــمندی كــه حضرتعالــی

چــه در مدرســه و چــه در خارج از مدرســه ،بهعنوان

طرح ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی بهعنوان

را حمایت و پشتیبانی كند.

تربیتبدنــی و ســامت وزارت آموزشوپــرورش،

ساماندهی

داریــد ،و همچنیــن ارتبــاط و همــكاری بــا دبیرخانــۀ

و تربیتی ،با این

«عضــو شــورای سیاســتگذاری ســاماندهی منابــع

منابع آموزشی
مفهوم و برای
تحكیم و تقویت
همۀ بخشهای
آموزشوپرورش
دفاع میكنم و
اعتقاد دارم كه
این موضوع باید
استمرار پیدا كند،
اما تعمیق و تكمیل
شود

مطلب آموزشی فرا میگیرد ،باید یك مجموعۀ واحد
این امر معقول نیست كه كتابهای كمكآموزشی

از نظــر محتوایــی با نگاههــای دیگری (چــه نگاههای

آموزشــی و تربیتی (مواد و رســانهها)» در سالهای
دهــۀ  ،1390لطفــا ًنظــر خودتــان را درخصــوص این

اقتصــادی و چــه نگاههــای دیگــر) تنظیم شــوند و در

شــما دوســتان موضــوع خیلــی مهمــی را در حــوزۀ
كتابهــای رشــد تعقیــب میكنیــد .معمــوال ً در هــر

كتابهای درسی و كتابهای كمكآموزشی نباید در
تعارض و تناقض با هم باشــند و یا احیانا ً یكدیگر را

طرح بفرمایید.

نظامــی ،آموزشوپــرورش بایــد از نگــرش و تئــوری

منســجمی برخوردار باشد .در كشور ما مبانی نظری

سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،چارچوبهای
روشــنی را بــرای نظــام تعلیموتربیــت ترســیم كرده

است .این نوع نگرش برای آموزشوپرورش درواقع
نوعــی فرصــت اســت .در هر كشــوری برای پیشــبرد

تعلیموتربیت خود از تئوری واحدی تبعیت میكنند و

جایی در مقابل كتابهای درســی قرار گیرند .یعنی

خنثــا و تضعیــف كنند .همۀ اقدامهایــی كه در طول

دو دهــۀ اخیــر زیر عنــوان «طرح ســاماندهی منابع

آموزشی و تربیتی» از سوی وزارت آموزشوپرورش
و توســط ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی

صــورت پذیرفتــه اســت و از دورۀ مدیریتــی مرحــوم

مهنــدس عالقهمندان آغاز شــد و این تالشها برای

رســیدن به انســجام فكری بوده اســت .درواقع ،این

هم محتوا ،هم معلم ،هم مدرسه و هم فرایندهای

كار بــا یــك انگیزه و فلســفۀ مشــخص و مؤثری آغاز

خودشــان انتخاب میكنند كه در كشــور ما هم باید

من از طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،با

به نظر بنده ،كتابهای درسی باید در كنار كتابهای

آموزشوپرورش دفاع میكنم و اعتقاد دارم كه این

یكپارچه و همسو ،و یك بستۀ واحد مبتنی بر تئوری

شــود .در تعمیــق ایــن طرح بایــد مراقب باشــیم كه

مــورد نظــر را بــر مبنــای آن تئــوری و مبانــی نظــری
اینگونه باشد.

آموزشــی و كتابهــای كمكدرســی مجموعــهای

شده است.

این مفهوم و برای تحكیم و تقویت همۀ بخشهای

موضوع باید اســتمرار پیدا كند ،اما تعمیق و تكمیل

كتابهای كمكآموزشی نباید فقط شامل كتابهای

واحد و منسجم بسازند .اگر ما محتوای درسی داشته
باشــیم ،این محتوا حتما ً با كتابهای كمكآموزشی

منتشــر شــده و واصله به دبیرخانۀ این طرح باشند.

حمایت كنند .درواقع نباید افتراق محتوایی و معنایی

شوند و در صورت نبود و یا كمبود برخی منابع آموزشی

تكمیــل خواهد شــد و ایــن دو میتواننــد همدیگر را

بین آنها وجود داشته باشد .باید بین آنها انسجام،
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بتوانند یكدیگر را تكمیل كنند .آنچه كه دانشآموز،
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گاهــی الزم اســت پازلــی از مفاهیم و معانــی آماده

كه مورد نظر و مورد نیازند ،سفارش تولید این منابع

بهافرادصاحبنظر،فرهیختهوخبرهدادهوازآنها تحقیــقدرنظامهایمختلــفتعلیموتربیتجهانی

حمایتشود.حتیاگربهترجمۀبرخیكتابهانیاز نیــازداردتــامشــخصشــودكهدیگــراندرخصوص

باید از كتابهایی

باشــد،بــازهــممیتوانبــااســتفادهازوجــودافراد چنینآثاریكهمابهعنوانمنابعآموزشیوتربیتی

توانمنــد،متخصصوكارشــناس،متونمناســبرا ازآنهایادمیكنیم،چهكردهاند.اینتجاربزیسته كه میتوانند اهداف
شناساییكردوبهترجمۀآنهاپرداخت.درمجموع ،میتوانندبهمانشــاندهندكهمسیرراچگونهطی برنامۀ درسی ملی و
بایدازكتابهاییكهمیتواننداهدافبرنامۀدرسی كنیــمباكمترینهزینه،بهتریننتیجهرابهدســت سند تحول بنیادین

ملیوسندتحولبنیادینآموزشوپرورشراتحقق آوریم.اگربتوانیمنظامهاییراكهكلیتتئورینظام

آموزشوپرورش را

بخشــیدهوتقویتکردهودرراســتایآنهاحركت تعلیموتربیتآنانباماقرابتونزدیكیهایالزمرا

كننــد،درفراینــدتولیدتاتوزیعحمایتوپشــتیبانی دارد،شناساییكنیم،حتماًبهتجاربودستاوردهای تحقق بخشیده و
كردتاآنچهتولیدمیشود،بهدستمخاطبانبرسد ارزشــمندیدســتپیداخواهیمكردكهمیتوانددر تقویت کرده و در
وایــنچرخۀتولیدتابهرهبرداریبهدرســتیشــكل اینزمینهخیلیبهماكمككند.
بگیرد.

با عنایت به گذشــت حدود دو دهه از آغاز این

طــرح و اقدامــات مؤثــر انجــام شــده ،به گمان شــما
چــه اقدامــات دیگری باید برای اســتمرار ،توســعه و
تعمیق این طرح صورت گیرد؟

راستای آنها حركت

دبیرخانــۀچنینكاروطــرحمهمینبایدیكمركز

منفعــلودنبالــهروكارهایاداریومعمولیباشــد .كنند ،در فرایند تولید
حتمــاًبایــدبهگونهایعملكندكــهاینطرحمؤثرو تا توزیع حمایت و

كارســازدرهرگامیكــهبرمیدارد،یكیاچندقدم پشتیبانی كرد تا آنچه

بهاهدافومقاصداساسیخودنزدیكشود.چون

تولید میشود ،به

اگراینمركزفكریكهموردنظربندهاســت،بتواند

قطعاًوجوددبیرخانهایدائمیوراهبردیبرایاین راهبــریطــرحرابــهخوبیبــهعهدهبگیــرد،خواهد دست مخاطبان برسد
طرحالزماســتتابتواندعالوهبركارهایاجراییو توانســتزمینــهایرافراهــمكندكهمــاازموقعیت و این چرخۀ تولید

مدیریــتاموریچــونبرگزاریجشــنوارههاوتولید چــاپكتابهــایمعمــولدرایــنخصــوصفاصلــه

تا بهرهبرداری به

كتابنامههاومواردمرتبطدیگر،بهعنوانحلقۀاصلی بگیریموباچاپكتابهایفاخر،برگزیدهوشاخص،

اســتمراردربررسی،شناسایی،معرفیودرصورت اثراتبســیارمطلوبیدرانتشاركتابهایآموزشی درستی شكل بگیرد
لزوم،تولیدآثارموردنیازفعالباشــدودرحالیكه مناسببگذاریم.

حــدود20ســالازآغــازایــنطــرحگذشــتهاســت،
اقداماتتكمیلیوشایستۀدیگریرادنبالوكامل

با توجه به حضور نسبتا ً طوالنی شما در سمت

كند.اینمركزیتدائمی،همخلأهایمحتواییمورد معاونــت تربیتبدنــی و ســامت آموزشوپرورش و

نیازراشناســاییومعرفیمیكنــد،وهمنیازهایی آشــنایی بــا ایــن طــرح و اقدامــات آن ،فعالیتهــای
راكــهوجــوددارند،احصاواعالممیكندودائماًاین انجام شده را چگونه ارزیابی میكنید؟

خوشبختانــهمروریبرفعالیتهایانجامشــده

اقداماتنوبهنوشودواستمرارداشتهباشد.
چنیــنكاربــااهمیتیحتماًبهمطالعاتتطبیقیو درخصــوصطرحســاماندهیكتابهایآموزشــی

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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و تربیتــی نشــان میدهــد كــه ایــن اقــدام از همان

ابتــدا دارای چارچــوب خــاص و مناســب خــود بوده

كه بتواند گامها مؤثرتر و وافی به مقصود بیشتری

از پیش دنبال و محقق كنیم.

اســت .البته بعد از گذشــت دو دهه انتظار میرود
را در دســتور كار خــود قــرار دهــد .به نظر میرســد

باید این امر بیش از پیش تقویت شــود و این نگاه

بــه خوبــی ادامــه پیدا كنــد و بتواند اهــداف تصریح

 ،828بر لزوم همكاری همۀ نهادها و ســازمانهای

شــده در اســناد تحولی آموزشوپرورش را بیش از

نوشتاری و مكتوب در
حیطۀ شناختی ،عقلی
و دانشی است ،و
سؤال این است كه :آیا
میشود در ساحتهای
زیباشناختی،
ساحتهای
كارآفرینانه،
ساحتهای اجتماعی
و ساحت زیستی و
بدنی اقداماتی صورت
گیرد تا توازنی در تولید
و انتشار این آثار به
وجود بیاید

پیش محقق كند.

من در سال  ،1392یكی دو سالی توفیق داشتم كه

بهعنوان عضو «شورای سیاستگذاری ساماندهی

منابــع آموزشــی و تربیتــی (مــواد و رســانهها)» در
حوزۀ كتابهای درســی تربیتبدنی ،جلساتی را با
دوستان و همكاران سازمان پژوهش و برنامهریزی

و تربیتــی مــواد و رســانهها ،معــروف بــه مصوبــۀ
فرهنگــی در خــارج و داخــل آموزشوپــرورش با این

طــرح ،تأكیــد شــده اســت .از نــگاه شــما در حــوزۀ

معاونــت تربیتبدنــی و ســامت آموزشوپــرورش
چــه اقداماتــی بایــد انجــام گیرنــد تــا بیــش از پیــش

شاهد موفقیت و توسعۀ این طرح باشیم؟

توصیۀ بنده كه به حوزۀ كاری تربیتبدنی و سالمت

برمیگردد این است كه باید بكوشیم ،منطبق بر برنامۀ

آموزشــی برگــزار كنیــم .در ایــن جلســات فراینــد

درسی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،نگاهی

مناســب آموزشــی مطابق بــا اســتانداردهای تولید

تصور من این اســت كه ثقل كتابهای نوشــتاری و

بخش از كار ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی

و ســؤال این اســت كه :آیا میشــود در ســاحتهای

نظــارت ،ارزیابــی ،شناســایی و معرفــی كتابهــای

كتابهای درسی دنبال میشد .خوشبختانه با این
در دبیرخانــۀ این جشــنواره آشــنا هســتم و موجب
خرسندی است كه این فرصت ایجاد شده است كه
در این زمینه با هم گفتوگو كنیم.

تمامســاحتی به كتابهای آموزشــی داشــته باشیم.

مكتوب در حیطۀ شــناختی ،عقلی و دانشــی اســت،

زیباشناختی ،ســاحتهای كارآفرینانه ،ساحتهای

اجتماعی و ســاحت زیستی و بدنی اقداماتی صورت

گیــرد تــا توازنی در تولید و انتشــار ایــن آثار به وجود

شــاهد بــودم كــه دقــت ،ســرعت و توجــه الزم

بیاید و در انتخاب و معرفی اینگونه كتابها دست ما

چارچوبهــا و اســتانداردهایی كــه بــه مــا اعــام

باز باشد و بتوانیم به شكلی متعادل و متوازن در همۀ

در هســتۀ مركــزی ایــن كار وجــود دارد .مطالــب،

و شما برای معرفی آثار در همۀ حیطههای یادگیری

ســاحتهای مــورد نظر و مــورد تأكید اســناد تحولی

میشــد و مــا براســاس آنهــا كتابهــا را بررســی
میكردیــم ،نســبتا ً كامل و وافی بــه مقصود بودند.

آموزشوپرورش ،آثار مناسب و باالتر از آن آثار فاخر

سنجیده و كارشناسی شدهای بودهاند كه میتوان با

الزمــۀ چنیــن كاری آن اســت كــه دبیرخانۀ مركزی

هســتند آن را كاملتر و به شــكلی مؤثرتر تجدید و

حوزهها بیشتر كمك بگیرد و بتواند گروههایی را كه

بــه همیــن دلیــل هســتۀ مركــزی ایــن كار اقدامات

بازنگریهای الزم و تجدید نظر در اموری كه متغیر

تكمیل كرد.

كتابهایی هم كه از این فرایند به دست میآیند،
حتمــا ً كتابهایــی مقــوم و تكمیلكننــدۀ كتابهای

و ماندگاری را به مخاطبان معرفی كنیم؟

طــرح از شــخصیتهای دانشــمند و فرهیختــۀ ایــن

كیفی نگاه و كیفی فكر میكنند ،گرد هم آورد تا آیندۀ

ایــن طــرح را هم به كیفیت و ارتقای ســطح این آثار

پیونــد بزند .من به ســهم خودم بــرای همۀ مجریان

درسی و تحكیمكنندۀ برنامۀ درسی ملی و مدلهای

چنین طرحی و برگزاركنندگان جشنوارههای متعدد

بــا توجــه به هدفگــذاری این طرح بــرای هدایت و

پیگیری ،تعمیق و استمرار كار ارزشمندی كه بر عهده

مورد نظر در نظام رســمی تعلیموتربیت هســتند و

حمایت از ناشــران آموزشــی ،اقدامات مســتمر آن

خواهــد توانســت با جهت دادن مثبــت به این بازار

بزرگ ،از آسیبهای موجود در این زمینه بكاهد و

كتابهای آموزشی رشد ،سالمتی و توفیق بیشتر در

دارنــد ،خواهانم و امیــدوارم ما هم بتوانیم بهعنوان

بخشــی از آموزشوپرورش كه در زمینۀ تربیتبدنی

و سالمت دانشآموزان عزیز تالش میكند ،همراه و

كتابهای آموزشی را با نظام رسمی تعلیموتربیت

یاور خوبی برای این دوستان باشیم.

شلختگی و ناهمسویی تولید آثار آموزشی در سطح

پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بهعنــوان مجری

همســو و همراســتا ســازد .چنیــن كاری حداقــل از
جامعه جلوگیری میكند.
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كار بتوانیم ،اهداف عالی و برجستۀ این طرح را بیش

در بند  7آییننامۀ ساماندهی منابع آموزشی

محتوایی و معنایی در همۀ ابعاد دنبال شود تا كار

ثقل كتابهای

بیشك درصد زیادی از اهداف این سطح از كار ،در

دو دهۀ گذشته محقق شدهاند و امیدواریم در ادامۀ

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

درخصوص انتظارات متقابلی هم كه بین سازمان

طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی و دیگر

معاونتهای وزارت آموزشوپرورش وجود دارد ،اگر

تدوین وجود دارد .ما از این كار بازخوردهای اجرایی

شاید نتواند تعامل و پیوند الزم را بین این اركان به

درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را

دبیرخانۀ این طرح تنها یك دبیرخانۀ اجرایی باشد،

وجود بیاورد .اما اگر این دبیرخانه نقش راهبردی و
مدیریت طرح را در سطح كالن داشته باشد ،حتما ً
آن هماهنگــی و انســجام الزم پدیــد خواهــد آمد و

همــۀ معاونتهــا و ســازمانهای آموزشوپرورش

كه در حقیقت اهداف واحدی را دنبال میكنند ،در
كاری كه اصل آن را قبول دارند و آن را برای توسعۀ

دانش و توان دانشآموزان ضروری میدانند ،كمك

خواهند كرد .همین جلسات گفتوگو ،اگرچه برای
انعــكاس نظرات در ویژهنامۀ هفدهمین جشــنوارۀ

كتــاب رشــد برگــزار میشــوند ،امــا میتوانــد بــاب

داریم و دوستان ما هم بازخوردهای مرتبط با برنامۀ

در اختیــار دارنــد .ما باید این بازخوردهــا را كنار هم

بگذاریم و در ارتباط با تدوین محتوا ،تصمیمات بهتر

و مؤثرتری اتخاذ كنیم.
بنده شــخصا ً آمادگی دارم كه اگر شــورای راهبری
این طرح برای بحث كتابهای كمكآموزشی و حتی

كتابهای هنرســتانهای تربیتبدنــی و كتابهای
راهنمــای معلــم ،برنامــهای را تدویــن كنــد و از مــن

كمك و همراهی بخواهد ،از هیچ كمك و مشاركتی

جشنواره ،با برنامه و تقشهای منسجم برای تداوم

پــس نــگاه كلــی بــه ایــن موضــوع یــك نــگاه جامع

ایام جشنواره یا تكمیل محتوای نشریۀ آن منحصر
و محدود نباشد.

اگــر نكتــه و یــا مطلبــی وجــود دارد كــه مطــرح

فراوانی تولید آنها بهصورت كلهقندی رشــد كند و

معاونیــن وزارت آموزشوپــرورش بــه كار ســازمان

پژوهــش مســئولیت حــوزۀ تربیت بدنــی را بر عهده

معتقــدم كــه آنجا یــك نقطــۀ عزیمت مركــزی برای

موضوعهای محتوایی تعلیموتربیت در كشور است.

مــا كتابــی با عنــوان تربیتبدنی نداریــم ،اما كتاب

«بهداشــت و ســامت» در دورۀ متوسطۀ دوم وجود

دارد كــه كمــك كردیــم و محتوای آن تدوین شــد .به

نظــرم متــن قابل توجه و جذابی بــرای دانشآموزان

تولید شــده اســت .چــون در اكثر امتحانــات نهایی و

با مراجعهای كه شــخصا ً داشتهام ،شاهد بودهام كه

دانشآموزان نمرههای خوبی از این درس میآورند.

ایــن موضوع نشــان میدهــد ،بچهها بــا آن درس و

محتوا ارتباط خوبی برقرار كردهاند و كتاب مذكور را با
نیازهای خود منطبق دیدهاند.

در حــوزۀ تربیتبدنــی مــا راهنمــای كتــاب معلــم

را داریــم كــه هــم در آن مــورد و هــم در بحثهــای

كمكآموزشی ارتباط تنگاتنگی بین حوزۀ اجرا و حوزۀ

خوراك و تغذیۀ
فكری سالمی را

كلــه قنــد بمانیم .این موضــوع اهمیت زیــادی دارد.

اعتباری و مالی الزم را در حوزههای بخشی تابعۀ

داشــتهام .بــه خوبــی هــم اهمیــت آن را میدانــم و

انتظار میرود كه

احیانا ً در بخشــی دیگر ،در همان سطح و قاعدۀ این

از این كه دوستان فرصت این گفتوگوی صمیمی

پژوهش و برنامهریزی آموزشــی اعتقاد دارم .ضمن

از آموزشوپرورش

تمامســاحتی اســت .یعنــی نبایــد در یــك بخــش از

مــا آمادگــی داریــم كــه در ایــن زمینه مشــاركت

اینكــه خــودم توفیق داشــتهام ،ســالها در ســازمان

ارزشمندی است و

این ســاحتها ،كتابهایی چاپ و منتشــر شوند كه

نشــده اســت ،آن را بــرای مخاطبــان ویژهنامــۀ

را فراهــم كردهانــد ،ســپاسگزارم .بهعنــوان یكی از

تربیتی كار بسیار

خواهیم داشت.

در صورت لزوم ،آن شــورا میتواند در جاهایی برای

جشنواره مطرح فرمایید.

منابع آموزشی و

اهمیــت موضــوع ،اگــر جلســاتی بــرای ایــن مقصود

آشــنایی بیشــتر همۀ دوســتان با طرح ساماندهی

ایــن همفكریهــا و همكاریها ادامــه پیدا كند و به

ساماندهی

در حوزۀ كارشناســی و اجرایی دریغ نكنیم .به لحاظ

شــكل بگیرد ،بهطــور مرتب در این جلســات حضور

منابــع آموزشــی و تربیتــی باشــد و بعــد از برگزاری

اجرای طرح

برای فكر و اندیشۀ

تولید آثار مناسب و فاخر حتی یارانه بپردازد.

دانشآموزان و
فرزندان رشید این

كنیم و حمایتهای تشــكیالتی و ساختاری و حتی

سرزمین فراهم كند

خود انجام دهیم.

در پایــان صحبــت بایــد تأكیــد كنــم ،اجــرای طرح

ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی كار بســیار
ارزشمندی است و از آموزشوپرورش انتظار میرود

كــه خــوراك و تغذیــۀ فكری ســالمی را بــرای فكر و
اندیشۀ دانشآموزان و فرزندان رشید این سرزمین

فراهــم كنــد .طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی
و تربیتــی در كنــار «انتشــارات مدرســه» اعتبــار و

ســرمایهای ارزشمند اســت كه به دلیل اعتماد اولیا
به آموزشوپرورش ،باید قدرشــان دانســته شــود.
ضمنــا ً باید دقت شــود كه در مرحلۀ اجــرا ،مدیران

مدرســهها از آن تبعیــت كننــد و نگذارنــد كــه آثــار
متفرقــه و گاه مخربــی كــه در قالــب حلالمســائل
در بــازار وجــود دارنــد ،وارد مدرســهها شــوند و در
دســترس دانشآمــوزان قــرار گیرند .اینهــا آثاری

هستند كه دانشآموزان را از خالقیت و نوآوری دور

میكنند و آنها را به سطحینگری و نوشتن از روی

دست دیگران عادت میدهند و در تضاد با اهداف و
برنامههای اصیل برنامۀ درسی و آموزشی هستند.
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گفــتوگو

گفتوگو با دكتر رضوان حكیمزاده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش

تعامل با بخش ﺧﺼوصی

نیازمند تﻐییرساﺧتاری و برنامﮥ مشترک

در آســتانۀ برگــزاری هفدهمیــن جشــنوارۀ كتابهــای آموزشــی رشــد به ســراغ دكتر رضــوان حكیمزاده ،معــاون آمــوزش ابتدایی وزارت
آموزشوپرورش رفتیم .یك هفته قبل از این گفتوگو ،فرصتهایی دست داد تا پای سخنان مدیر مسئول «انجمن ناشران آموزشی»
و دبیــر «انجمــن فرهنگــی ناشــران كتــاب كــودك و نوجوان» بنشــینیم و در همایشــی كــه این انجمن به مناســبت هفتۀ كتــاب با عنوان
«چالشهای امروز نشر كتاب كودك و نوجوان» برگزار كرده بود ،شركت كنیم .طرح دغدغههایی درخصوص ممنوعیت ورود كتابهای
آموزشــی (كمكآموزشــی و كمكدرســی) ،موضعگیریهای صریح و مســتمر معاون محترم وزیر و متولی حوزۀ آموزش ابتدایی در وزارت
آموزشوپرورش در این زمینه ،ســابقۀ دانشــگاهی دكتر رضوان حكیمزاده در حوزۀ روانشناســی و علوم تربیتی و البته اســتقبال ایشان
از این گفتوگو ،بهانۀ همصحبتی و طرح پرسشهایی شد كه حاصل آن اكنون در اختیار شماست.

بــا بخشــنامۀ صــادره از وزارت آموزشوپــرورش مبنــی

كتابهــای كمكدرســی را بــه مدرســهها ببنــدد .از طــرف

ایــن مدرســهها را نــدارد و ایــن باعــث دسترســی بچهها به

ارزیابــی در دبیرخانۀ ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی
هــم خــارج شــدهاند ،عمــا ً مــا امــكان انتخــاب كتابهــای

بر ممنوعیت ورود كتابهای كمكآموزشــی و كمكدرســی
بــه مدرســههای ابتدایــی ،عما ً هیــﭻ كتابی امــكان ورود به
كتابهــای آموزشــی كــه میتواننــد مكمــل كتــاب درســی و

حــاوی خواندنیهــای مناســب باشــند را مانــع شــده اســت.
ســؤال ناشــران آموزشی این اســت كه :چرا چنین تصمیمی
گرفتــه شــده اســت؟ ضمنــا ً بنــا بــه اظهــار همین دوســتان،

ممنوعیــت مزبــور عمــا ً نتوانســته اســت راه ورود حتــی
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دیگــر ،چــون این كتابها بنا به همیــن ممنوعیت ،از چرخۀ

مناسب آموزشــی برای مدرسههای ابتدایی و دانشآموزان
ایــن دوره را نداریــم .نظرتــان را در ایــن خصــوص و مــوارد

مطرح شده بفرمایید.

موضوعخیلیروشناست.مادراینزمینهدستورالعمل

خیلــی مشــخصی باعنــوان «مصوبــۀ  951شــورای عالــی

آموزشوپــرورش» داریــم كــه تكلیف كار را بــه خصوص در

هــم ایــن مراكز فــروش ســیگار وجــود دارند .وجــود چنین

مــورد مؤسســهها و ورود هــر گونــه كتــاب كمكآموزشــی،
ت هر عنــوان دیگری به مدرســهها كامال ً
كمكدرســی و تحــ 

سالمت جامعه را بهخطر بیندازد ،نیست .برخورد با چنین

بنیادین آموزشوپرورش بر محور قرار گرفتن تربیت و پرهیز

طوالنیمدت نیاز دارد.

معیــن كرده اســت .ضمنا ً براســاس تأكیدی كه ســند تحول

از حافظهمحــوری دارد ،و بر تشــویق بــه مهارتآموزی تأكید

كرده است ،برنامۀ خیلی مشخصی را در دورۀ ابتدایی دنبال

میكنیــم و دوســت داریــم كه روزی فرا برســد كه حتی تكیۀ

مــا بــه كتابهای درســی هم نباشــد .چون اطــاع دارید كه

كاالیــی دلیل تجویــز مصرف آن در مكانهایی كه میتواند
موضوعهایــی و فرهنگســازی در زمینۀ آنهــا به كارهای
مــا هــم دقیقــا ً میكوشــیم ،ســامت فرزندانمــان در دورۀ

ابتدایــی تضمیــن و حفظ شــود و این موضــوع برایمان امری
بســیار مهــم اســت .بــه همیــن دلیل هم

برای اینكه ســامت تربیت حفظ شود ،از

موتربیت و
رویكردهای نوین در حوزۀ برنامۀ درســی و تعلی 

ورود این مؤسسهها به مدرسه ،براساس

یادگیری تأكید دارند.

بحــث مجوز نشــر هــم نافی ایــن موضوع

سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،بر تنوعبخشی به منابع
موتربیت
بنابراین در چنین فضایی كه رویكردهای نوین تعلی 

هم آن را تأیید میكنند ،تكیه كردن بر یك متن یا محتوای

خاص ،بهخصوص كه گمان كنیم دانشآموزان ما میتوانند

از این طریق تربیت شــوند ،راه به خطا بردن و ســهلانگاری
در مورد امر مهمی مثل تربیت است .بنابراین و قطعا ًاز نظر
ما برنامۀ درسی چیزی بسیار فراتر از یك كتاب درسی است

كه به دانشآموز داده شود؛ چه برسد به مكتوبی كه بخواهد

ن با عنوان «كتاب كمكدرسی و
با یك سلسله تست و آزمو 
كمك آموزشی» تحویل دانشآموزان شود.

مفاد مصوبۀ  951در چه موردی است؟

در ابتــدای صحبتــم اشــاره كــردم .ایــن مصوبــه در مــورد
دورۀ دبســتان ،تأكیدات كامال ً صریح و روشــنی دارد و جای

تقصیر یا قصوری باقی نمیگذارد .براســاس این مصوبه در

دورۀ ابتدایی ،برنامۀ درســی كه مصوب سازمان پژوهش و

برنامهریزی آموزشی است و در مدرسهها اجرا میشود ،به
تنهایــی كفایــت میكند و معلمان نبایــد از هیچ كتاب كمك
درسی ،كمك آموزشی و منبع دیگری استفاده كنند.

اما اینكه شــما میگویید ممكن اســت عــدهای در بیرون از

آموزشوپــرورش خیلی از كتابها را چاپ كنند ،جای تأمل

دارد .زیرا ما بهعنوان متولی امر تربیت و متولی حوزۀ آموزش

آرزو میكنیم صدا و
سیمای ما هم همراه

همــان مصوبــۀ  ،951جلوگیــری میكنیم.

با این سیاستهای

نیســت .باید پرســید :آیا سند به ما چنین

تحولی گام بردارد

تجویزی كرده بود كه كتابهای درســی را

و این آثار را تبلیغ

به تســت تبدیــل كنیم و به خــورد بچهها

نكند .زیرا من این
كار را واقعا ً جنایتی

بدهیم؟

مــا متولی بقیۀ دورهها نیســتیم و البته

آرزویمــان ایــن اســت كــه روزی آزمونــی

تربیتی در حق كودكان

مثــل كنكــور نداشــته باشــیم كــه بچههــا

میدانم

را بــه ســمت تســت زدن ســوق بدهیــم.

بلكه آزمونی تمام ســاحتی داشــته باشیم

تــا همــۀ ســاحتهای تربیتــی را در بــر

م ســاحتی ،برنامههای
بگیــرد .همچنیــن ،مدرســههای تمــا 
تمام ســاحتی و معلمان تمام ســاحتی داشته باشیم .ضمنا ً
آرزویمان این است كه دور ۀ دبیرستان ما هم از این آثار مبرا

شــود .چون واقعا ً دلمان نمیخواهد چنین اتفاقاتی بیفتد،

امــا تــا آن موقع میكوشــیم كه با توجه بــه اولویتی كه دورۀ

ابتدایی دارد ،این دوره را از ورود چنین مؤسســهها و آثاری

مصون بداریم.

اما این منابع در صدا و ســیمای رســمی كشــور هم به

فراوانی تبلیغ میشوند!

در این مورد هم آرزو میكنیم ،صدا و سیمای ما هم همراه

مقررات و بر اساس اسناد باالدستی مناسب است ،براساس

بــا ایــن سیاســتهای تحولی گام بردارد و ایــن آثار را تبلیغ
نكنــد .زیرا این كار را واقعا ً مشــکل تربیتــی در حق كودكان

كمــا اینكــه ممكــن اســت در بســیاری از زمینههــای دیگر

یــك كار غلــط ،آن را ترویــج میدهند .در رســانه میگویند:

به جنگ مؤسســهها برویم .مثل اینكه شــما زمانی متولی

پــرش و جهــش خواهد كرد ،یا چنین و چنان خواهند شــد.

ابتدایــی وظیفــه داریم ،اســتفاده از آنچه را كــه در چارچوب
دستورالعمل به مدرسههای ابتدایی ابالغ كنیم.

محصوالتی تولید شوند كه مناسب نباشند .ما كه نمیتوانیم

بهداشت مردم هستید و براساس دستورالعملی ،استفاده
از ســیگار را در مكانهــای عمومــی و پروازها ممنوع اعالم

میكنیــد .هرگــز بــه شــما نمیگوینــد كــه بهعنــوان وزارت

بهداشــت مجــوز ســیگار فروشــیها را لغــو كنیــد .معمــوال ً

میدانم .خانوادهها پای تلویزیون مینشینند و با دیدن تبلیغ

شــما اگر بســتۀ فــان را بخریــد ،فرزندتان نابغه میشــود،

این اقدامات برای جریان تربیت در جامعۀ ما خیلی مخرب

است ،اما به هر صورت« :ال یكلف الله نفسا اال وسعها ».ما

بیشتر از آنچه وسع و توانمان هست ،تكلیف نشدهایم .وسع
و قدرت ما فعال ًدر دورۀ پیشدبستانی و دبستانی است .به
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همین ســبب هم ،با وجود همۀ سختیها ،مصمم هستیم

دقیقــا ً صدق میكند .ممكن اســت خانوادههای ما به دالیل

ضمنــا ً معتقــد هســتیم كــه اگر بخــش خصوصــی بخواهد

براساس علم تربیت و روانشناسی میدانیم كه چنین چیزی

كه از سالمت تربیت محافظت كنیم.

كاركــردی متعهدانــه و مســئوالنه داشــته باشــد ،بــه راحتــی

میتوانــد راه خــودش را پیدا كند .نیازی نیســت كــه در كنار

كتابهای درســی ،كتابهای كمكدرســی و كمكآموزشی

ه شوند ،اما ما
روانشناختی عالقهمند باشند كودكانشان نابغ 

نه ممكن است و نه مطلوب  .به همین دلیل هم نمیتوانیم

اجــازه دهیــم كــه راهبــری تصمیمــات تربیتــی را خانوادهها

برعهده بگیرند و ما دنبالهرو آنها شویم .اگر چنین انتظاری

چاپ كند و با توجه به رانتی كه ممكن است برای او فراهم

بود كه دیگر به مدرسه ،تحول بنیادین و این همه تشكیالت
و هزینه نیازی نبود .شاید بتوان گفت اساسا ًنیازی به چیزی

چ نیازی به چنین كتابهایی نداریم  .
ابتدایی ،هی 

موتربیت رسمی فرزندان ما
ســازمانی مشخص متولی تعلی 

شــده باشد ،خانوادهها را وادار سازد مبالغ هنگفتی را برای
چنین آثاری بپردازند .حرف ما این است كه حداقل در دورۀ

اما حدود  20ســالی میشــود كه «ســازمان پژوهش و

برنامهریــزی آموزشــی» ،از ســوی وزارت آموزشوپــرورش
و بــه وســیلۀ دفتر «انتشــارات و فناوری آموزشــی» ،اجرای

طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی را (كه آن هم
اتفاقا ً براســاس مصوبۀ  828شورای عالی آموزشوپرورش
انجام میشــود) در دســتور كار قرار داده اســت .ما براساس

الزامــات همــان مصوبــه نشســت و برخاســتهایی بــا
ناشــران آموزشــی داریــم كه مایل هســتند در ایــن زمینه با

آموزشوپــرورش همــكاری كننــد .بــا وجــود چنیــن طرحی،
نظــر و پیشــنهاد شــما بــرای تعامــل و

در امر آموزش و
تربیت ،خانوادهها
شریك اساسی هستند،
اما راهبر آموزشی و
تربیتی نیستند .راهبری
آموزشی و تربیتی بهطور
كلی با مدرسه است.
موتربیت یك
چون تعلی 
علم و یك كار تخصصی

است و یك كار صرفا ً
عمومی نیست

همكاری برای تولید آثار مناسب كه همه

ســاله در دورۀ متوســطه توســط دبیرخانه

طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و
تربیتــی ارزشــیابی ،داوری ،انتخــاب و

معرفی میشوند ،چیست؟

باز هم باید تأكید كنم ،ورود این آثار به

شــود .چــون اگر صــرف آموزش مطــرح بود ،دیگــر به چنین

تشكیالت عریض  و طویلی نیازمند نبودیم و بهخصوص در

زمان حاضر میتوانستیم از طریق فناوریهای نوین ،بهترین

آموزشها را بهصورت انفرادی به افراد ارائه دهیم و مفاهیم
ه آنان منتقل كنیم.
یادگیری و محفوظات را ب 

امــا تربیــت و راهبــری امر تربیت كار ســخت و پیچیدهای

است و استلزامات خود را دارد .نباید از مسیر خود منحرف
شــود .طبیعتــا ً والدیــن دانشآمــوزان ،دلســوز ،خیرخواه و

عالقهمنــد بــه ســعادت فرزنــدان خــود هســتند ،امــا الزاما ً
متخصــص تعلیموتربیــت نیســتند .بــه همیــن دلیــل هــم

بســیاری از تقاضاهــای خانوادههــا در ایــن زمینــه بیراهــه
است .میدانیم كه در موارد متعددی ،خانوادهها به دلیل

ناآگاهی ،از فرزندان خود و نظام آموزشی مطالباتی دارند
كه مطالبات درستی نیستند .خانوادهای كه فرزند خودش

را ســرزنش و تحقیــر میكنــد ،یــا او را بــا دیگران مقایســه
میكند و میگوید حتما ً باید در فالن رشــته قبول شــوی ،و

به عالقه و شوق فرزند خود توجهی ندارد ،آیا به تشخیص

مدرسههای ابتدایی خالف مقررات است

تربیتی درستی رسیده است و بر اساس آن چنین تقاضاها

میكنیــم .امــا در پاســخ بــه اینكــه گفتــه

در اینجــا ما باید بهعنوان یك نهاد تخصصی ،حافظ منافع

و ما هر جا مشــاهده كنیم ،با آن برخورد
میشــود ،تقاضایــی از ســوی خانوادهها و

مدرســهها برای این آثــار وجود دارد ،باید

و درخواستهایی دارد؟

ن مطالبــات خانوادهها كه بــرای پرتاب
كــودكان باشــیم و بی 

شدن كودكانشان به بزرگسالی عجله دارند ،و دنیای كودكی

بگویم :در امر آموزش و تربیت ،خانوادهها

فرزندانشان تعادل برقرار كنیم .اتفاقا ًچنین موضوعی اقتضا

و تربیتــی نیســتند .راهبــری آموزشــی و

كنیم تا همراه ما باشند.

شریك اساسی هستند ،اما راهبر آموزشی

تربیتی بهطور كلی با مدرسه است .چون

موتربیت یك علم و یك كار تخصصی
تعلی 
است و یك كار صرفا ًعمومی نیست .مثال ً
در امور بهداشتی ،خانوادهها ممكن است

در مورد ســامت خودشان نظراتی داشته باشند ،اما مرجع

تشــخیص درســت از نادرســت معموال ًپزشــك یا متخصص
بهداشتی است.

ایــن امــر در مــورد موضوعهــای آموزشــی و تربیتــی هــم
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بهعنــوان علــم تعلیموتربیت نداشــتیم تا عــدهای خاص و یا

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

ش خانوادهها سرمایهگذاری
میكند كه برویم و روی تغییر نگر 
امــا ســؤال ما این بــود كه چه كنیم تا بخش خصوصی،

بــا همــۀ حســن نیتی كــه حداقــل طی ایــن  20ســال اجرای

طــرح داشــته اســت ،مســئوالنه وارد گود شــود و مشــاركت
فعالی در این خصوص داشته باشد؟

به نظر من این امكان وجود دارد و ما میتوانیم آن را به

رســمیت بشناســیم .فقط باید بخش خصوصــی بپذیرد كه
راهبری امر تربیت با ماست و نخواهد ما را دنبال خودش
بكشد .در همین راستا قطعا ً ما به تغییراتی ساختاری و به

برنامۀ عمل مشتركی نیاز داریم .در هر حال منافع مشروع
بخش خصوصی ،قابل تأیید است .آنچه تأیید نمیشود این

است كه بخش خصوصی بخواهد خیلی زود و خیلی آسان،
سوار بر تقاضاهای غیرمعقول خانوادهها ،به سودی سرشار
برســد .وگرنــه مــا در همیــن كشــور ناشــران اصیلــی مانند

«انتشــارات مدرســه» و «انتشــارات كانون پــرورش فكری

كــودكان و نوجوانــان» را داریــم كــه در كار كــودكان تــاش

میكنند و دســتاوردهای خیلی خوبی هم داشــتهاند .دلیل
چنین توفیقی هم قطعا ً نداشــتن نگاه سودجویانه در نشر

آثار مثبت و مؤثر فرهنگی بوده است .این مؤسسهها از نظر

قوارههای اقتصادی هم اصال ًقابل مقایسه با مؤسسههایی
كه سوار بر موج ناآگاهی سودجویی میكنند ،نیستند ،اما از

آنها اثربخشتر ،مفیدتر و نسبت به سرنوشت مخاطبان

(بهخصوص كودكان) مسئولتر بودهاند.

پــس باید در بخــش خصوصی هم این عزیزان بپذیرند كه

تربیــت امــری تدریجی و درازمدت اســت و انتظار ســودهای

و اگــر موافق باشــید ،نظر خودتــان را در خصوص طرح

ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتی ،به خصــوص با نگاه

كالن كوتاه مدت نداشــته باشــند .و چه خوب است كه برای

نقادی و پرسشگرانه ،مطرح بفرمایید.

مسئوالنه وارد گود شوند كه ورود با چنین قصدی پسندیده

مجری آن كمی گالیه كنیم كه مشاركت الزم را با معاونتها
و بخشهــای آموزشوپــرورش ندارنــد .مثــا ً مــن تعجــب

ســرمایهگذاری در سرنوشــت و آینــدۀ كــودكان این مملكت
است و هیچ اشكالی هم ندارد.

شــما احتمــاال ً بــا متــون آموزشــی مناســبی كــه بــه

دانشافزایــی كــودكان كمك كنند ،مخالف نیســتید! در این
خصوص هم لطفا ً كمی توضیح دهید.

ما بهعنوان بخش دولتی ،حق نداریم رانت جایی یا كســی

شــویم .خیلیهــا بــه مــا مراجعه میكننــد و خواســتار برخی

مشاركتها هستند .نظر همیشگی ما این است  كه اگر قرار

باشد مشاركتی صورت بگیرد ،باید همگانی ،علنی و براساس

در مــورد طــرح ســاماندهی بایــد از همــكاران و دوســتان

میكنــم كــه چــرا شــما نظــرات تخصصی

معاونــت ابتدایی را در تجویز این كتابها

نمیخواهیــد و در نتیجــه از دل همیــن

كتابهای انتخاب شــده ،مســائلی در می

داشــته باشــید كه مدرسهها از كتابهای شــما یا كتابهای

كنــد .به همیــن دلیل هم هیچوقت بخش خصوصی واقعی
شكل نگرفته است.

خوبی در راه

امــروز مــا كم اســت .اگــر میخواهید این

خواهند بود

بحثها با تأمل بیشتری پیش برود ،باید

كنــم كــه اگــر مــا قواعــد بخــش خصوصی

نشناختهایم .همواره خواستهایم كه دولت زیر پروبال بخشی

كنیم ،اتفاقات

كنیم ،باید با هم تصمیم بگیریم .فرصت

بخــش خصوصــی را با معنــای بخش خصوصی به رســمیت

خصوصی را بگیرد و آن بخش بتواند از رانت دولتی استفاده

مسئوالنه دعوت

بخواهیم برای كودكان این سرزمین كاری

داشته باشیم و در این استانداردها دقیق باشیم .باید بدانیم
میدانید اشكال كار ما كجاست؟ اشكال كار اینجاست كه

را به مشاركتی

خودش را میرود و ســایر معاونتها هم

در فرصتی مناسبتر اینگونه مصاحبهها
و گفتوگوهــا را ادامــه دهیــم .اتفاقا ً من

كه بخش خصوصی تابع قواعد خودش است.

بشناسیم و آنان

عــرض مــن ایــن اســت كــه ســازمان

راه خودشــان را میرونــد .اگــر مــا واقعــا ً

سفارششــدۀ شــما اســتفاده كنند .ما باید اســتانداردهایی

كلمه به رسمیت

فرایندی انتخاب میشدند.

پخش شــوند .چنین كاری باید تابع قوانین بخش خصوصی

باشد و در رقابتی منصفانه ،عادالنه و بدون رانت صورت پذیرد.

معنای واقعی

داریــم .كتابهــای تســتی هــم در چنیــن

پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی راه

اینجــا دیگر نباید اگر شــما حكیمزاده را میشناســید ،انتظار

خصوصی را به

آیند كه ما روی آنها كلی نظر و مالحظه

مقررات جاری باشد .مثال ً چون من شما را میشناسم ،حق
نــدارم بگویــم و یا بخواهم كه كتابهای شــما در مدرســهها

اگر ما قواعد بخش

میخواهــم در مورد ایــن موضوع صحبت

را بــه معنــای واقعــی كلمه به رســمیت بشناســیم و آنان را

به مشــاركتی مســئوالنه دعوت كنیم ،اتفاقات خوبی در راه
خواهند بود.

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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گفــتوگو

گﭙی صمیمی با علیرضا حاجیانزاده ،مشاور عالی وزیر آموزشوپرورش و
دبیر ستاد همکاریهای حوزههای علمیه و آموزشوپرورش

ساماندهی و آگاهسازی
علیرضــا حاجیــانزاده مشــاور عالــی وزیر و دبیر دفتر همكاریهــای حوزههای علمیه و آموزشوپــرورش خود از بانیان
و پایهگذاران طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی هســتند كه در ســالهای آغازین این طرح ،مدیریت طرح و
برگزاری جشنوارۀ كتابهای آموزشی را بر عهده داشتهاند .در آستانۀ برگزاری هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد ،فرصتی
حاصل شد و با ایشان گفتوگویی انجام دادیم.

بهعنــوان مدیــر کل ســابق دفتــر انتشــارات
کمکآموزشــی لطفــا ً درمــورد هدفها ،خاســتگاه و

نحوۀ شــکلگیری طرحی که ما امروز آن را با عنوان

«طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و تربیتــی»

دورۀریاستخوددرسازمانپژوهشوبرنامهریزی

آموزشیعملیاتیکرد.اینایدهونگاهچنینبودکه

سازمانودفتربهعنوانمجریخودشنبایدبهتنهایی

اینگونــهآثــارراتولیدومتولیانتشــارآنهاباشــد،
بلکــهبایــدموقعیتوزمینهایایجادشــودتاتمامی

میشناسیم ،توضیح بفرمایید.
دفتــرانتشــاراتکمکآموزشــی(دفترانتشــاراتو آثــارمناســبیکــهدرحوزههایموردنیــازمخاطبان
فناوریآموزشیفعلی)باسابقۀطوالنیخود،مجری آموزشوپرورشتولیدمیشــوند،فرصتحضوردر
تولیدآثارمناسببرایمخاطباندانشآموز،معلمو رقابتیســازندهرابرایدردسترسقرارگرفتناین
گاهخانوادههابود.ایندفتردردوقالبمجالترشد مخاطبانداشتهباشند.

وکتابهایمنتشــرشــدهدر«انتشــاراتمدرسه»،

درآنزمان،مادردفترگردهمآمدیمواندیشیدیم

هدفهاوسیاســتهایکلیخودرادنبالمیکرد .کــهایــننظرواندیشــهراچگونهمیتوانیمعملیاتی
البتــهدرایــندفتــرمعاونتیبهنامکتــابهموجود کنیــمکــهدرانتخــابعنــوانطــرحهــممالحظاتــی

داشتکهمجموعۀکتابهاییراباعنوانچهرههای داشــتیم.نــامدفتردرآنســالها«دفترانتشــارات
درخشان،خورشیدایران،فرهنگنامۀقرآنو...منتشر کمکآموزشیبود،امااینعنوانرابرایطرحانتخاب
میکرد.درواقعمیتوانگفت:دفترکتابهاییراکه نکردیموبیشترازعنوانآموزشیدرنامگذاریطرح
نیازآموزشیمخاطبانمحسوبمیشدند،بهعنوان اســتفادهشــد.درنهایــت«طرحســاماندهیمنابع
آموزشــیوتربیتــی»کــهدرحــالحاضــردردســت

موادآموزشیمناسبتولیدمیکرد.
درآنســالها(حدودســالهای1377و ،)1378اجراست،حاصلچنیناقدامیبود.
درخصوصتولیداینگونهآثارنگاهوایدهایمطرح

بودکهمرحوممهندسجعفرعالقهمندانآنرادر
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در ادامۀ طرح ساماندهی کتابهای آموزشی،

اقدامــات مشــخصی ،ماننــد برگــزاری جشــنوارۀ

گرفت .در آغاز هر سال کتابهای مناسب یک دورۀ

در دســتور کار قــرار گرفــت .لطفا ً در ایــن زمینه هم

از کتابهای استاندارد و مناسب تقدیر و قدرشناسی
میکردیم .ضمنا ًمیخواستیم باب معرفی کتابهای

راهبــردیبــود.بــههرصــورتبههمــانترتیبیکه

نشر این آثار نظارت دارد و از این آثار حمایت میکند.

کتابهای آموزشــی ،انتشار کتابنامۀ رشد و ...هم

تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه) را بررسی و

برای مخاطبان نشریه صحبت بفرمایید.
ایننگاهکهدفتر،درکنارکارتولید،نقشرهبری مناســب آموزشی باز شــود و نشان دهیم که متولی
نشــرآموزشــیکشــورراهمعهدهدارباشد،نگاهی مشخﺺ و باکفایتی با مرجعیت آموزشوپرورش بر
اشــارهکــردم،طــرحراآمــادهکردیــموعناصــریرا

هــمبــرایآندرنظرگرفتیم.یکــیازمهمتریناین
عناصر«استانداردســازیشــاخصتولیــدکتابهای

عنصر ســوم هم حمایت مســتمر و مشخﺺتر بود

تا بتوانیم آثار مناسب را به شکلی مدون و مشخﺺ

به مردم و مخاطبان معرفی کنیم .برای اجرایی شدن

این موضوع میخواستیم مهر استانداردی تهیه و روی

آموزشــی»بود،زیرامعتقدبودیم،وقتیقراراست
نقشهدایتیوحمایتیداشتهباشیم،بایدمالکها آثار مناســب و اســتاندارد درج کنیم که طراحیهای
وشــاخصهاییراتعیینواعالمکنیمکهناشــران آن هــم انجــام شــد ،ولی بــه دالیلی عملیاتی نشــد.
آموزشیبتوانندبراساسآنهاآثارخودراتولیدکنند .در نهایــت بــرای چنین کاری تولید «کتابنامۀ رشــد»
درواقعپیماننوشتهشدهایبینآموزشوپرورشو در دســتور کار دفتــر انتشــارات کمکآموزشــی قــرار
ناشرانآموزشیوجودداشتهباشدتاکاردرابهامو

نبودشفافیتمتوقفنشود.

درآنزمانراهنماهایبرنامۀدرسیدرحالتدوین

بودند.ماهمازفرصتحســناســتفادهرابردیمو

گرفت .در کتابنامههای رشد تمامی آثار تأیید شده و

استاندارد با توضیح و نمایهای کوتاه معرفی میشد و

در شمارگان قابلتوجه در اختیار مدرسهها و ناشران

اطمینان خاطر

آموزشــی قــرار میگرفــت .در همین زمینه ،ســایت

ایجاد کردیم که

«ســامانکتاب» طراحی و بارگذاری شد که عاوه بر

کوشیدیمدرکنارتولیداینراهنماها،جزوهایبرای
تعیینواعالمتولیدکتابهایآموزشیدرحوزههای اطاعات و ضمائم مربوط به طرح ساماندهی ،فایل
گوناگــوندرســیتولیــدکنیم.خاطرمهســتکهدر کتابنامههای رشد هم در آن قرار گرفت.
آنزمانحدود40جزوهدرحوزههایمتفاوتبرای

همیــنمنظــورتهیهکردیمتــادردســترسواختیار
ناشرانآموزشیقرارگیرد.

دراثــرایــناقدامــاتومجموعــهاقدامــاتدیگری

کــهصــورتگرفــت،اطمینانخاطرایجــادکردیمکه

ســازمانپژوهــشوبرنامهریــزیآموزشــیودفتــر

انتشــاراتکمکآموزشی)دفتر انتشــارات و فناوری
آموزشــی فعلــی) تصمیــم دارد ،نقــش هدایتــی و

حمایتــی را برعهــده داشــته باشــد ،در ایــن مســیر از

آثار مناســب ناشــران آموزشــی حمایت و پشتیبانی

کند و به طرق ممکن و مناسب این آثار را در اختیار

دانشآموزان بگذارد .خوشبختانه این دوستان هم از

چنین کاری استقبال کردند و طرح در همان گامهای

ابتدایی توانست همراهی و همقدمی متولیان نشر

آموزشی را با خود داشته باشد .ناشران پذیرفتند که
در چارچوبهای اعام شده کتاب تولید کنند.

عنصر دوم طرح هم این بود که اگر ناشرانی در این

در گامــی دیگر ،اینگونه آثار را در پایان کتابهای

آموزشی و
دفتر انتشارات

و تأیید شــدۀ آموزشــی در پایان کتابهای مرتبط با

کمکآموزشی

موضوع خود معرفی شــدند که با توجه به شمارگان

وسیع کتابهای درسی و انبوه جمعیت دانشآموزان،

)دفتر انتشارات و

این معرفی هم امتیاز خوبی برای دسترسی مخاطبان

فناوری آموزشی

به این آثار بود .بهعاوه ،بازار بزرگی را برای ناشران و

فعلی( تصمیم

مؤلفان فراهم میکرد.

دارد ،نقش

واکنــش و برخــورد ناشــران آموزشــی،

هدایتی و حمایتی

بهخصــوص ناشــران مطــرح و دارای برنــد در ایــن

را برعهده داشته

حوزه ،در ارتباط با این طرح چگونه بود؟
برخوردهــاعمومــاًخــوبومثبــتبــود،بهگونهای

باشد

کــهباچنیــنرخدادهاییدیگرناشــرانهــمازطرح

ساماندهیاستقبالکردندوناشرانبزرگیهمدر
اینفعالیتهاحضوریافتند.مامعموالًدربرنامههای
جنبیجشنوارۀکتابهایآموزشی،نشستیراهمبا

هم حمایت مستمر و هم حمایتهای مقطعی در این

برگزاری جشــنوارۀ کتابهای آموزشــی رشــد شــکل

موردنظربودند،اعالموتبیینمیشــدند.درنتیجه

زمینه مطرح بود .حمایت مقطعی سازمان در شکل

و برنامهریزی

درسی هم معرفی کردیم .یعنی کتابهای مناسب

ناشرانآموزشیبرگزارمیکردیموضمنگفتوگو،
شنواینظرها،نقدهاوانتقادهایآنانبودیم.ضمناً

زمینه کتاب تولید کنند ،از آثارشان حمایت کنیم که

سازمان پژوهش

دراینجلسهها،سیاستها،برنامههاواقداماتیکه

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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رفاقــتنزدیــکوخوبیبینماکــهبهنوعینمایندۀ وکمکآموزشیوکتابهایمناسبیکهدرحوزههای
دولتبودیموناشرانکهنمایندۀبخشغیردولتیو متفاوتدرسیتولیدمیشوند،تعمیمدهیم.یعنی

خصوصیبودند،شکلگرفت.

آیــا خاطرتــان هســت کــه امــری را پیشبینــی

کرده باشید و هنوز محقق نشده باشد؟

بابنقدوبررســیکتابهایتولیدشــدهراازمنظر

دینی،بامشــارکتکارشناسانخبرۀحوزهبازکنیم
وایــنکارراهــمبهعنوانبخشــیازفرایندبررســی

کتابهایمناسبناشرانآموزشیبرعهدهبگیریم.

بلهمواردیهست.برایمثال،ماپیشبینیکرده درهمینزمینهمیتواندرچرخۀداوریکتابهای

بودیمکهبعدازیکدورۀ10ساله،بتوانیمازفرایند مناسبودردبیرخانۀساماندهیمنابعآموزشیو

اجرایطرحوبرگزاریجشنوار هارزیابیداشتهباشیم تربیتی،نقشیرابرایحوزههایعلمیهوکارشناسان
وکارهاییکدههراارزشیابیوآسیبشناسیکنیم مرتبط(حداقلدرکتابهایعلومانسانی،معارفو

وبعدبرایادامهیااصالحطرحتصمیمبگیریم.من دینی)درنظرگرفت.

تاســالنهمدردفترمســئولیتداشــتموبعدازآن

اینبخشازاقداماتدرواقعبهفرایندبعدازتولید

دوســتاندیگــرکارراادامهدادنــد،امادرهرصورت کتابهامربوطاست.امااقداماتیرابرایقبلازتولید

وبعــدازگذشــتحــدوددودهه،ایــننیازهمچنان کتابهــاهمپیشبینــیکردهایمکهمتضمنحضور

احساسمیشود.

صاحبنظــراندر11حوزۀیادگیری(مصرحدرســند

درآخریــنســالهاییکــهمــندردفتــرحضــور تحولبنیادینآموزشوپرورش)اســتتاحوزههای

داشــتم،اینطرحراتحتعنوان«مصوبۀ»828به علمیهدرتدوینبرنامۀدرسیونظارتقبلازچاپ

انتظاری که ما
از حوزۀ علمیه
داریم ،در واقع
در مشاوره برای
تعیین محتوا ،تولید
محتوا و نظارت بر
محتواهای تولید
شده است

تصویب«شــورایعالیآموزشوپرورش»رســاندیم همحضورداشتهباشند.البتهاینپیشبینیهمدر

وجنبههــایقانونــیآنرادرباالترینمرجعقانونی موردبحثکتابهایدرســیاســتکهباعنایتبه
آموزشوپرورشتثبیتکردیم.حتیدرهمینارتباط وابستگیوارتباطیکهبیناینکتابهاوکتابهای

الیحــهایرابــرای«شــورایعالیانقــالبفرهنگی» آموزشــیوجــوددارد(،بهخصــوصبــامطرحشــدن

تهیــهکردیــمتامصوبۀاینشــوراراهــمبگیریم.به بستههاییادگیری)میتوانبرایآنموضوعهاهم

اینترتیبطرحســاماندهیتوانســتجایخودرا ازوجودوحضوراینکارشناساناستفادهکرد.
بــازکنــد.معمــوالًتصورمیشــودچنیــناقداماتیبا

به نظر شــما راهکارهای موفقیت بیشــتر طرح

چالشهاومشکالتیهمراهخواهدبود،امااینطرح
واقعاًتوانستدرجایخودشبنشیندومشارکتو ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی چیست؟
اگرواقعاًبخواهیماینطرحدرجایخودبنشــیند
همراهیناشرانآموزشیرابهدنبالداشتهباشد.
بهعنــوان دبیــر ســتاد همکاریهــای حوزههــای

ومــاشــاهداتفاقــیدرحــوزۀنشــرکشــورباشــیم،

بایــدهماهنگیبیشــتریدراجــرایآن(بهخصوص

علمیــه و آموزشوپــرورش ،چــه اقدامات مشــترکی

ازبعــدداخلــیدرآموزشوپــرورش)وجــودداشــته

و توانمندی حرفهای حوزههای علمیه بیش از پیش

اقتصادیمنطقیناشــراناســت.آنهابادردســت

میتوان انجام داد تا از ظرفیت و دانش کارشناســی

استفاده شود.

باشد.یکیدیگرازمحورهایمهمدیدهشدنمنافع
گرفتنبخشــیازبــازارکهبرایآنتــالشکردهاند،

انتظــاریکــهماازحــوزۀعلمیهداریــم،درواقعدر بایدبهمنافعمشروعومنطقیخودشانبرسندودر

مشاورهبرایتعیینمحتوا،تولیدمحتواونظارتبر فرمولهزینه-فایدهایکهدارند،بتوانندتعادلکاری
محتواهایتولیدشــدهاست.درسازمانپژوهشو وحرفهایخودشانرابهخوبیحفظکنند.

برنامهریــزیآموزشــیودرتعریفهایــیکهدراین

ســومینموضــوعآگاهــیمــردماســتکــهبهنظر

حــوزهانجــامدادهایــم،اقدامــاتمــوردنظــربــهاین میرســد،اطالعرســانیالزمدرایــنزمینــهصــورت
صورتاستکهبرنامۀپنجسالهایراباحضوررئیس نگرفتهاست.ایناطالعرسانیوتبلیغاتدرسطحی

ســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیپیشبینی وسیعانجامشودتامردمبدانند،اگرمیخواهندبرای
کردهایمتاحوزههاوکارشناسانحاضردرحوزهچند بچههایشــانکتاببخرند،براســاسچهفهرستو

کاررابرایمانانجامدهند:

مرجعمناســبیبخرند.ایندرحالیاســتکهطرح

یکیازاینمحورها،نقدوبررسیکتابهایدرسی ســاماندهیدرونآموزشوپرورشهمآنگونهکه

استکهمیتوانیماینموضوعرابهکتابآموزشی بایدشناختهشدهوروشننیست.
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گفــتوگو

گفتوگو با امین آصفی ،مدیرمسئول انجمن ناشران آموزشی

همﮑاریﺧــــوب
ﺧﺒـــــرﺧــــوب
طی مدت اجرای طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ارتباطات و تعامل خوبی بین دبیرخانۀ این طرح و ناشران
آموزشی شكل گرفت .بهخصوص در مبادالت اخیر با برگزاری كارگاهها ،نشستها و همایشهای تخصصی این ارتباط
و همراهی عمق بیشــتری پیدا كرد .فرصتی حاصل شــد و پای صحبتهای امین آصفی مدیرمســئول انجمن ناشــران
آموزشی نشستیم.

لطفــا ً درخصــوص موضوعهــای مطــرح در

سامانبخشــی كتابهــای آموزشــی و تربیتــی كــه

گفتوگــو پیرامــون آن را ضــروری میدانید ،صحبت

مطرحمیكنمومیتوانیمدرفرصتیدیگردربارۀآن

صحبتكنیم.

دلیــلطــرحایــنموضــوعهــمآناســتكــهایــن

ممنوعیــتاعــالمشــدهواینآثارازچرخــۀداوریو
بفرمایید.
خــوباســتصحبتــمرادرواقــعبــایكپرســش بررســیخــارجشــدهاند،امــاعمــالًازراهیافتــنبــه
آغــازكنــم«:آیایكمجموعهازكتابهایآموزشــی مــدارسبازنماندهانــد.واقعیتایناســتكهبرای
دورۀ دبســتان اساســاً از داوری و ارزشــیابی كنــار چنیــنآثــاریتقاضاوجــودداردوهممعلمانوهم

گذاشــتهشــدهاند؟یعنیباممنوعیتیكهبرایورود خانوادههــاخواهــانوخریــدارآنهاهســتند.چرا؟
كتابهایكمكآموزشــیبهدبســتانهااعالمشده چونباهمۀممنوعیتیكهقائلشــدهایم،باالی90
است،بسیاریازاینكتابهادیگردرچرخۀداوری درصدمدارستهراناینكتابهاراتهیهواستفاده
وارزشیابیطرحساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی میكننــد.البتــهمــنهــممعتقــدمكــهحتمــاًبــرای
قــرارنمیگیرند.نمیدانمآیااینجامیتوانیمدراین ممنوعیتوروداینآثاروخارجشدنآنهاازچرخۀ
مــوردصحبــتكنیــمیانه؟كــهالبتهمــنموضوعرا داوریدردبیرخانۀطرحساماندهیمنابعآموزشی
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وتربیتیاستداللهاییوجودداردوماهمقائلبه نهاییكتاببدآموزیوآسیبهایآموزشیوتربیتی

نظراتكارشناسیوبرنامهایوزارتآموزشوپرورش نداشتهباشد.

وبــاآنهــاهمراههســتیم.امامیخواهــمبگویمبا

بهنظرمنماهدفهاوایدههایمشــتركیداریم

اعالمچنینممنوعیتیانگاركهصورتمســئلهپاك كــهبایــدراهــكاراجرایــیشــدنآنهــاراپیــداكنیم

شــدهودرعملهیچاتفاقینیفتادهاســت.پساز وبــاهمفكــریوهمافزایــیهدفهــایبلندمــدت
سپریشدنزمانیچند،دوبارهآبرفتهبهجویباز تعلیموتربیــترادركنــارهموبامشــاركتعملیو

به نظر ما هم
كتابهایی كه وارد
مدارس میشوند،
باید با اهداف برنامۀ
درسی و هدفهای
آموزشی و پرورشی
همخوان باشند
و پس از تأیید
آموزشوپرورش وارد
مدارس شوند

گشتهاست.

هدفمنــد،محققكنیــم.راهكارپیشــنهادیهماین

بهنظرمیرسدكهنبایدبابگفتوگووپیداكردن استكهدرهمینطرحساماندهیمنابعآموزشی

راهیكههمبتوانداهدافوبرنامههایآموزشیو وتربیتیبحثهایكارشناسیصورتگیردتاببینیم

تربیتیرامحققكند،همبهنیازمخاطبانوطالبان چگونهمیشــودبهاینتقاضایاجتماعی(معلمان،
اینآثارپاسخدهدوهمبهكمكناشرانآموزشی خانوادههاودانشآموزان)پاسخمنطقیوكارشناسی

بیایدكهآثارمناسبیتولیدمیكنند،بستهشود.

دادواززیرزمینــیشــدنوآســیبزاشــدنچنیــن

اینراهماضافهكنمكهبهنظرماهمكتابهایی اتفاقــیجلوگیــریكرد.چونبهنظرمیرســدكهاگر

كــهواردمــدارسمیشــوند،بایــدبــااهــدافبرنامۀ اینممنوعیتبرداشــتهشــودواینگونهكتابهاكه
درســیوهدفهــایآموزشــیوپرورشــیهمخوان منظورمكتابهایآموزشیاستونهكمكدرسی،

باشــندوپسازتأییدآموزشوپرورشواردمدارس شناسایی،بررسیومعرفیشوند،جلویبسیاریاز
شوند.امانبایدبهگونهایعملكنیمكهچنینآثاری آسیبهایپنهانوخزندهگرفتهمیشودوضمناًبازار
درعدمبرنامهریزی،تعاملوهمكاریهایمشترك زیرزمینیوغیررسمیآنهانیزازبینمیرود.ضمناً
ماراهیدیگربرایورودبیابندواحیاناًآثارمخربیرا بایدتوجهداشتهباشیمكهفقطاعالمممنوعیتبدون
كهدوستانادعامیكنند،رویفرزندانماونسلهای

آیندهكشوربگذارند.

باالخــره نگرانیهایــی در مــورد كتابهــای کمــک

آموزشــی وجــود دارد كــه باید برای صیانــت از حقوق

دانشآمــوزان و آســیب ندیــدن آنــان ،بهخصوص در
دورۀ ابتدایی ،بدان توجه داشته باشیم؟

ارائهراهكاروگشودنیكراهصحیحواصولی،باعث

حرصوگرایشبیشترمخاطبانبهآثاریخواهدبود

كهخواستهایمآنهاراازدسترسایشاندوركنیم.

به اســتناد آمار موجود و كتابهای بررســی شده

در دبیرخانــۀ طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و
تربیتــی ،در حــوزۀ كتابهــای دورههــای متوســطۀ

بلــه،مــاهــمنگرانیهایــیدراینزمینــهداریموبه اول و دوم ،تعــداد زیــادی از كتابهــای تولیــد

همیــندلیــلموافــقكارشناســیایــنآثارازســوی شــدۀ ناشــران آموزشــی غیراســتاندارد ،نامرغوب و
آموزشوپــرورشورعایتاســتانداردهایآموزشــی نامناسباند .دلیل چنین امری را چه میدانید؟

هســتیم.فــرضبفرماییددرحالحاضــرآثارزیادی بایــدعــرضكنــمكــهشــمایــكتعریــف،خطكــش

بــرایترجمــهانتخــابمیشــوندودرزمینــۀادبیات ویــااســتانداردیگذاشــتهایدواعــالمكردهایــدكــه

كــودكونوجــوانوایــندورۀســنیآثــارترجمــهای آثارآموزشــیبایدبراســاسآنتولیدشــوند؛كهما
فراوانیتولیدمیشــوند.مامصرهســتیمكهآثاری صددرصــدپذیرایآنهســتیم.امانكتهوپیشــنهاد

انتخــابوترجمــهشــوندكــهدرتضادبــاارزشهاو مابهعنوانناشــرانآموزشیایناستكهباعنایت

اعتقاداتملیودینیمانباشندوعالوهبرمسائلی بهتجربۀتولیداینآثارومواجههایكهبامشتریان
مانندتصویرهاوعكسهایبهكاررفتهدراینآثاركه ومخاطبــانداریــموســرمایهایكــهناشــراندراین
رویآنهاحساسیتبیشتریوجوددارد،میخواهیم كارصــرفمیكنند،بایددرچنینكارارزشــمندیاز

كــهدرترجمــۀمتننیزدقتبیشــتریصورتگیرد .كارشناســانوهمــكارانخبرۀمــاهمكمكبگیرید.
برایماهممهماستكهدرترجمۀاینآثارهویت مگرنمیگوییماینطرحیككارتعاملیوهمكاری

وشــخصیتملــیكــودكایرانیموردتوجهباشــدو دوطرفهبینآموزشوپرورشوناشرانآموزشیاست

حتــینــامكتــاب،واژههایمهموكلیــدیآنومتن تابشودازطریقآنآثارخوبومناسبراشناسایی
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وبهدانشآموزانمعرفیكنیم؟وقتیچنینهدف داریم،میتواندمفیدوسازندهباشد.

مشتركیداریموسیاســتهایبرنامهریزیدرسی

درحقیقــتمــاآمدهایــمودركارهایخودمانبه

آموزشوپرورشهمبراســاساسنادباالدستی،از ریزهكاریهایــیكهبــههردلیلمغفــولماندهاند،

جملهسندتحولبنیادینآموزشوپرورشمشخص توجــه بیشــتری كردهایــم .درواقــع مــا بــرای یــك
است،چهاشكالیداردكهدرمراحلكارشناسیو كار مشــترك و اهــداف واحــد بــه كمــك و یــاری
داوریازنظراتوهمكاریكارشناسانوهمكاران آموزشوپــرورشآمدهایــم.بــههمیــندلیــلهــم

ماهماســتفادهشــودتاوحدتنظربیشتروتوافق هستكهاعتقادداریم،ماهرچهدرزمینۀاقدامات

در حقیقت ما

زیادتــریدرانتخــابآثارنهایــیدربحثكتابهای عملــیوكاربــردیایــنكارهماهنگــیوهمراهــی

بیشتریداشتهباشیم،ضمنبرآوردهشدناهداف آمدهایم و در
آموزشیوجودداشتهباشد.
بــرایشــروعكارمیتــوانمیزگردهــاوجلســاتی عالــیآموزشوپرورش،نفعوســودآنبهمخاطب كارهای خودمان به
گذاشتتامدیرانطرحساماندهیمنابعآموزشی ودانشآمــوزمیرســدكــهحلقــۀنهایــیهمــۀاین ریزهكاریهایی كه

وتربیتیوكارشناســاننمایندۀناشــرانآموزشــی ،اقداماتاست.
حضورداشتهباشندوراهكارهایرسیدنبهچنین

موضعیرامشــخصكنند.بعــدازآنمامیتوانیم

به هر دلیل مغفول
ماندهاند ،توجه

بــه نظــر شــما اگــر انجمــن ناشــران آموزشــی به

بیشتری كردهایم.

تمــامایــنفرایندراازشناســایی،انتخابومعرفی كمــك آموزشوپــرورش بیاییــد و ایــن وزارتخانــه
آثاربرترومناسبآموزشیبامشاركتوهمفكری اســتانداردها ،راهنماهــای تولیــد آثــار آموزشــی و

درواقع ما برای یك

یكدیگــرپیشببریموبتوانیمضمنشناســاییآثار شــاخﺺهایی را كــه تولیــد كــرده اســت ،در اختیار

كار مشترك و اهداف

مناســب،زمینــۀارائهوفــروشآنهارادرمدارس انجمــن قــرار دهــد و اعضــای انجمن از همــان ابتدا

بیشازپیشفراهمكنیم.

كتابهای مناسب و منطبق بر برنامههای آموزشی
و تربیتی تولید كنند ،مؤثرتر نخواهد بود؟

پﺲ شــما هم قائل به این موضوع هســتید كه

ماآمادههستیمكهباهمكاریهمایناستانداردها

بــرای ایــن كار قوانیــن و مقــررات خــاص خــودش

باشدویاكارشناسانماوهمكارانشماالزمدیدند،

هــر كتابــی نمیتوانــد بــه مدرســه وارد شــود و باید

واحد به كمك و یاری
آموزشوپرورش
آمدهایم

رادراختیارناشرانآموزشیقراردهیمواگرفرصتی

رعایت شود.
درایــناســتانداردهاهــمبازنگــریوآنهاراكامل
ً
ً
همینطــوراســت.اصــالحــرفمــاایــننیســتكه كنیم.اصالمابیاییمبااینتجربهایكهدرسازمان

هــركتابــیبتوانددرمدرســهحضورداشــتهباشــد .پژوهشوبرنامهریزیآموزشوپرورشوجوددارد،
مــاخودمــانهــمحســابچندناشــریراكــهصرفاً برایهمۀآثاریكهتولیدمیشوند،استانداردهای
كتابهایحلالمســائلوپاسختمریناتراتولیدو مــوردقبولشــماومنطبقبربرنامههایآموزشــی
منتشرمیكنند،كنارگذاشتهایمونمیخواهیمجدااز راتولیــدواجــراكنیــم.اگــربتوانیــمچنیــنكاریرا
نظراتكارشناسیواستانداردهایآموزشوپرورش بهصورتمشتركانجامدهیم،درواقعازبسیاریاز

حركتكنیم.اماانتظارداریمبهقدرمشــاركتیكه هزینههاـازجملهردشــدناینكتابهادرفرایند
دراینطرحداریم،حضوركارشناسیوحرفهایما ارزشــیابیدرطــرحســاماندهیمنابــعآموزشــیو

همبهرسمیتشناختهشود.

تربیتــیـجلوگیــریخواهــدشــد.معنــایاینحرف

نظرمادرانجمنناشــرانآموزشــیایناســتكه آناســتكــهمــابهجــایارزیابیآثاربعــدازتولید
بیاییــموبنشــینیمودرهمــانفرمــیكهمثــالً 100آنهاكهمستلزمهزینهوصرفوقتزیادیاست،
شــاخصرابرایارزیابیآثارمناســبدرحوزههای ازهمانابتدااســتانداردهاوشــاخصهاییداشته

گوناگونطراحیكردهاید،ماهمنظرمانرابگوییم باشیمكهآثاربراساسآنهاتولیدشوند.اینروش
تااینفرمكاملتروجامعترشود.چونماهمحتماً قطعــاًباعثتولیدآثارمرغوبومناســبیمیشــود

نظراتیداریمكهخارجازسیاســتهاوبرنامههای كهدرچرخۀارزشــیابی،امتیازالزمرابرایمعرفی

شــمانیســتودرعیــنحــالبــهدلیــلحضــورو بهعنوانكتابمناسببهدستخواهندآورد.
ســابقهایكــهدرزمینــۀتولیــدكتابهایآموزشــی
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گفــتوگو

گفتوگو با فتحالله فروغی ،ناشر و دبیر انجمن
فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان

تﮑﺜر ،راه برونرفﺖ از

مشﻜالت نشر

نشر كودك و نوجوان ما این روزها نیازمند توجه بیشتری است .در این میان انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و
نوجوان تالش میكنند آثار مناسبی را از طریق ناشران عضو این انجمن برای مخاطب كودك و نوجوان چاپ و منتشر
كنند .از ابتدای طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی همكاریهای خوبی بین دبیرخانۀ طرح ســاماندهی منابع
آموزشــی و تربیتی شــكل گرفته و در حال حاضر نیز ادامه دارد .فتحالله فروغی پوراقدم مدیر نشــر شــورا و دبیر این
انجمن به سؤاالت ما پاسخ دادهاند.

در آغــاز كمــی درخصــوص «انجمــن فرهنگــی

ناشران كتاب كودك و نوجوان» صحبت بفرمایید.

همراهیوهمكاریمیكنند.

ضمنــاًبــهمنظورتوســعۀارتباطانجمنهاباســایر

بهنامخداوندكریمومهربان.درابتدایصحبت نهادهابررســیهاییانجامدادیــمودرهیئتمدیرۀ
اندكیبهسابقۀشكلگیریانجمنفرهنگیناشران انجمــنتصمیمگرفتهشــد،بامراكزوســازمانهای
كتابكودكونوجواناشارهخواهمكردودرادامه مرتبطباحوزۀكتابكودكونوجوانارتباطوتعامل
همبهســؤالهایمطرحشــدهپاسخمیدهم.این بیشتریداشتهباشیم.درگامدومهمتصمیمداریم

انجمناولینســازمانمردمنهادیاســتكهحدود برایبرونرفتازمشكالتیكهوجوددارند،آموزش
30سالپیشدرحوزۀكتابهایكودكونوجوان راسرلوحۀكارخودمانقراردهیم.بههمینمنظور
بهثبترسید.شروعكارهماینگونهبودكهعدهای همدركمیسیونآموزشانجمنتصمیماتیاتخاذو
ازدوســتانوهمكارانناشرماكتابهایشانرادر نشستهاییپیشبینیشدهاستكهاولیننشست

سبدمشتركیگذاشتندوتصمیمگرفتندنمایشگاه ازایننوعبرنامههاروزسهشنبه28آبانماهبرگزار
كتاببرگزاركنند.نكتۀمهمیكهبایدبداناشــاره شدهونشستبعدی26آذرماهبرگزارخواهدشد.

بسیارهمعالقهمندهستیم،بهخصوصدرجلساتی

كنمایناستكهمابرایورودهمكارانناشراین
حوزهبهانجمنتالشزیادیكردهایمومالكهایی كهازسیاستهاوتصمیمگیریهایاساسیصحبت
پیشبینــیشــدهاســت.امــروزانجمــنبــاداشــتن میشــود،دســتاندركارانتعلیموتربیــتازوزارت

سیاســتهایاصولــیوبرنامههــایكاریمعینبه آموزشوپــرورش،ســازمانپژوهــشوبرنامهریــزی
فعالیتمشغولاست.اكنونحدود90ناشرعضو آموزشــیودفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــینیز
داریــموبــاداشــتنكمیســیونهایمتفــاوتهمــۀ مشاركتوحضورداشتهباشند.
همكارانعالقهمنددرزمینههایگوناگونباانجمن
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ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

هفدهمین «جشــنوارۀ كتابهای آموزشی» در

آذرمــاه ســال جــاری برگزار خواهد شــد .با عنایت به

همــكاری و همراهی انجمن فرهنگی ناشــران كتاب

كــودك و نوجــوان و اولویتهایــی كــه بــرای حمایــت
از ناشــران در طــرح ســاماندهی منابــع آموزشــی و
تربیتــی از ادبیــات كودك و نوجوان وجود دارد .شــما

همكاریهای فیمابین را چگونه ارزیابی میكنید؟

فرصتی فراهم كنیم تا از مسیر این طرح ناشر دیده

و معرفی شود .هدف هم پاسخ به همان سؤال اولیۀ

ناشران است كه :این طرح چه آوردهای میتواند برای

ما داشته باشد؟ وقتی ناشری از طریق طرح معرفی و

دیده شود ،خواستۀ ناشر كه همانا ایجاد بازار فروش

برای كتاب استانداردی است كه تولید كرده ،محقق

خواهد شد.

به نظرم خوب است در آغاز ،نگاهی به گذشته داشته

حواسمان باشد كه اگر همۀ اقدامات قبلی به خوبی

طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی میگذرد،

شوند و در جشنواره هم از آنها تقدیر به عمل آید،

باشیم و حاال بعد از گذشت حدود  20سال كه از اجرای

صورت گیرند و كتابهای مناسب انتخاب و معرفی

راه بهعنوان مسئله مطرح بودند و مشخص كنیم این

اما در نهایت مســاعدتی برای ایجاد بازار فروش این
كتابها صورت نگیرد ،تمامی این تالشها ـ كه حتما ً

قرار دارند .برای مثال ،در آغاز اجرای این طرح زمانی

دارند ـ ابتر خواهند ماند؛ چون درواقع آن اثر مناسب

خودمــان یادآوری كنیــم كه چه موضوعهایی در آغاز

مســائل و موضوعهــا در حال حاضر در چه وضعیتی

كه آقای دكتر شهابی در دفتر انتشارات كمكآموزشی

طرحــی را تهیــه و از ناشــران نظرخواهیهایــی كرده

بودند ،یكی از موضوعهای مطرح شده از نگاه ناشران

آن اســت و بایــد گفــت پس از این همه ســال تالش

همینطــور اســت .درخصــوص افزونــی شــمارگان

و جا دارد كه به آن پاسخ داده شود تا در یك تعامل

باید دقت و تأمل بیشتری داشته باشیم كه البته این

بتواند به هدفهای خود دست یابد.
به نظر شما چه باید كرد؟

صحبت در این زمینه فراوان است ،اما بهعنوان یك

پیشــنهاد باید عرض كنم كه در موضوع ساماندهی
منابع آموزشی و تربیتی و مثال ًدرخصوص حمایت از

مجموعۀ ناشران ،باید به گونهای عمل شود كه همۀ

ناشران ـ اعم از ناشرانی كه عناوین زیادی دارند و یا

پیشنهاد این است كه مالكهای كمّی به مالكهای
كیفی تبدیل شوند .یا مثال ًاگر قرار است پنج كتاب در

چرخۀ داوری نهایی انتخاب شود ،اولویت را به كتاب
ناشــری بدهیم كه در آغاز راه اســت تا به او انگیزه و
فرصت بیشتری برای حضور در این صحنه بدهیم و

آغاز راه است تا به
او انگیزه و فرصت
بیشتری برای حضور

امر در حوزۀ كتابهای كودك و نوجوان از حساسیت

در این صحنه بدهیم

بیشتری برخوردار است .بحث و اختالف نظر پیرامون
این موضوع در بین سیاستگذاران فرهنگی سابقۀ

طوالنــی دارد و همــواره مجادلههــا و بحثهایــی

درخصوص ترجمۀ كتاب و حد و میزان آن مطرح بوده

اســت .در دورهای هم حساســیت آنقدر زیاد بود كه
عمــا ًبه آثار ترجمه شــده وقعی نمیگذاشــتند تا به

زعم خودشان زمینۀ تولید كتابهای تألیفی را تقویت
كنند .به نظر بنده اساسا ًاین مدل از تنگنظری و ایجاد

یعنی اینگونه نباشد كه ناشران دارای آثار بیشتر ،به
كلی موقعیت را به خود اختصاص دهند و احیانا ًفضا

داوری جشنواره تجدیدنظر شود.

ناشری بدهیم كه در

كتابهای ترجمه شــده نســبت به كتابهای تألیفی

خــوب جهانــی در این زمینه كه با فرهنگ و نگاههای

چنین كاری هم به نظر میرسد كه باید در مالكهای

اولویت را به كتاب

در این خصوص چیست؟

ناشــرانی كه عناویــن كمتری تولید كردهانــد ـ بتوانند

را برای ناشران دارای تعداد آثار كمتر تنگ كنند .برای

نهایی انتخاب شود،

نظــر میرســد ایــن كتابهــا كمكــم و خیلــی خزنــده

محدودیت نسبت به این موضوع درست نیست .ما

در این رقابت حضور یابند و مشاركت داشته باشند.

كتاب در چرخۀ داوری

در ارزیابــی از كتابهای آموزشــی تولید شــده،

حاصل و نتیجهای برای ناشران در برخواهد داشت؟

دوســویه ،طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی

تبدیل شوند .یا مثال ً

به دست مخاطب خود نرسیده است.

ســبك زندگی فرزندان ما را عوض میكنند .نظرتان

و فعالیت هنوز این ســؤال به جای خود باقی اســت

به مالكهای كیفی
اگر قرار است پنج

ایــن بــود كه :طرح ســاماندهی كتابهای آموزشــی

زیــرا یكــی از اركان مهــم نشــر در این حــوزه ،اقتصاد

كه مالكهای كمّی

با حسن نیت انجام میشوند و هزینههای زیادی هم

آثــار ترجمــهای بســیار بیش از آثار تألیفی اســت .به

(جــدا از هدفهــای ســازمانی آموزشوپــرورش) چه

پیشنهاد این است

نمیتوانیم جامعۀ بزرگ مخاطبان خودمان را از آثار
ارزشی ما تضادی ندارند ،محروم كنیم.

ما باید بررسی كنیم و ببینیم چرا اخیرا ًدر كتابهای

تولیــد شــده ،موضــوع ترجمــه بــر آثــار تألیفــی غلبه

یافتــه اســت و مؤلفــان و پدیدآورندگان مــا و جامعۀ

نویسندگان كودك و نوجوان هم در معرض این موج

قرار گرفتهاند .شاید یك دلیل آن باشد كه اقتصاد نشر
ما تاب تحمل برخی هزینهها را ندارد و ناشر كودك و

نوجوان ما قادر نیست همۀ هزینههای یك كار تألیفی
را كه معموال ً بیشــتر و متنوعتر از كارهای ترجمهای
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هستند ،بپردازد .چرخۀ اقتصادی نشر از بخشهایی

تشــكیل شــده اســت كه وقتی هزینههای آن نتواند

تعادل معادلۀ هزینه ـ فایده را پوشــش دهند ،ناشر
و یا تولیدكنندۀ اثر باید بخشی از هزینههای خود را

كاهش دهد و شــاید سادهترین و دمدستیترین راه

بر آثار تألیفی غالب
شوند ،درواقع
ناشران حرفهای
بازار خود را از دست
خواهند داد ،و چون
بحث ترجمۀ كتاب و
اتكا به آثار ترجمهای
نیازمند نگاه و
توانمندیهای خاص
حوزۀ نشر تألیفی
نیست ،شبه ناشران

و یا كسانی كه صرفا ً

به دنبال منافع مادی
و اقتصادی خود
هستند ،وارد این
بازار میشوند

از سوی دیگر هم میتوان با فعالتر كردن شورای

دانشآموزی ،دانشآموزان كتابیار ،شورای معلمان و

دیگر ساختارهای قانونی پیشبینی شده در مدرسه،

همین باشد كه ناشر آثاری را از خارج تهیه كند و چون
قیمتی مناسب دست بزند.

با وجود همۀ ممنوعیتها و محدودیتها ،كتابهایی

ضرورت این كار هم ناشی از وضعیت كنونی است كه

با چنین نگاهی به نظر میرسد وضعیت كنونی

كــه از نــگاه آموزشوپرورش مورد تأیید نیســتند ،به

مضر میدانید؟
دقیقــاً .چنیــن كاری صدالبتــه كه به ضــرر مخاطب

مناسب و مورد تأیید این سازمان بهطور گسترده و در

ترجمۀ آثار خارجی را برای متولیان نشر و مخاطبان

و در نهایت به ضرر ناشــر خواهد بود .چون با تغییر

ذائقۀ مخاطب و نازل شدن انتظارات او و یا گرایش
به فرهنگهای دیگر ،عمال ً مخاطب خود را از دست

میدهد و در نهایت در كار و حرفه خود زیان خواهد

دید .موضوعی كه در حال حاضر هم گریبانگیر نشر ما

فراوانــی در مدرســهها وجــود دارنــد ،امــا كتابهــای
دسترس مخاطبان قرار نمیگیرند.

پسبرایاینكهچنینطرحیبهسرانجاموهدفهای

اساسی خود برسد ،مقام ناظر و حمایتكنندهای مانند

آموزشوپرورش باید نقش نظارتی خود را به خوبی
ایفــا كنــد و در ادامــه تســهیلگران و مجریــان دخیل

در ایــن امــر ،از جمله ناشــران و یا نماینــدگان آنها،

و بهخصوص نشر كودك و نوجوان است و با گرایش

مثل انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان

فروش آثار فاخر و باارزش تنگ شده است.

كاملكنندۀ این فرایند ،ایفای نقش كنند تا این طرح

مخاطبان به آثار نازل و كمارزش ،فضا برای تولید و
نكتۀ بعدی هم این است كه وقتی آثار ترجمهای بر

آثار تألیفی غالب شوند ،درواقع ناشران حرفهای بازار

خود را از دست خواهند داد ،و چون بحث ترجمۀ كتاب

و اتــكا به آثار ترجمهای نیازمند نگاه و توانمندیهای

خاص حوزۀ نشــر تألیفی نیســت ،شــبه ناشــران و یا
كسانی كه صرفا ًبه دنبال منافع مادی و اقتصادی خود

هستند ،وارد این بازار میشوند و عرصه را بر ناشران
حرفهای و اصیل تنگ خواهند كرد.

و یــا دیگــر انجمنهــا نیز بــا مشــاركت در حلقههای
بهطور كامل و اساسی اجرا شود.

لطفــا ً بــه برخــی انتظــارات مهــم ناشــران كــه

میتواننــد راهنمــا و ابزاری مناســب در زمینۀ تهیه و
تولید آثار مناسب باشند ،اشاره بفرمایید.

در ایــن زمینــه هم ســخن فــراوان اســت ،اما نكتۀ

مهمی كه خوب اســت به آن اشــاره كنیم این اســت

كه ناشــر ســازوکار الزم را برای نیازسنجی در اختیار

ندارد و نمیتواند به خوبی نیازهای مخاطب خود را

بــه نظر شــما طرح سامانبخشــی چــه حمایتی

تشخیص دهد و براساس آن كتاب تولید كند .یكی از

در زمینــۀ طــرح ســاماندهی هــم عرض بنــده این

اطالعات دقیقی است كه در زمینۀ كارش به آن نیاز
دارد .یعنی فرضا ً اگر بخواهیم در حوزۀ مهارتهای

میتواند از کتابهای مناسب داشته باشد؟

است كه وقتی چنین اقدامات حساب شدهای صورت

میگیرند و با اجرای طرح ساماندهی منابع آموزشی

و تربیتی آثار مناسب ناشران انتخاب میشوند ،چرا

نبایــد ایــن فرصت ایجاد شــود كه ناشــران بتوانند با

هماهنگیهای الزم در مدرسهها حضور یابند و ضمن

معرفــی آثــار تأیید شــدۀ خــود ،این آثار را به دســت

مخاطبان برســانند؟ البته ما هم معتقد هســتیم كه

چنیــن اقدامی نیازمند طراحــی ،برنامهریزی و انجام

هماهنگیهــای الزم اســت و بــه همیــن دلیــل هــم

میتوان اجرای آن را به انجمنهای تخصصی (مانند

دالیلش هم این است كه جامعۀ نشر ما فاقد آمار و

اجتماعــی اثــری تولیــد كنیم ،نمیدانیــم درخصوص

این موضوع خاص چه اثر یا آثاری تولید شده یا در

ۀ آماری كه به چنین
دســت تولیدند .یا احیانا ً جامع 

اثــری نیاز دارند ،چه تعداد اســت .وقتی چنین آمار
و نیازسنجی وجود ندارد ،ناشر ناچار است براساس

تجربه ،شناخت ،شم و برداشت حرفهای خود كارش
را انجــام دهــد .پس به نظر میرســد الزم اســت كه

آموزشوپرورش و دیگر نهادهای فرهنگی مســئول
در این حوزه بهعنوان سیاستگذار ،این نیازسنجی و

انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان) سپرد

برآورد را انجام دهند ،و ضمن اعالم آن ،از مشاركت

هم آموزشوپرورش به هدفهای مورد نظر برسد و

كنند؛ تا ناشران بتوانند براساس این آمار و اطالعات

و با مشاركت آنها چنین طرحهایی را اجرایی كرد؛ تا
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مخاطب برسانند.

ایــن فعالیتها را بهصــورت اصولیتــری دنبال كرد.

تابع قوانین كپیرایت هم نیســتیم ،به ترجمۀ آن با

وقتی آثار ترجمهای

هم ناشران بتوانند آثار مناسب تأییدشده را به دست

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد
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و حضور ناشــران برای پاســخ به این نیازها استفاده

و نیاز بازار و مخاطب ،كتاب تولید كنند.

در همینباره باید گفت :بیانیههایی كه هیئتهای

داوری جشنوارۀ كتاب رشد صادر میكنند ،بیانیههایی
كلــی هســتند .مثــا ًاعــام میشــود در فــان حــوزه

كمبودی وجود دارد .متأسفانه این حرفهای كلی به

ناشر كمك نمیكنند تا نیاز اصلی مخاطب را دریابد

و برای آن نیاز كتاب یا رســانۀ مناســب دیگری تولید

كند .پس باید به صورت روشن مشكالت مشخص و

برای آنها راهكارهای عملی ارائه شوند و در صورت
اقتصــادی نبــودن كار ،بــا حمایتهــای الزم از ســوی
نهادهای دولتی آثار مناسب پدید آیند.

اگر حساسیتهای الزم وجود نداشته باشند ،كمكم

كســانی وارد این بازار میشــوند كه با تولید آثار نازل

هم در خانه و مدرسه است .این آسیب وقتی خودش
را بیشتر نشان میدهد كه جو غالب تستهای كنكور

و اســترسهای ناشــی از آن ،بخش بزرگی از اوقات

مطالعۀ دانشآموزان را به خود اختصاص داده است.

بعد از آن هم ،چه با قبولی در دانشگاه و چه ماندن

در پشت در دانشگاه ،وازدگی و دلزدگی ناشی از این
خواندنهــای اجباری ،آثار مخرب خود را بر اقبال به

كتاب و كتابخوانی تا آخر عمر بر فرد باقی میگذارد.

بــه عنــوان یــک کارشــناس نظرتــان نســبت بــه

بحث ارتباط كتابهای آموزشی با كتابهای رسمی

میكننــد .همیــن االن هم ایــن موضوع باعث شــده

به پایین ،معلمان انگیزهمند و بیانگیزه و  ...روبهرو

اســت كــه خواننده به خریــدن و خواندن آثــار نازل و

نشان ندهد و در نتیجه ناشرانی كه كتابهای خوب و

مناسب پدید میآورند ،احساس زیان كنند .زمانی هم

كه این زمینه فراهم شــد ،خیلیها بر بســتر و زمینۀ

این موجســوار میشــوند و آنوقت است كه كار ما و

شــما در زمینۀ ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی
سخت و گاه بیاثر میشود.

هــم بایــد به این تمركز در تولیــد و الزامات آن توجه

شاید بتوان گفت اولین قدم برای تحقق چنین امری

فراهم شود

آموزشوپرورش و برنام ۀ درسی است.

را بهطــور اساســی پیشــنهاد دهیــم ،ایــن اســت كــه

حدی كه مقدور است ،از متمركز به سوی غیرمتمركز

میــل پیــدا كنند تا فرصــت و زمینۀ تولید بســتههای

از نگاه بنده كتابخوانی در جامعۀ ما تنها از كودك

آموزشــی متكثــر و متنوع فراهم شــود .ضمنا ًاعتقاد

شود .اگر معلم ما كتابخوان شد ،فرزندان و كودكان

آموزشــی ،تعامــل و همــكاری بیــن آموزشوپرورش

دارم كــه بــرای خــارج شــدن از مشــكالت حوزۀ نشــر

و ناشــران ایــن كتابها ضروری اســت كــه امیدوارم

كتابخوان نباشد ،نخواهد توانست دانشآموز خود را

بــا اســتمرار برنامههایــی ماننــد طــرح ســاماندهی

انشای كالس ما به ساعتی جذاب و برانگیزاننده برای

بازاندیشی در این زمینه وجود دارد و با بهرهگیری از

كتاب و كتابخوانی در جامعۀ ما رونق پیدا میكرد و

ارتباطات و همكاریها باشیم.

شاهد سیر نزولی شمارگان كتاب نبودیم كه ریشۀ آن

متكثر و متنوع

در ارتبــاط بــا برنام ۀ درســی تولید شــوند كــه باز هم

برنامههای آموزشی ما باید انعطافپذیر باشند و در

كتابخوانی تبدیل نشد؟ اگر چنین اتفاقی افتاده بود،

بستههای آموزشی

كتابهای آموزشی ما كاركرد درست و مثبتی خواهند

ذائقۀ زایل شدۀ مخاطب را تغییر دهند .انجام چنین

كتابخوان كند .باید از خودمان بپرسیم :چرا ساعت

فرصت و زمینۀ تولید

داشته باشیم .با چنین فرضی به نظر میرسد وقتی

بنابرایــن ،اگــر بخواهیم راه برونرفت از مشــكالت

ما هم كتابخوان خواهند شد .چون اگر معلم خودش

میل پیدا كنند تا

حاكم بر تولید رسانههای آموزشی است .بنابراین باز

كار طرح ساماندهی و جشنوارههایی مانند جشنوارۀ

آغــاز نمیشــود ،بلكــه باید از خانواده و معلم شــروع

سوی غیرمتمركز

و ناشــران برقرار باشــد .از سوی دیگر ،برنامۀدرسی

همسویی ناشران با سیاستها و برنامههای رسمی

برای فرایند مطالعۀ مفید فراهم آورند.

است ،از متمركز به

تعاملی و تعریفشدهای بین وزارت آموزشوپرورش

به نظر میرسد موضوع مهمی كه میتواند در دستور

آن است كه متولیان فرهنگی جامعۀ ما بستر الزم را

و در حدی كه مقدور

هســتیم .یعنــی چه بخواهیم و چه نخواهیــم ،دارای

الزمــۀ چنیــن كاری همراهــی ،همدلی ،مشــاركت و

كاری هم الزاماتی دارد كه باید به آنها توجه شود.

انعطافپذیر باشند

نظام آموزشی متمركز هستیم و باید بدانیم كه برای
تولید كتابهای مناســب آموزشــی حتمــا ًباید رابطۀ

به گمان شــما در طرحهایی مانند ســاماندهی

كتاب رشــد قرار گیرد این اســت كه تالش كنند ،این

آموزشی ما باید

واحــد ،كتاب درســی متمركز ،دســتورالعملهای باال

داشــت كه بتوانند بهعنوان بخشی از بستۀ آموزشی

چه اقدامی در این خصوص میتوان انجام داد؟

كه برنامههای

یــك ســؤال وجــود دارد :آیا همــۀ دانشآمــوزان ما

دارای ظاهری جذاب ،كمكم ذوق و ســلیقۀ مخاطب

كمارزش عادت كند و به آثار فاخر و ارزشمند توجهی

مشكالت این است

چیست؟

ظرفیت یادگیری یكســانی دارند؟ ما با برنامۀ درسی

را تغییــر میدهند و در بســیاری از مــوارد آن را نازل

راه برونرفت از

منابع آموزشــی و تربیتی و عزمی كه برای توســعه و

تجربههای حاصل شده ،شاهد توسعه و تعمیق این
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گزارش

در اولین نشست ناشران آموزشی و برگزارکنندگان
هفدهمین جشنوارۀ کتاب رشد مطرح شد

ورق را برمیگردانیﻢ!
بستۀ آموزشی باید جامع باشد

علیجهانگیری،مدیرمسئولانتشاراتمرآت«:نکتۀ

مهــمایــناســتکــهجشــنوارۀکتابهــایآموزشــیو
تربیتیرشدودفترساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
اعتبــارالزمرادرآموزشوپــرورشندارد.ایندرحالی

علی جهانگیری

استکهمصوبۀ828شورایعالیآموزشوپرورشبه
صراحتاختیارساماندهیمنابعآموزشیوتربیتیرا
بهدفترانتشاراتوفناوریآموزشیسازمانپژوهش

وبرنامهریــزیآموزشــیســپردهاســت،امامتأســفانه

بــهدلیلبیاطالعییاناهماهنگــی،توجهالزمبهاین

موضوعنمیشود.

آثــارآموزشــیدرجشــنوارۀکتــابرشــدبراســاس

استانداردهابهعنوانمنابعمناسبمعرفیمیشوند،

اماجالبآنکهمنابعاســتانداردمعرفیشــدهکمترین
فروشرادربازاردارند.چوندرظاهرنیازبازاراینگونه
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منابعنیســتوگرچهمدرســهها،بهعنواناصلیترین

اســتفادهکنندههایکتابهایآموزشــیوتربیتی،تابع
ادارههایباالدستیهستند،امااینمنابعدربسیاری
ازمدرسههاجاییندارند.منمعتقدم،برایموفقیت

طرحســاماندهیمنابعآموزشــیوتربیتیواستفادۀ
مخاطبانازکتابهایمعرفیشدهدرجشنوارۀکتاب

رشد،ابتدابایدبدنۀآموزشوپرورشارزشگذاریالزم

رابرایجشنوارۀکتابرشدداشتهباشد.

نکتۀدیگربهنقدسیستمداوریجشنوارۀکتابرشد

مربوطاســت.داوریهموارهمحلاختالفاســت.اگر
شــاخصهایداوریوانتخابکتابتوسطداوران،در

اختیارناشــرانقرارگیرد،میتــوانراهکارهایبهتری
دراینزمینهارائهکرد.درضمنباوجوداینکهدرسند

تحولبنیادینآموزشوپرورشبهبستههایآموزشی
توجهشدهودرسالهایاخیرهمبهصورتجداگانهبه

اولین نشست مشترک دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با ناشران آموزشی در تاریخ  15مردادماه  ،1398با حضور جمعی از ناشران و نمایندگان
آنها و با موضوع جشنوارۀ کتاب رشد ،در محل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برگزار شد .در ابتدای این نشست ،دکتر مسعود
فیاضی ،مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و دبیر هفدهمین جشنوارۀ کتاب رشد ،با اشاره به این مطلب که این جلسۀ همفکری برای
شناسایی نقاط خلأ جشنوارۀ هفدهم کتاب رشد برگزار میشود ،ضمن ارائۀ آماری از کتابهای رسیده به هفدهمین جشنوارۀ کتاب رشد
گفت« :امسال حدود  ۴3۰۰عنوان کتاب به جشنواره رسیده است .حدود  55درصد آنها مناسب شناخته شدهاند .در یک آماری دقیقتر،
 986کتاب با کسب درجههای الف و ب وارد جشنواره شدهاند .در روز اختتامیه هم از میان داوری تمامی این کتابها 32 ،کتاب جایزۀ برتر
را دریافت خواهند کرد .در مجموع  626ناشر در جشنوارۀ هفدهم حضور دارند.
در ادامۀ این جلسه ،ناشران یا نمایندگان ناشران آموزشی حاضر در نشست ،پیشنهادها و نقطهنظرات خود را به شرح زیر بیان کردند .آنچه
در ادامه میخوانید گزارش نشست مذکور است.

بحثکتابهاوسایرفناوریهایآموزشیتوجهشده

بخشهایوزارتآموزشوپرورش،بخشساماندهی

معتبرکمکآموزشیدرسازمانپژوهشوبرنامهریزی

نشرآموزشیهمراهخودرامیرود.

اســت،امــاجایمعرفیبســتۀکاملــیازتمامیمنابع
آموزشــیازطریقیکجشــنوارۀفراگیر،خالیاســت.

پیشــنهادمیکنــمجشــنوارۀجامعــیبرگــزارشــودکه
تمامیاجزاییکبستۀآموزشیرادربرگیرد».
بازار نشر آموزشی راه خود را میرود

منابعآموزشیوتربیتیرابهرسمیتنمیشناسد.بازار
از ســویی دیگــر در ســالهای اخیــر ،از طریــق

بخشنامههاییکهبهمدرســههاارســالمیشــوند،با
حذفموادآموزشیغنیشدهکهمکملبرنامۀدرسی

هستند،مواجهیم.سؤالایناستکهدرواقعموضوعیت
دفترانتشاراتوفناوریدراینشرایطچیست؟سازمان

درادامــۀجلســه،محــرمنقــیزاده،مدیــرمؤسســۀ

پژوهشوبرنامهریزیآموزشیدرچندسالگذشتهبه

جشــنوارۀفیلــمفجــربــاجشــنوارۀکتــابرشــدگفت:

متأســفانه،ازنظــرماکــهدربخشخصوصــیفعالیت

مــدارسیادگیرنــدۀمــرآت،ضمــنمقایســۀثمــرات
«بروندادجشنوارۀفیلمفجربرایکسانیکهبرگزیده

میشــوند،ارزشافــزودۀزیــادیتولیــدمیکنــد،امــا
جشــنوارۀکتــابرشــدبــرایناشــرانبرگزیــده،ارزش
افزودۀقابلمالحظهاینداشــتهاست.متأسفانهدیگر

محرم نقیزاده

لحاظکنترلمحتوایآموزشیمنفعلعملکردهاست.
میکنیم،دردوسالگذشته،بهویژهدربخشابتداییو

باابالغبخشنامۀممنوعیتورودکتابهایکمکدرسی
بهمدرسهها،ضربۀزیادیبهبحثغنیسازیمحتوای
کتابهایکمکآموزشیواردشدهاست.
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باب شده است جشنوارههایی برگزار شوند که ما اصال ً

فضای تبلیغات قویتر

حمیدرضا شاهآبادی ،مدیرمسئول انتشارات مدرسه،

ناشر دیگری بود که با بیان اینکه جشنوارۀ کتاب رشد

اســمی بــزرگ و معتبــر اســت ،گفت« :این جشــنواره
جدای از اندک جوایز مادی که به ناشــر یا مؤلف اهدا

حمیدرضا شاهآبادی

میکنــد ،اتفــاق خاصی را در زندگی حرفهای او شــکل
نمیدهــد .افتخــار برگزیــده شــدن در ایــن جشــنواره

برگزار میشوند .در خصوص جشنوارۀ کتاب رشد هم

بایــد بگویــم حتی ناشــران برگزیــده هم گویــی اعتقاد

دارنــد گرفتــن جایــزه در ایــن جشــنواره اتفــاق مهمی
نیست.

باید در زندگی حرفهای برگزیدگان مشهود باشد .من
تبلیغاتی قویتری قرار گیرد و قبل و در طول برگزاری

بدون خطایی داشــت ،اما باید احتمال خطا را تا جای
ممکــن کاهــش داد .حتما ً در این داوریها نام برندها

جشنواره خبررسانی منسجمتری انجام شود.

بــه نظــر میرســد دســتاندرکاران جشــنواره ،وقتی

کســی را بهعنــوان برگزیده اعالم میکننــد ،نباید او را
رها کنند .مجموعۀ آموزشوپرورش باید مؤلف و ناشر
برگزیده را بشناســند و آنها را به مدرســهها معرفی

کند .اگر گروههایی بهصورت منطقهای تشکیل شوند،

برگزیــدگان میتواننــد در هماهنگی با این گروهها ،با

سخنرانی در ادارههای آموزشوپرورش و مدرسهها،

خود را هر چه بیشتر معرفی کنند ،باید ترتیبی اتخاذ
شــود کــه اوال ً تمامــی کتابهــای مربــوط بــه موضــوع

جشــنواره بــه دســت برگزارکنندگان برســند تــا آنها
بتوانند کتابها را بهدرستی دستهبندی کنند.

نکتــۀ بعدی ،برگــزاری داوریهــای مقدماتی و اولیه

بهصورت عادالنه است .در دورههای قبل در جشنوارۀ

رشد من نمونههایی دیدم که کارهای خوبی در دورۀ

مقدماتی حذف شــده بودند .داوران در مرحلۀ نهایی
گالیــه داشــتند چــرا ایــن کتابهــا در داوری مقدماتی

حذف شدهاند؟ باید تمهیداتی اندیشید که داوران در

مرحلۀ مقدماتی با دقت بیشــتری کتابها را بررســی
کنند.
ً
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برگزاری جشنواره است که البته هرگز نمیتوان داوری

یا احتماال ًدوستیها ،درستی داوریها را تحتالشعاع

قرار میدهد ،اما باید تا جای ممکن در مورد داوریها

مقابل چنین اتفاقاتی ایستاد .باید کاری کرد جشنواره
تأثیر قابل توجهی در جامعۀ فرهنگی ،یعنی صاحبان

اثر و ناشران ،داشته باشد .هرچه این تأثیر پررنگتر
باشد ،اعتبار جشنواره باالتر میرود».

لزوم بازنگری در سیاستها و اهداف جشنواره

عبدالعظیم فریدون ،مدیرمسئول انتشارات محراب

قلــم ،مهمترین نکتــه را بازخوانی دوبارۀ هدفگذاری

جشــنواره دانســت و گفت« :ســال اولی که جشــنوارۀ
کتاب رشد برگزار شد ،به نظر من هدفگذاری آن ثبت
نشــد .مهمترین نکته همین اســت و نکات دیگری که

گفته میشود ،جزئیات کار است .جشنواره با دو هدف

انتخــاب و معرفــی کتابهای مناســب بــه مخاطبان و
تجهیز کتابخانهها به کتابهای مناسب شکل گرفت.
انگار این هدف خیلی عملیاتی و محقق نشده است!

بــا عنایــت بــه اینکــه زمانــی که جشــنواره شــروع به

کار کــرد وضعیــت کتابهای آموزشــی مناســب نبود،

جشــنواره در ابتــدا گامهــای خوبــی بــرای معرفــی

میشــود .با احتساب اعالم نام آنها و اهدای جوایز،

اســتانداردها بــه ناشــران بخش خصوصی برداشــت،

نتیجه ،حاضران در مراسم خسته میشوند .پیشنهاد

متأســفانه هدف شناســاندن این کتابها به مخاطب

زمان زیادی برای این بخش اختصاص پیدا میکند .در

میکنــم تمهیداتــی اندیشــیده شــود تــا نظــم مراســم
اختتامیه تحتالشعاع این موضوع قرار نگیرد».
تأثیر جشنواره و اعتبار آن رابطه مستقیم

دارند

علی خاکبازان ،معاون مدیرکل نظارت بر انتشارات

کانــون پــرورش فکری کودکان و نوجوانــان ،اعتبار هر

جشــنوارهای را در نحــوۀ برگــزاری آن و بازخــوردی که

در جامعۀ فرهنگی دارد ،دانست و گفت« :متأسفانه
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این جشنوارهها بدون آنکه اتفاق خاصی را رقم بزنند،

مــا هــم اعتقاد داریــم داوری یکــی از جنبههای مهم

پیشنهاد میکنم ،جشنوارۀ رشد تا حد امکان در فضای

علی خاکبازان

متوجــه نمیشــویم هــدف از برگزاری آنها چیســت؟

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

امــا ایــن هدفگذاری مهم در نیمــۀ راه متوقف ماند و

محقــق نشــد .نکتــۀ دیگــر اینکــه قــرار بــود کتابهای
مناســب وارد کتابخانههــای مدرســهها شــود کــه این

اتفــاق هــم نیفتاد .اگر جشــنواره در ادامــه میخواهد
موفــق عمــل کنــد ،باید اهداف تعیین و گفته شــده را

محقق سازد».

کتابهای آموزشی ابزارهای اصلی

تعلیموتربیت

یحیــی دهقانــی ،مدیرمســئول انتشــارات مبتکران،

عالقهمنــدان جریــان چندتألیفــی مطــرح شــد ،امــا

متأسفانه هنوز این موضوع وارد مرحلۀ اجرایی نشده
اســت .آن زمان ناشران آموزشی حضوری جدی برای

به ســرانجام رســیدن این موضوع داشــتند .شــما گله

میکنید حلالمســائل را چه کســانی میخرند؟ پاسخ

من این است که مدیران مدرسههای آموزشوپرورش

یحیی دهقانی

ایــن کتابهــا را میخرنــد .ما ســه هزار عنــوان کتاب

چــاپ کردیــم و حلالمســائل در آنهــا نیســت ،امــا
آموزشوپرورش نتوانســته است مدیران خود را قانع

کند به برنامۀ درســی ملی لطمه نزنند .معلمان شــما

مشوق حلالمسائل هستند.

در ادامــه اظهــار داشــت« :همــواره یکــی از معضــات

دوستان عنایت داشته باشند که اکثر ناشران دنبال

شکلی وارد مدرسهها میشوند .بخش سامانبخشی

اعتبار مینگرند .چنین نیست که آموزشوپرورش فکر

آموزشوپرورش کتابهای آموزشــی اســت که به هر

کتابهای آموزشــی و تربیتی اثرات زیادی در کاهش

این مشــکل داشــته اســت .میتوانم بگویم ،جلساتی
که در طول این ســالها با ناشــران برگزار شــد 70 ،تا

 80درصــد در کیفیتبخشــی بــه کتابهــای آموزشــی

مؤثــر بــود ،امــا در ادامــۀ راه ،جشــنواره از تعــدادی از
همراهان خود غافل شــد تا اینکه ســال گذشته ،وزیر

وقت ،حمالت شدیدی به کتابهای آموزشی کرد .در

حالی که کتابهای آموزشــی جزو منابع و ابزار اصلی
تعلیموتربیت هستند .این باعث شد ناشران آموزشی

دلســرد شــوند و حضــور کمرنگــی در نشســتهای
همفکری با دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی داشته

باشند .به نظر میرسد این جشنواره باید به طور دقیق

حوزۀ فعالیت خود را روشن کند و به همۀ ناشران ،با
هر سلیقهای ،امکان فعالیت بدهد.

باید توجه داشــته باشــیم که در حال حاضر ناشــران

آموزشی جریان مؤثری در روند آموزش کشور هستند

و بچههــا هــم بــه کتابهــای آموزشــی عالقــه دارنــد.

من دو بار در جشــنوارۀ رشــد ،بهعنوان ناشر برگزیده

انتخــاب شــدهام ،امــا متأســفانه همــان کتابهای ما
که برنده شــدند ،به دلیل نبود حمایت الزم ،کمترین
فروش را داشتند».

ســود مــادی نیســتند و به جشــنواره بهعنــوان امتیاز و

کند فقط به دنبال ســود مادی هستند .برای موفقیت

طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتــی باید بین

ناشــران و ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی
آشتی برقرار شود».

ضرورت توجه به بستۀ یادگیری

بــا طــرح ســؤال متولیــان نشســت مبنــی بــر اینکــه

«پیشــنهاد و راهکار عملی شما برای تحقق انتظاراتی

که دوســتان مطرح کردند چیســت» ،محرم نقیزاده،

مدیر مؤسسۀ مدارس یادگیرندۀ مرآت ،اظهار داشت:
«بنــده در ایــن خصــوص چهــار پیشــنهاد مشــخص و

روشن دارم .اول اینکه اگر هماهنگی و همراهی سایر

معاونتها با سازمانپژوهش و برنامهریزی آموزشی
برقرار شود ،این اتحاد درونی ِ وزارت آموزشوپرورش

خیلی به ناشران کمک میکند .پیشنهاد دوم من این

اســت که ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی،

بهطــور مثــال اول هــر مــاه ،ســازوکار و شــیوهنامۀ
اســتفاده از کتابهــای کمکدرســی را اعالم کند .این

شــیوهنامه میتواند ماهانه یا ساالنه کتابهای خوب

و بــد را در کتابهای کمکدرســی بــه مدیران معرفی

کند .در ضمن شما باید سازوکاری را تعریف کنید که

فریــده شــوریابی ،نماینــدۀ انتشــارات قدیانــی ،در

مدرســهها کار کارشناســی شــما را بپذیرند .پیشــنهاد

مردم ،مدرسهها و حتی خود جامعۀ آموزشوپرورش

از کتابمحــوری به یادگیری ،بهعنوان عنصری مؤثر و

ســخنانی کوتاه گفت« :کتابنامه و جشنوارۀ رشد بین

شناخته شده نیست .باید دید چه کاری باید انجام داد
تا جایگاه واقعی خودش را پیدا کند.
آشتی ناشران با سازمان

یحیــی دهقانــی ادامــه داد :بــا آنکه از زمــان مرحوم

عبدالعظیم فریدون

سوم هم اینکه بستۀ آموزشی ،به لحاظ اهمیت نگاه
مســتقل در فرایند ارزشیابی جشــنواره در نظر گرفته

شود .نکتۀ چهارم هم این است که در رابطه با یازده
حوزۀ یادگیری ،بهصورت شــفاف و روشــن ،به بخش
خصوصی سفارش تولید اثر داده شود».

×

رشـــد جوانـــه

×
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چرا برگزیدگان جشنواره پرفروش نیستند؟

حامد هوشیاران ،نمایندۀ انتشارات کانون فرهنگی

آمــوزش ،در ســخنانی گفــت« :هــر وقــت صحبــت
جشنوارۀ رشد میشود ،من یاد جملۀ یکی از ناشران

میافتــم کــه چــرا هــر کتابــی کــه در جشــنواره رتبــه

فریده شوریابی

مــیآورد ،پرفــروش نیســت؟! شــما در دنیــا کــه نــگاه
کنیــد ،هــر اثری کــه برتر میشــود ،کل منافــع تجاری
آن اثر تضمین میشــود ،ولی در جشنوارۀ کتاب رشد

اینگونه نیســت .در ضمن ،یکی از معیارهای ارزیابی

کتاب ،صفحهآرایی است که ممکن است صفحهآرایی

یــا بحــث علمــی در کتابــی از نظر من خوب باشــد و از
نظر داوری دیگر خوب نباشد .در کنار آن ،در گروهها

وحــدت رویه هم وجود ندارد .آیا ســرگروهها دور یک

میز نشسته و به اتفاق نظر رسیدهاند؟ باید در داوری
سلیقهای تجدیدنظر شود .باید طیفی از استانداردها
ارائه کنیم و از خوبی و بدی مطلق بپرهیزیم».

باید جشنواره به جایگاه اصلی خود برگردد

دکتــر مســعود فیاضــی ،مدیــرکل دفتــر انتشــارات و

فناوری آموزشــی ،پس از اســتماع ســخنان حاضران،
ضمن پاسخ به برخی انتقادات و تبیین مواضع سازمان

پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی در ایــن خصــوص،
راهحلهای دفتر متبوعش را در تعامل با ناشران ارائه
کرد و گفت« :باید برای رســاندن جشــنواره به جایگاه

اصلــی آن ،حرکتــی جدیــد را شــروع کنیــم .سیاســتی

کــه اکنــون هــم در ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی

آموزشــی بهعنــوان تولیدکننــدۀ محتــوا ،و هم در خود

آموزشوپــرورش ،در حــال پیش رفتن اســت ،بهطور
طبیعی ورق را به نفع رونق گرفتن بحث ساماندهی
و پررنگشدن نقش ناشران بر میگرداند».

استفاده از ظرفیت ناشران در چندتألیفی

«مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه خانــوادۀ

آموزشوپرورش خانوادۀ بزرگی است که بخشهایی

از آن بهطور مستقل عمل میکنند .این وظیفۀ ماست

کــه در ارتبــاط بیــن ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی با ناشــران آموزشوپرورش هماهنگیهای

الزم را ایجــاد کنیــم .در حــال حاضــر ،بــرای مثــال در
زمینــۀ تعمیــق و توســعۀ مفاهیــم کتابهای درســی،

بحــث چندتألیفــی جــدی اســت .ســازمان پژوهــش و

برنامهریــزی آموزشــی در بحث چندتألیفی به ســمت
برونگرایــی و اســتفاده از ظرفیــت ناشــران و مؤلفان

بخش خصوصی میرود.
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همچنیــن ،مــا در مــورد کتابهــای الکترونیکــی هم

مایلیم از ظرفیت بیرونی استفاده کنیم .درواقع قصد
داریم بیشــتر شــأنیت خودمان را در بحث تنظیمگری
تعریــف کنیم .باید در قالب محتواهای الکترونیکی از

ظرفیت ناشران استفاده کنیم .دفتر ما مسئول است

در بحث چندتألیفی بستههای آموزشی را کامل کند.

ما با ناشرانی که خروجیهای آنها از استانداردهای
الزم برخوردار باشد ،حتما ً همکاری خواهیم کرد.

در ضمــن ،چــون بــه مــا تکلیــف شــده اســت تولیــد

محتوای پیشدبستانی را هم به عهده بگیریم ،تعامل

بــا ناشــران بیرونــی در بخــش خصوصــی ،موضوعیت
بیشــتری پیدا میکند .انشــاءالله این وظیفه را هم با

کمک ناشران انجام خواهیم داد .در حال حاضر مجلۀ
کودک و رشد آموزش پیشدبستان را منتشر میکنیم

و بهمنظور تولید محتوای بیشتر از شما کمک خواهیم
گرفــت .از ســوی دیگــر ،کتابهــای درســی در حــال

تغییرند و ما هرچه بیشتر به کمک ناشران نیازمندیم.

پیشــنهاد میکنم متناســب با دورههــای تحصیلی ،در
مقاطع گوناگون کارگروههایی ایجاد کنیم و سازمان با

طراحی مســیر درست آینده ،در قالب این کارگروهها
با ناشران همکاری کند.

لزوم حمایت از فروش بیشتر آثار برگزیده

ما معتقدیم باید از همۀ ظرفیتهای بیرونی استفاده

کنیم ،اما باید توجه داشــته باشیم که همه چیز بحث

اقتصــادی نیســت و همــۀ مــا دغدغۀ فرهنگــی داریم.

البتــه دغدغههایــی هم هســت مبنی بــر اینکه فضای

کاری و اقتصادی ناشران ما خوب نیست و آنها دچار
بحران هستند .برای مثال ،در بعد مهارتهای زندگی،

آنچه دانشآموز برای زندگی میخواهد ،بیشتر مهارت

اســت تــا داده .مهارتهــا بایــد بــا فرهنگ مــا منطبق

باشــد ،امــا بیــش از  85درصــد آنچــه ناشــران ارائــه

میکننــد ،کارهای ترجمهای اســت .این نشــاندهندۀ
نگاه صرفا ً اقتصادی برخی ناشران به موضوع آموزش

اســت .ما میتوانیم از طریق شــبکۀ مجلههای رشد و
ایجاد سازوکار جدیدی از این شبکه در فضای مجازی،

ضمــن ارائۀ کارها و فعالیتهــای خودمان ،فضایی را
برای فروش ناشران برگزیده هم ایجاد کنیم.

ما باید جلســاتی را شــکل دهیم و به طرح مشخص

برسیم تا برای بحث چندتألیفی ،تجهیز کتابخانهها به

کتابهــای کمکآموزشــی و عدالت آموزشــی ،راهحل

پیــدا کنیــم .به منظور فعال تر شــدن بخش خصوصی
و ناشــران معتقدیــم بایــد فضا و زمینۀ بیشــتری برای

فــروش آثــار برتــر جشــنواره فراهــم کنیم ،زیــرا همۀ

فعاالن عرصۀ نشر نگاههای فرهنگی دارند و با دغدغه
فرهنگی وارد عرصۀ آموزشی شدهاند.
ذائقهسازیهای کاذب

بهطــور قطــع دوســتان توجــه دارنــد کــه وزارت

آموزشوپــرورش بزرگتریــن خانــوادۀ کشــور اســت و

پوشش  40میلیونی دارد .اگر فرض کنیم ما فقط بتوانیم

روی  30درصد مدرسهها تأثیرگذار باشیم ،بسیار قابل

توجه است .ما با شبکۀ ملی رشد میتوانیم تا حد زیادی

مشکل تولید بازار کتاب مناسب را تامین کنیم و بسیاری

اســت .امــا اگــر مفاهیم درســی را تعمیق کــرد ،حتما ً
درست است .در بخشنامههای داخلی ،هیچ کدام از
مؤلفان ما حق تألیف کتاب کمکدرسی را ندارند ،اما

کسی مخالف این موضوع نیست که سازمان پژوهش
و برنامهریــزی آموزشــی از تــوان بخــش خصوصــی

در تألیــف کتابهــای کمکدرســی مناســب اســتفاده

کنــد .در پایــان ســخن هم عــرض کنم ،مســائل حوزۀ
نشــر و ناشــران آموزشــی بــرای ما خیلی مهم اســت.

بــه همیــن دلیل هم برای حلشــدن آنها بهشــخصه

بــا معاونتهــای وزارتخانه ارتباط میگیــرم و درصدد

حــل آنها هســتم .مطمئنم کــه معاونتهای محترم

از کتابهای مناسب را به مخاطبان رسانده و آنها را به

آموزشی هم در این راستا همسوی با ما هستند .زیرا

شــکی نیســت کــه بــازار کتابهــای آموزشــی مــا در

نبــرد ،او را بــه پختهخــواری عادت ندهــد ولی در عین

استفاده از این کتابها ترغیب نمائیم.

حــال حاضــر و در ســالهای طوالنی گذشــته از حالت

طبیعــی خــارج شــده اســت .در اثــر همیــن رخــداد،

همه ایشان با کتابی که خالقیت دانش آموز را از بین

حال مفاهیم درسی را با ادبیات جذاب و با استفاده از
فناوریهای آموزشی موثر برای او تعمیق کند مخالف

ذائقهســازیهایی اتفــاق افتــاده کــه بــازار را از حالت

نیســتند .از ســوی دیگر ،بخش خصوصی هم باید هر

فرایند آموزشــی اســت ،فــروش غیرقابل بــاوری دارد

از تولید و انتشــار این نمونههای غلط دســت بردارند.

تعــادل خــارج کــرده اســت .حلالمســائل کــه مخالف
و ایــن یعنــی بازار حالت طبیعی ندارد .باید ما و شــما

به نقطهای برســیم که استانداردهای مشترک داشته
باشیم و با هم در مورد آنها به توافق برسیم.

جــا زاویــۀ غلطی دارد ،آن را اصالح کند .ناشــران باید
در ایــن صــورت مجموعۀ وزارتخانــه هم همراه بخش
خصوصی خواهد بود».

در پایان این نشست ،اعضا بر نشستهای مستمر و

در صحبتهایی که مطرح شــد ،نظر برخی دوستان

تبادل دیدگاهها برای حل مشکالت تأکید کردند و بنا

اساس غلط است .کتابهای مناسبی هم وجود دارند.

گــزارش فعالیت آنها در جلســههای بعــدی ،تعامل

بــر ایــن اســت که نبایــد بگوییــم کتاب کمکدرســی از

اگر کتاب کمکدرسی باعث کور شدن خالقیت و حس
تالش دانشآموز و تبدیل به حلالمســائل شــد ،غلط

شــد با تشــکیل کمیتههایی برای حل مشکالت و ارائۀ

بیشــتر و مؤثرتــری بیــن ناشــران بــا دفتر انتشــارات و
فناوری آموزشی شکل گیرد.

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×

47

گزارش

پیام دومین جلسۀ مشترك هماندیشی ناشران علمی،
آموزشی و مسئوالن برگزاری هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد

تعامل و همدلی

ناشران آموزشی و وزارت آموزشوپرورش
همــۀ تــوان و امكانات خودمــان را برای حمایت از

آثار مناسب به میدان عمل میآوریم

دکتر مسعود فیاضی ،مدیركل دفتر انتشارات و فناوری

آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در این
نشســت با تأكید بر اینكه نگاه من به ناشــران بهعنوان

بــازو و كمكســازمان اســت ،گفــت« :ناشــران بخــش

سبب كمانگیزه شدن ناشران برای تولید آثار مناسب،

اســتاندارد و در حد رقابت در جشــنواره میشــود .نكتۀ
دوم این بود كه مشكل مزبور ناشی از ناهماهنگیهای

دروندفتری ،درونسازمانی و درونوزارتخانهای است.

ســومین نكته هــم این بود كه نبود ارتبــاط بلندمدت و

خصوصی میتوانند كتابهای خوب و درجۀ یك تولید

جهتدار میان ناشران و سازمان پژوهش و برنامهریزی

این كتابها و استفاده از آنهاست .به همین منظور ما

وزارتخانه و ناشران است .این واگرایی سبب شده است

داشــته باشــیم تا با شــنیدن نكاتــی كــه میتوانند مانع

فاصلــه بگیــرد و حتــی ضدتربیتــی شــود .اشــكال دیگر

كنند كه سیاست و راهبرد كلی ما هم توجه به اثرگذاری

اصرار داریم كه با ناشران جلسات مستمر هماندیشی

ارتباط هرچه مؤثرتر ما با ناشران باشند ،در راستای رفع
آنها بكوشیم.

نكاتی كه در جلسات گذشته مطرح شدند ،بازگوكنندۀ

این معنا بودند كه خروجی طرح ساماندهی كتابهای

آموزشــی و تربیتی و جشــنوارۀ كتاب رشــد ،تأثیر قابل
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آموزشــی یكــی از علتهــای واگرایــی بیــن ســازمان،

كــه تولیــدات برخی ناشــران از اســتانداردهای مطلوب

این بود كه در ارزیابیهای جشــنواره ،وحدت رویه بین

گروهها وجود ندارد .بهویژه آنكه فقدان وحدت رویه را

در بحث گرافیك و زیباییشناسی هنری آثار به راحتی

میتوانیم ببینیم.

ما ســخت اعتقاد داریم كه در صورت ایجاد ارتباطات

دومین جلسۀ هماندیشی ناشران علمی ،آموزشی و تربیتی با دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت
آموزشوپرورش ،روز دوم مهرماه  1398در محل این سازمان تشكیل شد .آنچه در ادامه میخوانید گزارش این همنشینی صمیمی ،مبتنی بر
گفتوشنودهای دوطرفه و تعاملی بین حاضران این نشست است.

بینناشرانوسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی،

و رایزنیهایــی را بــا معاونــت پرورشــی وزارت

تولیداتخوبدوســتانهمبهرهمندخواهیمشــد.در

آنخریدبخشــیازكتابهایبرگزیدهتوسطمعاونت

دیگروزارتخانهمقابلناشرانقرارنخواهدداشتواز

اینراستا،طرحینیزبرایافزایشبهرهگیریازظرفیت

وزارتخانــهوازســویدیگــرطرحــیبــرایتعریفنحوۀ

تعاملماباناشرانپیشبینیشدهاست.درخصوص
نقدمطرحشدهپیراموننبودوحدترویهوهماهنگی
بینگروههایارزیابیجشنوارۀكتابرشدهم،سازمان

پژوهــشوبرنامهریزیآموزشــی،فهرســتارزیابیها
رابررســیكردوبهایننتیجهرســیدكهبرایرســیدن
بــهوحدترویــۀالزمیكتیمپنجنفــرهازمتخصصان
گرافیكهمۀآثاررابررسیكنند.

آموزشوپرورششــروعكردهایمكــهامیدواریمنتیجۀ
پرورشیباشد.برایرفعایناشكال،درونسازمانهم

بهیكبســتۀحمایتیرســیدهایموقرارشدكتابهای
برگزیدهرادرمجالترشدتبلیغكنیم.

گفتنیاســتكهدرحالحاضرشــمارگانمجلههای

دانشآموزیمابهیكمیلیونو300تا400هزارنسخه

میرسد.ذكرنامكتابهایبرگزیدۀجشنوارۀكتابرشد

دراینمجلههاتبلیغگستردهایاستكهباعثمعرفی
كتابدرسطحوسیعبانامخودناشرانمیشود.دربارۀ

چگونگیتبلیغهمبهایننتیجهرســیدیمكهازشــبكۀ

توزیعاینمجلهاستفادهكنیم.بهاینترتیبكهبیشاز

كتابهــای مناســب در مجلههــای متنــوع و

هزارنفردرسراسركشورتوزیعمجلههایرشدراانجام

ضمنــاًمــاپیگیریهایــیرادروزارتخانــهداشــتهایم

مجلههارابهعهدهدارند.ماطیدوجلسهدرتهرانو

پرشمارگان رشد معرفی میشوند

محمدرضا هاشمینژاد

میدهندوبیشاز200نفربهصورتسرشاخه،توزیع
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تنكابن با این  200نفر ،توافق كردیم كه عالوه بر توزیع

مجلههای رشد ،كتابهای برگزیده را هم توزیع كنند و

درصدی از قیمت پشت جلد كتابها به توزیعكنندگان

تعلــق گیــرد .البتــه كارگروههایــی بیــن توزیعكننــدگان

تهرانی و شهرســتانی تشكیل شــدهاند تا كار با سرعت

هرچه بیشتری پیش رود .در كنار این اقدامات ،در حال

رایزنی هستیم تا به مدرسهها هم ابالغ شود كه پس

حسین مافی

از این ،كتابهای برگزیدۀ جشنواره ،در كنار مجلههای

رشد توزیع میشوند.

همچنین در كنار آن از مســئوالن درگاه نشــر و توزیع

وزارت آموزشوپرورش با نام «انتشارات مدرسه» كه

میكنند .بخش دیگری از این كارگروهها ،در حوزۀ شعر
و ادبیات داستانی كار میكنند .كامال ًمشخص است كه

یكی از حوزههای مورد عالقۀ بچهها مطالعه كتابهای

این حوزه بهویژه در بحث داستان و رمان است .ما هم
برنامه داریم كه «سیر مطالعۀ ادبیات داستانی» را در
اختیار بچهها قرار دهیم .یكی از این كارگروهها در این

راســتا وظیفه دارد ســیر مطالعۀ ادبیات داســتانی را از

پایۀ یكم تا دوازدهم بررسی و استخراج كند .یكی دیگر

مسئول پخش كتابهای دارای اعتبار طرح ساماندهی
كردن این درگاه و استفاده از اعتبار الزم كه آن را تأمین

ترجمهای و مبانی و اصول تربیتی ما را حل كند.

برگزیده جشنوارۀ كتاب رشد را انجام دهند .البته باید با

اســت .كتابهــای كمكدرســی باید با طرحــی معقول

كردهایــم ،هماهنگیهــای الزم برای پخــش كتابهای

ناشران برای سازوكار این شبكه و چگونگی ساماندهی

مالی آن به تفاهم برسیم.

در اقدامی دیگر ،ما عالوه بر سایت «دفتر انتشارات و

فناوری آموزشی» كه كتابهای درجه یك و دو را تبلیغ

میكند ،به مسئوالن ذیربط در انتشار كتابهای درسی
هم فهرست كتابهای مناسب را ارائه دادهایم كه پیرو

میكنــد .ایــن كارگــروه بایــد تعارضات بیــن كتابهای
كارگــروه چهــارم ،كارگــروه كتابهــای كمكدرســی

كــه پشــتیبان ســند برنامــۀ درســی ملــی باشــد ،عمــل

كننــد .مــن به شــخصه معتقدم كــه ،تولید كتــاب برای

ناشــران آموزشــی در كنــار بُعــد فرهنگــی ،حتمــا ً بایــد

پیوســت اقتصادی هم داشــته باشد .متأسفانه در حال

حاضر وزارت آموزشوپرورش تصور میكند كه تمامی
كتابهای كمكدرســی بد هســتند و اصال ً ناشران این

آن در پایان كتابهای درسی هم این كتابها به اسم

حوزه به استانداردها توجه نمیكنند .طی جلساتی كه

آثار خوب در پایان كتابهای درســی هم خواهیم بود.

نتیجــه رســیدیم كــه فقــط چهار پنــج نــوع از كتابهای

درصــدی از كتابهــای برگزیدۀ جشــنواره را از ناشــران

موضــوع باعث نگاه صرفا ً انتقــادی آموزشوپرورش به

خود ناشر معرفی شوند .یعنی سال آینده شاهد معرفی

ضمــن آنكه رایزنیهایی هم با وزارت ارشــاد داریم كه
خریداری كنند.

تشــكیل شــورای عمومی و كارگروههای تخصصی

با حضور ناشران

مــا بــا ذیربطــان در آموزشوپــرورش داشــتیم ،به این

كمكدرسی فاقد هرگونه استانداردی هستند و همین

كتابهای كمكدرسی شده است .كارگروه آخر هم در

بُعد كتابهای دانشافزایی ،یعنی كتابهای آموزشی
غیر از كتابهای درسی فعالیت خواهد داشت.

ضمنا ً قصد داریم در مورد جشــنوارۀ كتاب رشد ،طی

درخصوص چگونگی تعامل و رابطۀ دفتر انتشارات و

نشستهای تخصصی با حضور مجموعۀ ناشران ،بین

كه متشكل از شورایی به نام «شورای عمومی» است.

تعامل بیشــتری برقرار كنیم و در مورد تمامی مســائل

فناوری آموزشی با ناشران ،من طرحی را ارائه كردهام
این شــورا باید مرتب و هر فصل جلســه داشــته باشد.

در این شــورا باید مصوبات كارگروههای تخصصی هم
بررســی شــوند و هماهنگیهــای الزم بیــن ســازمان و

ناشران انجام گیرند.

مــا پنــج كارگــروه تخصصــی را پیشــنهاد دادهایــم كــه

استانداردهای ما و ناشران آموزشی را به یكدیگر نزدیك

ۀ درسی
كنند تا فاصلۀ بین ما كمتر شود .براساس برنام 

ملی و سند تحول بنیادین كه ما و شما موظف به اجرای

آنها هستیم ،تولید كتابی كه خالقیت دانشآموز را از

بین ببرد و در اصطالح پختهخواری باشد ،ممنوع است.
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تولیــدات مناســبی هــم خواهیــم داشــت .یكــی از ایــن

كارگروهها ،استانداردها را در هر یك از درسها تعیین

از كارگروههــا هم در بحث مهارتهای زندگی فعالیت

منابع آموزشــی و تربیتی اســت ،خواستهایم تا با فعال

سید رضا چایچی

اگر ما از اســتانداردهای یكدیگر به خوبی آگاه باشــیم،

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

ناشــران و ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی

به ایده و جمعبندی الزم برســیم .البته باید تأكید كنم

كه فعالیت كارگروهها و شــورای عمومی فقط به زمان

برگزاری جشــنواره منحصر نیســت و این فعالیتها در

طول سال برای تعامل بهتر بین ما و شما تداوم خواهد

داشت.

ی آموزشــی
مدرســهها بایــد پذیــرای بســتهها 

مناسب باشند

در ادامــۀ ایــن جلســه ،علــی جهانگیــری ،نماینــدۀ

«مؤسسۀ مرآت» هم در سخنانی با اشاره به آییننامۀ

اجرایی مدرســهها مصوب «شــورای عالــی مدارس» و

كمیسیونهای آن و دادن اختیارات در مورد كتابهای

حال حاضر  195نمایندگی در شهرستانهای كشور دارد

آییننامــه نقــش پررنگــی بــرای مدرســهها درخصوص

نتیجهبخش باشند.

كمكآموزشــی بــه مدرســهها گفــت« :متأســفانه ایــن
اســتفاده از كتابهــای مــورد تأیید ســازمان پژوهش و

برنامهریــزی آموزشــی قائل نشــده اســت .ضمــن آنكه

مدیران مدرســهها توجیه نیســتند كه منابع استاندارد

و مــا امیدواریم همۀ این اقدامات خوب بتوانند بســیار

هماهنگی در محتوا فراموش نشود

مظفر شــجاعی ،نمایندۀ انتشــارات «كتاب نیستان»

آموزشــی ،عالوه بر كتاب ،بستۀ آموزشی هم میتواند

هم با اشــاره به تشــكیل كارگروهی برای ایجاد وحدت

این بستهها هم استفاده كنند».

این هماهنگی از نظر محتوایی هم باید انجام شود.

باشد .از اینرو باید ترتیبی اتخاذ شود كه مدرسهها از

روحیه در داوری دربارۀ گرافیك كتابها ،تأكید كرد كه

در تدوین و تعریف اســتانداردها ،دســت ناشران

مخاطبــان فقــط محتــوای توصیــه شــده را

حسین مافی ،مدیرمسئول «انتشارات سایهگستر»،

فریده شوریایی ،نمایندۀ «انتشارات قدیانی» ،ضمن

را برای بروز خالقیت نبندیم

بخشــی از ســخنان مدیــركل دفتــر انتشــارات و فناوری

آموزشــی درخصــوص تدویــن اســتانداردها را محــور

سخنان خود قرار داد و گفت« :باید توجه داشت كه این

اســتانداردها ممكن است از نوآوری و خالقیت ناشران

در تولید كتابها جلوگیری كنند .من بنا بر تجربهای كه

در حوزۀ كودك و نوجوان دارم ،صحبت میكنم .زمانی

براســاس اســتانداردها به ما گفته شــد چاپ و انتشــار

كتابهای كُمیك غیراصولی و تولید آن منفی اســت و

خالقیــت را در بچههــا از بیــن میبــرد .ولی بعــد از این

نظر اصالح شد .بنابراین پیشنهاد میكنم استانداردها

تعریفــی داشــته باشــند كــه در اصطــاح ناشــران را
دستبسته نكنند».

كتابهــای مناســب توســط انتشــارات مدرســه

توزیع میشوند

حمیدرضــا شــاهآبادی ،مدیرعامــل «انتشــارات

مدرســه» ،بــا اشــاره بــه واگــذاری مســئولیت توزیــع

كتابهای استاندارد به این انتشارات گفت« :برخی از

زیرساختها و هماهنگیهای الزم انجام شده تا وظیفۀ

محول شــده را انجام دهیــم .ما پخش كتابهای مورد

نمیخوانند

درخواســت اجــرا نشــدن تصمیمــات چنیــن جلســاتی

بهصورت ســلیقهای گفت« :من در تجربۀ كاری خودم

دیــدهام كــه هرجــا مخاطــب را محدود و فقــط محتوای

خاصی را به او توصیه كردهایم ،محتوای توصیه شده را

نمیخواند و برعكس به دنبال محتوایی است كه ما او

را از خواندن آن منع كردهایم .باید خیلی حساب شده
محتوای آموزشی و مناسب را در اختیار مخاطب بگذاریم

و نباید به شكل دستوری برخورد كنیم .ضمناً ،با توجه

به موفق نبودن انتشارات مدرسه در سالهای اخیر ،من

پیشنهاد میكنم برای توزیع از ناشران دیگر هم كمك

گرفته شود .یعنی «شركت توزیع كتابهای مناسب»

تشكیل شود و یكی از اعضای آن هم انتشارات مدرسه

باشد.

چرا كتاب نمیخوانیم؟

عبدالعظیم فریدون ،مدیر «انتشارات محراب قلم»،

با طرح سؤالی فراتر از تدوین استانداردها گفت« :اگر

ما بهترین استانداردها را تدوین كردیم و همۀ ناشران

هم فعال شــدند ،این ســؤال هنوز هم باقی است كه:

چرا ما كتاب نمیخوانیم؟ كارشناسان سازمان پژوهش

تأیید ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی را فعال ً

و برنامهریــزی آموزشــی كــه كتابهــای مــا را بهعنوان

اینترنتی هم آماده شده است و حداكثر تا پایان مهرماه

درســی را هــم بــه همیــن دقــت بررســی كردهانــد؟ آیا

فروش خواهند رســید .اپلیكیشن «مدرسه» هم برای

كنند ،برگزیده میشوند؟ ما از كتابهای كمكآموزشی
صحبت میكنیم ،اما سؤال اینجاست كه اساسا ًآموزش

در حوزۀ كتابهای ابتدایی شــروع كردهایم .فروشــگاه

راهاندازی میشود .كتابهای مورد تأیید در آنجا هم به

فروش كتابهای دیجیتال آماده شده است.

همچنیــن تصمیــم گرفتــه شــد كــه توزیعكننــدگان

مجلههای رشــد در توزیع كتابهای انتشــارات مدرسه

هم همكاری كنند .از آنجا كه ماهیت انتشارات مدرسه

در همكاری با انتشارات دیگر تعریف میشود ،این اتفاق

خوب شامل حال همه خواهد شد .انتشارات مدرسه در

سید مظفر شجاعی

مهدی قدیانی

ناشران آموزشی با دقت بررسی میكنند .آیا كتابهای

كتابهای درسی هم اگر در جشنوارۀ كتاب رشد شركت

چیست؟

مــا عبارتهایی را بهصورت نامفهوم بیان میكنیم و

انتظــار داریــم ناشــران محتوا تولید كننــد .واقعیت این

است كه رابطۀ ما و شما بهصورت فرادست و فرودست

است .شما به برقراری ارتباط عالقهمند هستید ،بعد از

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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آن چه اتفاقی میافتد؟ باید مداخلۀ حاكمیتی در نشر
به حداقل برسد .اصال ً اگر مجلههای رشد به جای یك
میلیون جلد به تعداد همۀ دانشآموزان منتشر شوند،

آیا دانشآموزان این مجلهها را میخوانند؟

پــس بــرای رســیدن بــه هدفهــای مشــترك بایــد

بهصورت ریشهای بررسی كنیم كه علت كتاب نخواندن

دانشآموزان و بچههای ما چیست .آنچه ابتدای جلسۀ

امیر نوید

شما در مورد اقدامات انجام شده عنوان داشتید ،همگی
مُســكنهایی هستند كه مشــكل اساسی و ریشهای ما

را حــل نمیكننــد .مشــكل اصلــی مــا كتــاب نخوانــدن

بچههــای ماســت .واقعیــت این اســت كــه بچههای ما

كتابهای درســی را دوست ندارند و نمیفهمند ،چون

نظام آموزشی چیزی را میگوید كه تأمینكنندۀ نیازهای

بچهها نیست .آموزش دنیا كجاست و ما كجا هستیم؟

اگر ما به جواب این سؤالها نرسیم ،با وجود همۀ این
جلسهها سر جای اول ایستادهایم».

كتابهای درسی جذابیت الزم را ندارند

علی خاكبازان ،معاون انتشارات كانون پرورش فكری

كــودكان و نوجوانــان ،اظهــارات خــود را بــا طــرح چنین

این اندازه پایین نبود».

بــه مصوبــۀ  828شــورای عالــی آموزشوپرورش

توجه نمیشود

یحیــی دهقانــی ،مدیــر انتشــارات مبتكــران هــم بــا

بیــان اینكــه براســاس مصوبــۀ  828شــورای عالــی

آموزشوپرورش ،تبلیغ و توزیع كتابهای كمكدرسی

در مدرسهها ممنوع است ،مگر آنكه مُهر تأیید سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی را داشته باشد ،گفت:

«این مصوبه سال گذشته اصال ًاجرا نشد و ورود هرگونه

كتابی ،حتی كتابهای مورد تأیید هم به مدرســههای

ابتدایی ممنوع شــد .متأســفانه مراكز تصمیمگیری در

آموزشوپــرورش بــه اندازهای متعدد هســتند كه حتی

باالترین مقامات آموزشوپرورش هم خالف مصوبات

عمل میكنند.

پیشــنهاد من این اســت كه شــما نظرســنجی كنید و

ببینیــد چند تن از فرزندان مســئوالن آموزشوپرورش

پرسشهایی آغاز كرد :دستور كار كارگروههای تخصصی
خط قرمزهای محدودكننده تبدیل نمیشــوند؟ و ادامه

كتابها استفاده میكنند .حتی معلمان هم كتابهای

داد« :در مورد گروههای داوری هم صحبت كردید ،اما

پرسش اینجاست كه اگر این گروهها عوض شوند ،چند

تا از كتابهای درجۀ یك ممكن است درجۀ دو شوند و

برعكس .همیشه این دغدغه وجود داشته است كه این
استانداردها مانع خالقیت شوند.

وقتی در همین زمینه در انجمن نویسندگان جلسهای

چندســاعته تشــكیل شــد ،دســت آخــر بــه ایــن نتیجــه

رسیدند كه :آیا مگر ما اصال ًكتاب خوب هم مینویسیم

و چاپ میكنیم كه انتظار داشته باشیم ،كتاب خوانده

شــود؟ متأســفانه تجربــۀ شــخصی مــا نشــان میدهــد

كــه بســیاری از بچهها پیش از رفتن به مدرســه عادت

كتابخوانــی دارنــد ،اما پس از مدرســه رفتن دیگر این
عادت را ندارند .علتش این است كه كتابهای درسی از

طراحی تا انتخاب قلم و موضوع ،جذابیتی برای بچهها
ندارند .اصال ًســؤال اینجاست كه :آیا كتابهای درسی
به اندازهای جذابیت دارند كه دانشآموزان آنها را یك

سال دست خودشان بگیرند؟

همۀ دوستان شاهد هستند كه متأسفانه بیعالقگی

دانشآموزان به كتابخوانی در انتها و در دانشــگاه به

پایاننامهفروشــی میرسد .سالهاســت كه نمایشگاه

بینالمللی كتاب برگزار میشــود .این نمایشگاه چقدر
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خریدن كمك كرده باشــد ،امــا به كتاب خواندن كمكی

نكرده است .اگر كمك كرده بود ،شمارگان كتابها به

از همــان كتابهای به اصطالح غیراســتاندارد در بحث

چیست؟ آیا استانداردسازی است؟ آیا این معیارها به

محمدرضا سالكی

به كتاب خواندن مردم كمك كرده است؟ شاید به كتاب
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كنكور استفاده میكنند؟ همۀ آنها بدون استثنا از این

تأیید شده را به بچهها معرفی نمیكنند .كتابهای مورد

تأیید سالی چندصد تا نسخه هم به فروش نمیرسند،

اما همین كتابهای غیراستاندارد سالی چندصد نسخه
فروش دارند».

بــا وجــود كنكــور ،بچههای مــا مجبور به اســتفاده

از ارزانتریــن ابــزار آموزشــی كنكــور ،یعنــی كتابهای
تست هستند

محمدرضــا ســالكی ،مدیــر «نشــر كاگو» گفــت« :اگر

شفافســازی و تعییــن اســتانداردها به درســتی انجام

شود ،مثبتترین اتفاقی است كه میتواند رخ دهد كه

اگر ناشــران آموزشــی در این كارگروهها حضور داشــته
باشند ،حتما ً این اتفاق خوب صورت میگیرد .موضوع

بعدی ثبات و وحدت رویه در كل آموزشوپرورش است.

آیــا برنامۀ راهبردی بلندمدتی در حوزۀ عملیاتی كردن

این موضوع وجود دارد؟

موضوع بعدی مورد نظر بحث تصدیگری دولت است.

در دنیا قویترین ناشــران ،ناشــران آموزشــی هستند.

بیشتر كار آنها تولید كتاب درسی است .این ناشران

میتواننــد كتابهــای خوبی تولید كنند كه اشــتباههای

كتابهای درسی را هم نداشته باشند .ناشران آموزشی

فرهاد تیمورزاده
برای تولید كتاب درســی در دنیا به نیاز مخاطب پاســخ

میدهنــد .باید پذیرفت تا كنكور وجــود دارد ،بچههای

ما مجبور به استفاده از ارزانترین ابزار آموزشی كنكور،
یعنی كتابهای تستزنی هستند.

توجه داشته باشیم كه در همه جای دنیای مدرن ،در

جشنوارههایی مثل جشنوارۀ كتاب ،این مخاطب است

كه كتابهای برگزیده را تعیین میكند و اصال ًاز داوری

استفاده نمیشود .در حالیكه در جشنوارۀ كتاب رشد،

اصال ً رأی مردم یعنی دانشآموزان و اولیای مدرســه و

خانه ،دیده نمیشود .اگر ما درست مانند همه ناشران
آموزشی در دنیا كار داریم ،باید قاعدتا ًكار ما تولید كتاب

درسی باشد .البته تا زمانی هم كه كنكور و بحث ارزیابی

و سنجش دانشآموزان برای ورود به دانشگاه ،در كار
باشد ،حتما ًناشران در حوزه نیاز دانشآموزان برای عبور

از كنكــور كار میكننــد و این مشــكل با تهدیــد و ارعاب
ناشران آموزشی حل نمیشود».

آموزشی دشوار و چالشآفرین است».
در كنــار برنامههــای حاكمیتــی ،ناشــران هم باید

امــكان انجــام كار مناســب و خلــق اثــر خوب را داشــته
باشند

در پایان این جلســۀ گفتوگو ،دكتر مسعود فیاضی،

مدیــركل دفتــر انتشــارات و فنــاوری آموزشــی ،در یك

جمعبندی نهایی گفت« :در حال حاضر نبض بازار دست

ناشران آموزشی بزرگ است ،اما سؤال اینجاست كه :آیا

این نیازی كه در بازار وجود دارد ،نیاز درستی است؟ این

یكی از اختالفات بین وزارت آموزشوپرورش و ناشران
آموزشــی اســت .در همــه جــای دنیا همۀ ناشــرانی كه

قدرت و بنیۀ مالی بیشتری دارند ،بازار را سوی دیگری

میبرند .اما تعارض اینجاست كه شما نمیتوانید مدعی

شــوید كــه چــون بــازار میپســندد ،پــس ما هــم كتاب

نامناســب تولید میكنیم .استانداردی كه بازار را جلب

نكند ،درســت نیســت ،اما لزوما ً هرچــه را هم كه بازار

تجربیــات تطبیقــی نشــان میدهند ،كشــورهایی

تأیید میكند ،استاندارد نیست .باید آنچه در دو سوی

دارنــد ،در آزمونهــای بینالمللــی توفیــق بیشــتری

وی افــزود« :اختالفــات موجود به این دلیل اســت كه

كــه مطالعــۀ كتــاب داســتان را در برنامــۀ مدرســهها
داشتهاند

محرم نقیزاده ،مدیر «مؤسســۀ مــدارس یادگیرندۀ

مرآت» نیز در این بخش از نشســت گفت« :تجربیات

تطبیقــی من نشــان میدهند ،كشــورهایی كه مطالعۀ

این ماجرا غلط است ،حل شود».

هركســی بــه فكــر منافع خودش اســت .بــرای حل این

تعارضات باید راهكار ارائه دهیم و به هدفهای مشترك
و كالن فكــر كنیــم .چــون جبــر زمانــه آموزشوپرورش

را بــه ســوی بــازاز بخــش خصوصی ســوق خواهــد داد.

كتاب داستان را در برنامۀ مدرسههای خود داشتهاند،

درخصوص انتقادات وارد بر كتابهای درسی هم باید

هم نتایج بهتری گرفتهاند .من از نظام آموزشی موفق

انتقادات منتقل شوند.
ضمنــا ً همیــن جــا اعــام میكنــم :اگــر ناشــری طــرح

رشد بیشــتری كردهاند و در آزمونهایی مانند «تیمز»

سوئیس صحبت نمیكنم ،در همین تركیۀ همسایۀ ما،

میــزان مطالعــۀ كتاب داســتان از  9ســال پیش تاكنون

 80درصــد رشــد داشــته اســت .علــت آن هــم بــه این

جلســهای با مؤلفان كتابهای درســی داشته باشیم و

جایگزین برای كارگروهها دارد ،میتوانیم آن را بررسی

و براســاس آن عمل كنیم .درخصوص بحث فرادســت

موضــوع برمیگردد كــه وزارت آموزشوپرورش تدوین

و فرودســت هــم كــه عنوان شــد ،حاكمیــت هدفها و

اعمال این استانداردها با مدرسه است .در مورد كشور

كنیــم ،امــا صرفــا ً متولــی اجــرای آن نیســتیم و در كنار

اســتانداردها را بهعنــوان حاكمیــت بــر عهــده دارد ،اما

خودمــان هــم باید گفــت :ابــاغ و اعمال اســتانداردها

بهصورت همزمان برای سازمان پژوهش و برنامهریزی

نیلوفر تیموری راد

برنامههای خودش را دارد كه ما باید براساس آن عمل

برنامههای حاكمیت ،ناشران هم باید امكان كار و خلق

اثر خوب را داشته باشند».

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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گزارش

در نشست «چالشهای امروز نشر كتاب كودك و نوجوان» از
سوی معاون ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مطرح شد

كتابهای مناسب آموزشی

درمجالت پرشمارگان و متنوع رشد
نشست «بحران و برونرفت :چالشهای امروز نشر كتاب كودك و نوجوان» ،روز سهشنبه  28آبان ماه و در آستانۀ «هفتۀ كتاب» برگزار
شد .این نشست از سوی «انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان» و با مشاركت و همراهی مؤسسۀ خانه كتاب ،انجمن نویسندگان
كودك و نوجوان ،انجمن تصویرگران و انجمن صنفی ویراستاران برگزار شد .براساس هماهنگیهای انجام شده بین انجمن ناشران فرهنگی
ی مابین و تعامل سازنده در
كتاب كودك و نوجوان و دبیرخانۀ طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،برای توسعه و گسترش ارتباطات ف 
این خصوص ،معاون ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و نمایندگانی از این دفتر در این نشست حضور
داشــتند .آنچه میخوانید متن كامل ســخنان سیدســعید بدیعی ،معاون ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی در دفتر انتشارات و فناوری
آموزشی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و گزارش مختصر این نشست است.

تولید کتاب مناسب با کمک ناشران

به نظر من انتخاب واژه «بحران» برای این نشســت

و آیندۀ فرزند و یا فرزندان خود را نداشته باشد .اینكه

اســت در ایــن زمینــه وجــود  داشــته باشــند ،ایــن جمع

به سالهای گذشته افت داشته است ،میتواند دالیل

كمی اغراقآمیز است و با وجود بحرانهایی كه ممكن

تخصصی و حرفهای باید نگاه سازندهتر و امیدوارانهتری
برای همنشینیهای ارزشمند پیشرو انتخاب كنند كه

انشاءالله در نشستها و همایشهای آتی به آن توجه
خواهد شد.

سرنوشت فرزندان این مرز و بوم برای همۀ دوستان

آمار نشر ما بهخصوص در حوزۀ كودك و نوجوان نسبت

متفاوتی داشــته باشد .شاید حضور و بروز رسانههایی

كه جذابیت بیشــتری برای این مخاطبان دارند ،در این

امر مؤثر باشد.

ســركار خانــم حــدادی بــه موضــوع تعامــل و ارتبــاط

نویسنده و مخاطب اشاره كردند كه اشارۀ هوشمندانه

حاضر در این نشســت مهم است .همۀ ما دغدغههای

و برخاســته از تجربۀ مســتقیم كار برای دانشآموزان،

و نوجــوان یكــی از مهمترین حوزههایی اســت كه برای

امتیازات رسانههای جدید همین امكان ارتباط و تعامل

باید مورد توجه تام و تمام قرار گیرد .در كنار آن كمتر

بدون واسطه ،به شكلی جذاب و بدون حد و مرز اتفاق

تربیتــی داریم و به نظر میرســد  ،حــوزۀ ادبیات كودك

صیانت از هویت و آیندۀ فرزندان ما و دانشآموزان عزیز
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خانواده و پدر و مادری را سراغ داریم كه دغدغۀ تربیت
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بهخصــوص بــرای كــودكان اســت .بایــد گفــت یكــی از

توگــو با نویســنده و خالق اثر اســت كــه میتواند
و گف 

بیفتــد .اذغــان داریــم كــه كتــاب در شــكل كنونــی خود

رســانهای یــك طرفه اســت و باید بــرای جلب مخاطب

ب و مؤثر نوشــته شــده باشــد  .همۀ اینها
خیلی جذا 

همــان مفاهیمــی هســتند كــه بایــد در طرح و بررســی

ههای مشترك فراوانی وجود دارند
درد دلها و دغدغ 

كــه دیگــر عزیزان شــركتكننده در میزگــرد به برخی از

آنها اشــاره كردند .اما به نظر میرســد آنچه میتواند

در اینگونه نشســتها و جمعهای دوستانه و حرفهای

چالشها و یا بحرانهای پیشرو به دقت و ظرافت به

مؤثر باشد ،گفتوگو و صحبت دربارۀ راهكارهایی است

از طــرف دیگــر ،بایــد دقت كنیم و ببینیم كــه ما برای

هر چه هموارتر پیش ببریم .ما در سازمان پژوهش و

آنها توجه شود.

ایجــاد جذابیــت در مســیر مطالعــه و كتابخوانــی چــه

اقداماتی انجام دادهایم .همانطور كه دوســتان اشــاره

كردند ،صدا و سیمای ما در این حوزه بزرگترین كارش

تأكیــد بــر آموزش و خوانــدن كتابهای كمكدرســی و
نهایتــا ً موفقیت در كنكور بوده اســت .چنیــن رویكردی

قطعــا ًمخــل و در تضــاد با كتاب و كتابخوانی اســت و
اتفاقا ً فرزندان ما را از هر كتاب و مطالعهای رویگردان

و پشیمان میكند.
ً
اندكــی تأمــل در همیــن تبلیغاتی كه ظاهــرا موضوع

آن كتاب و كتابخوانی اســت ،نشــان میدهد كه هیچ

ردپایــی از كتــاب و ادبیــات كــودك و نوجــوان و تبلیــغ

كتابهــای فاخــر و ارزشــمند و جــذاب برای كــودكان و

نوجوانــان وجــود نــدارد .بعــد از مدرســه ،رســانۀ ملــی

(صداوســیما) مهمتریــن جایــی اســت كــه خانوادهها و
فرزندان ما با آن در ارتباط هستند .واقعا ً به چه میزان
برنامــه و فضــای آشــنایی و ترویج مطالعــه ،آن هم در

زمینۀ كتابهای كودك و نوجوان ،در این رسانه فراهم
و مهیا شده است؟ اساسا ًباید پرسید :انتخابهایی كه

در این حوزه صورت میگیرند ،جدا از خاستگاه مادی و

نها ،به چــه میزان با دغدغهها و انتظارات
اقتصــادی آ 

خانوادههــا و بــا نیازهای كودكان همراه و همســو بوده

اســت؟ متأســفانه در ســالهای اخیر مشكالتی هم كه

ب راندن و
برای چاپ و توزیع این آثار رخ دادند ،در عق 
كاهش شمارگان این كتابها و دیگر رسانههای مرتبط

با آنها مؤثر بوده و ما را به وضعیتی رسانده است كه

برای آنكه به هدفهای مشــتركی برســیم و این راه را

برنامهریزی آموزشی ،بهعنوان متولی طرح ساماندهی

منابــع آموزشــی و تربیتــی ،خــواه ناخــواه دغدغههــا و

تقاضاهایی از سوی عزیزان متولی نشر كتاب كودك و

نوجوان داریم كه شــاید جای اعالم آن همین جلســات
باشــد .متأسفانه در حال حاضر غالب شدن كتابهای

ترجمهای معضلی اســت كه كار ما و شــما را تحتتأثیر

قرار داده است .كتابهایی انتخاب و ترجمه میشوند

كه نزدیكی و قرابت كمی با فرهنگ و ارزشهای دینی
و اعتقادی ما دارند و طبیعتا ً نمیتوانند تأیید ســازمان

پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی را بگیرنــد و بهعنوان
كتاب مناسب به مدارس وارد شوند.

نكتــۀ مهمــی هم كه جــدا از این تأییدهــا و تكذیبها

باید به آن توجه كنیم ،این اســت كه چنین كتابهایی

هویت و شخصیت ملی و فرهنگی فرزندان و آیندۀ آنان
را تخریب میكنند .بیاعتنایی بهوجود چنین كتابهایی

میتواند آسیبهای جدی به مسائل فرهنگی و هویت

دینی و تاریخی كشور و فرزندان ما وارد كند .ما كشوری

اسالمی هستیم كه حكومت آن چارچوبهایی را برای
امور فرهنگی و هویتی دانشآموزان تنظیم و ابالغ كرده
است و ما همگی موظف به رعایت آن هستیم.

گاهی دوســتان ما در حوزۀ نشــر گالیــه دارند كه چرا

ت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز
باید كتابی كه از وزار 

شوپرورش رد شود .من
چاپ دارد ،از سوی وزارت آموز 
هها و
عرض كردم ،ما به دلیل ارتباط مستقیم با مدرس 
دانشآموزان حساسیت بیشتر و مالكهای جزئیتری

امروز و در این جمع حرفهای و تخصصی با آه و افسوس

برای بررســی كتابهای آموزشــی داریم .همانطور كه

الزمــۀ تغییر چنین وضعیتی ،پیدا كردن راهكارهایی

فضــای زندگــی كــودك و خانــواده حضــور دارند ،ممكن

از آن صحبت میكنیم.

اســت كــه بتوانیــم از آن طریــق با توســعه و گســترش

فرهنگ كتابخوانی ،زمینۀ آشنایی و مطالعۀ بیشتر این

عزیزان را فراهم كنیم تا بچهها به كتاب كه هیچگاه از

اشــاره كــردم ،تصویــری كــه در آن حیوانــات خانگی در
اســت از نظر وزارت ارشــاد ایرادی نداشته باشد ،اما از

نگاه كارشناسان ما اشكال دارد و خود را به رعایت این

موارد ملزم میدانیم.

ردۀ توجه و مراجعۀ مخاطبان خارج نخواهد شد ،اقبال

ما ســال گذشته در دبیرخانۀ ســاماندهی كتابهای

مــا در ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی

كردیم كه بیش از  2000نسخۀ آنها در حوزۀ كودك و

بیشتری نشان دهند.

آموزشــی و تربیتــی حدود  4500نســخه كتاب دریافت

شآموزان را چاپ میكنیم و هنوز
كتابهای درسی دان 

نوجوان بودند .بیش از  60درصد این كتابها از سوی ما

مدرسه میشود.

قرمزی را كه ما مكلف به رعایت آنها هستیم ،رعایت

هــم كتاب اصلیترین رســانۀ آموزشــی اســت كــه وارد

ایرج ضرغام

تأیید شدند و  40درصدی هم كه تأیید نگرفتند ،خطوط

×

رشـــد جوانـــه

×

پایـیـز 1398

×
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نكرده بودند.

مشــكل هم این اســت كــه چنین كتابهایــی ،به جز

ترجمــۀ متــن (كه آن هم جــای حرف و صحبــت دارد)،

در بخش تصویر هم به تصویرســازی بومی و مناســب

كتاب و كتابخوانی كار میكنند .در این میان ،همراهی

غذاخوری آن جمع قرار دارد ،یا اختالط دختران و پسران

انشــاءالله كارگاههای آموزشــی را در دســتور كار

و در ضمن باعث رونق بازار كتاب شود.

داریــم كه باز هم حضور شــما عزیــزان میتواند موجب

نمیتوان به چنین كتابهایی مجوز ورود به مدرسه را

رونق این كارگاهها و اثربخشی بیشتر آنها شود.

به برنامۀ معروف به  2030متهم هستیم (در حالیكه

سطح وسیعتر و رسانههای متنوعتری معرفی كنیم كه

داد .این در حالی اســت كه متأســفانه ما به بیاعتنایی

 قصد داریم آثار منتخب جشــنوارۀ كتاب رشــد را در

كتاب توســط وزارت ارشــاد تأیید و چاپ شــده اســت).

از جملۀ آنها مجلههای آموزشــی رشــد در شمارگانی

هجمههای گسترده و بیامان كسانی باشیم كه بر این

بیشــتری برای معرفی آنها به مخاطبان ایجاد خواهد

چــون قصــد داریــم ســاماندهی كتابهای آموزشــی

موضــوع دیگــری كــه پیگیــر آن هســتیم ،توزیــع

اگــر یــك مــورد از این اتفاقات در كتاب موجود باشــد و

این كتاب از ســوی ســازمان ما تأیید شــود ،باید منتظر
اتهام خود پای میفشارند.

و تربیتــی را كــه بخــش عمــدهای از آنهــا بهخصــوص

چنــد میلیونی هســتند .معرفی این آثــار در مجلههای
رشــد (كه قبــا ً ممنوع بود و تبلیغ تلق میشــد) فضای
كرد.

این كتابها از مســیر پخش مدرســه اســت .براســاس

در حــوزۀ كتــاب كــودك و نوجــوان ،حاصــل كار اعضای

تصمیمات اتخاذ شده ،پخش مدرسه موظف به توزیع

با همراهی و همكاری شما پیش ببریم ،الزم است كه

مناسب انتخاب و معرفی شدهاند.

انجمن فرهنگی ناشــران كتاب كودك و نوجوان است،

همۀ كتابهایی اســت كه در ایــن طرح بهعنوان كتاب

شما عزیزان هم ،از محدودیتها و شرایط كار ما باخبر

راهكارها و تصمیمات مؤثر دیگری هم مورد نظرند كه

مناســب تولیــد و آن را در بازار بزرگ مدرســهها توزیع

انتشارات و فناوری آموزشی و ناشران آموزشی حضور

باشــید و بــه ما كمــك كنید تا با هــم بتوانیم كتابهای

كنیم.

مــن در پایــان صحبت بــه برخی اقدامــات آتی و اخیر

ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (كه پایههای

آنهــا بــا اســتقرار تیم مدیریتی جدید ســازمان شــكل

گرفته اســت) ،اشــاره میكنم و امیدوارم بــا تداوم این

جلسات و حضور عزیزان در جلساتی كه ما در سازمان

خودمــان برگــزار میكنیم ،بتوانیم تعامــل ،همراهی و

همدلی بیشتری در راه تحقق اهداف مشتركمان داشته

باشیم:

در پی آن هســتیم كه در جشــنوارۀ كتاب رشد كه

در اواخر آذرماه سال جاری برگزار میشود ،نشستهای

نقد و بررسی مختص به كتابهای ناشران آموزشی و

همكاران محترم ناشــری كه در جلســات مشترك دفتر

داشــتهاند ،آنها را از زبان آقای دكتر مسعود فیاضی،

مدیــركل محتــرم این دفتــر ،شــنیدهاند .انشــاءالله با

همراهی و كمك شــما تالش خواهیم كرد ،مســیرهای

بهتــر و بیشــتری را بــرای تولیــدات مناســب و مرغــوب

شــما پیدا كنیم و این تولیدات را به دســت مدرسهها و
دانشآموزان برسانیم.

نشست بررسی وضعیت امروز كتاب كودك

در ابتدای «نشســت بحران و برونرفت :چالشهای

امــروز نشــر كتــاب كــودك و نوجــوان» كــه بــا حضــور و

استقبال پرشور شركتكنندگان برگزار شد ،علی كاشفی

خوانســاری كه اجرای مراسم را بر عهده داشت ،هدف

معیارهای رد و یا تأیید این كتابها داشته باشیم .این

برگزاری از این نشست را بررسی وضعیت امروز كتاب

است تا اگر معیارها و مالكهای ارزشیابی ما اشكال و

نشست پیرامون موضوعهای مبتالبه حوزۀ نشر كتاب

تكمیل و بهتر شود.

مقدمهای برای یك سلســله نشستها و همایشهای

نشســتها فرصت مناســبی برای حضور شــما عزیزان

یا كمبودی دارند ،با نظرات حرفهای و كارشناسی شما

میكوشیم دغدغههای آموزشوپرورش را در زمینۀ

كتابهای آموزشــی بهعنوان موضوعهای مشخص در

اختیار ناشران آموزشی قرار دهیم تا در نشر كتابهای
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آموزشــی وزارت آموزشوپرورش روی توسعۀ فرهنگ

نیاز دارند ،ولی در این مورد هیچكاری انجام نمیشود.

در محیطهــای آموزشــی و غیرآموزشــی وجــود دارد،

مهدی قنواتی

 در حال حاضر معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت

و مشاركت ناشران آموزشی میتواند خیلی كارساز باشد

وقتی كه در یك تصویر ،ســگ خانواده هم در كنار میز

هدی حدادی

خود آنها را در اولویت قرار دهند.

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

كودك و بهرهگیری از تجارب گوناگون شركتكنندگان در

كودك و نوجوان ذكر كرد .او گفت :این نشست بهعنوان

تخصصــی و حرفــهای در این زمینه اســت كه بهصورت

ماهانه از سوی انجمن ناشران فرهنگی كتاب كودك و

نوجوان ادامه خواهد یافت.

مراســم مذكور با ســخنان آقای عبدالعظیم فریدون،

رئیــس هیئــت مدیــرۀ انجمن ناشــران فرهنگــی كتاب

كودك و نوجوان ادامه یافت .وی با ارائۀ آماری به تبیین
و ترسیم اوضاع كلی كتاب در كشور پرداخت .در ادامه،
آقای دكتر نیكنام حسینیپور ،دبیر هفتۀ كتاب جمهوری

اسالمی ایران و مدیرعامل مؤسسۀ خانۀ كتاب ایران نیز
در سخنانی به تشریح وضعیت كتابهای منتشر شده

پرداخت و نكاتی را درخصوص موضوع نشست مذكور
بیان كرد.

ایشان تأكید كرد« :اگر به فكر كاری اساسی و ماندگار

هســتیم ،بایــد بــه فكر آمــوزش در حــوزه نشــر و همۀ

میزگــرد تخصصــی بررســی مســائل كتــاب كودك

بخشهای مرتبط به آن باشیم .باید قبول كنیم كه نشر

نشست با برگزاری میزگرد تخصصی بررسی مسائل

آموزشهای الزم به درجه و سطح تخصصی و حرفهای

و نوجوان

مرتبط با كتاب و كتابخوانی ،و با محوریت نشر كتاب

كودك و نوجوان ،با حضور ســركار خانم هدی حدادی،

تصویرگــر و طــراح گرافیــك ،نویســنده و عضــو انجمــن

تصویرگــران ،و آقایــان ایــرج ضرغــام ،مدیرمســئول

«انتشــارات فاطمــی» و «كتابهــای طوطــی» ،مهــدی

قنواتــی ،ویراســتار و عضــو هیئــت مدیــرۀ انجمــن

ویراســتاران ،سیدســعید بدیعی ،معاون ســاماندهی

منابــع آموزشــی و تربیتــی دفتــر انتشــارات و فنــاوری
آموزشی پی گرفته شد.

جایــگاه مخاطــب و لــزوم شــناخت كتابهــای

مناسب

در آغاز این میزگرد ،خانم حدادی با تأكید بر اهمیت

و جایــگاه تعامــل بــا مخاطب ،دربــارۀ راههــای جذب و

تشویق مخاطب و ارائۀ بازخورد به نویسنده و نیز اهمیت
تكفروشــی كتــاب مطالبــی را بیــان كــرد .دكتــر مهدی

قنواتــی نیز بر لــزوم آگاهیدهی و آمــوزش خانوادهها

برای شناخت كتابهای مناسب تأكید كرد و نكات مهم

زبانی در حوزۀ كتابهای كودك و نوجوان را شرح داد.

وی درخصــوص اهمیت و لزوم تفكیك زبانی و ادبیات

فارســی (بهخصوص در حوزۀ ادبیات كودك و نوجوان)

موارد مهمی را متذكر شد.

آقای ایرج ضرغام ،با اشاره به این موضوع كه بحران

و چالش همراه همیشگی كارهای سخت و پیچیده ،از

جمله حوزۀ نشر بوده است ،گفت« :بهتر است به جای

ذكر عنوان بحران در تیتر موضوع نشست ،از چالشها

و فرصتهای پیش رو صحبت كنیم و یادمان باشد ،با

همۀ مشــكالتی كه وجود دارند ،چالشها و مشــكالت

ما نشری تخصصی و حرفهای نیست و اگر نتواند با ارائۀ
الزم برسد ،محكوم به شكست و نیستی خواهد بود.

در بخش دوم و پایانی این نشست نیز نكات مهمی از

سوی كارشناسان حاضر در نشست به شرح زیر مطرح

شدند:

راهكاری برای تقویت نشر كودك و نوجوان

محمــد طوســی ،ناشــر كتــاب كــودك و نوجــوان :اگــر

بخواهیم نشر كودك و نوجوان را تقویت كنیم ،باید روال
عادی خرید مستقیم كتاب از ناشر را حذف و به جای آن

كاری كنیم كه توزیعكنندگان و كتابفروشیها نیز وارد
چرخه نشر شوند.

رقابت با كتابهای ترجمه سخت شده است

مهــدی حجوانی ،فعال حوزۀ نشــر كــودك و نوجوان:

زمانی كه حق ترجمه كتابهای خارجی چندین برابر حق

تألیف كتاب باشد ،شاهد گسترش كتابهای ترجمهای

در ایران خواهیم بود و نویسندگان ما نمیتوانند با این

میزان از كتابهای ترجمهای رقابت كنند.

توقع نداشته باشیم مخاطبان دنبال ما بگردند

علــی محمدپــور ،بنیانگذار نشــر الكترونیــك :هر جا

كــه كودكان و نوجوانان حضور دارند ،ما نیز باید حاضر
باشیم .در حالیكه ما كتاب را تولید میكنیم و بعد توقع

داریم ،مخاطبان دنبال ما بگردند .همچنین باید بخش
انتشارات الكترونیك را نیز تقویت كنیم.

ضرورت ادغام و همافزایی ناشران كوچك

رضــا كروبی ،مدیر انتشــارات فنی ایــران و كتابهای

نردبــان :ادغام ناشــران كوچك با یكدیگــر و همافزایی

این حوزه و همۀ حوزههای كاری ،از منظری هوشمندانه

ضروری است .اگر ناشران كوچك با هم تجمیع شوند،

رونق هر كسب و كاری مؤثر و مفید خواهد بود».

در بازار نشر فعالیت كنند.

و خالقانه میتوانند به فرصتهایی تبدیل شوند كه در

قدرت آنها چندین برابر میشود و راحتتر میتوانند
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گزارش

اولیــن نشســت هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد

نشانافتخــار
هفدهمین جشنواره كتاب رشد و تأملی
در بایدها و نبایدهای ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی

عدم انطباق کتابهای ترجمه با ارزشهای ما

در ابتــدای ایــن جلســه ،سیدســعید بدیعــی ،معــاون

فناوری آموزشــی برگزار شد .در این نشست كه با
حضور مدیركل دفتر و دبیر هفدهمین جشــنوارۀ
كتاب رشــد ،معاون ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی این دفتر و مســئوالن ،معاونان و رؤســای
گروههای درســی ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی برگزار شــد ،حاضران به طرح دیدگاهها،
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

نوع بررسی نشدند ،و گرانی و كمبود كاغذ كه ناشران را

تحت فشار قرار داد ،تعداد كتابهای دریافت شده و به

ســاماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و

تبع آن كتابهای تأیید شده كاهش یافت.

از طریق بررسی كتابهایی كه به دبیرخانه ساماندهی

ارســال شــده و پذیرفته شــده به بخش زبان و ادبیات

میكند .سال گذشته حدود  4300كتاب به این معاونت

كتابهایی كه در این بخشها به دست ما رسیده ،مورد

 325كتاب درجهیك 661 ،كتاب درجهدو و  266كتاب

كمكدرســی مربــوط به كنكــور بــا فراوانی زیاد ارســال

مانند ممنوعیت بهكارگیری كتابهای كمكدرســی در

این بخش در سال گذشته تأیید شدند .بههمین دلیل

فناوری آموزشی گفت« :جشنوارۀ كتاب رشد هر سال

منابع آموزشی و تربیتی ارسال میشود ،كار خود را آغاز

رسید كه  2252كتاب توانستند امتیاز الزم را كسب كنند.

درجهســه شناخته شدند .البته سال گذشته به دالیلی

مدرســههای ابتدایی ،كه باعث شــد كتابهایی از این
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روز  12مردادماه  1398در محل دفتر انتشــارات و

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد
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باید اضافه كنم ،بیشترین آمار كتابهای كمكدرسی

فارســی و بخش داســتانی تعلق دارد .حدود  80درصد

تأیید قرار گرفتهاند ،اما متأســفانه همچنان كتابهای

میشــوند و فقط  11تا  12درصد كتابهای كمكدرسی

اگر بین كتابهای كمكآموزشی و كمكدرسی میانگین

بگیریــم ،در مجمــوع حدود  50تــا  52درصد كتابهای

رســیده به دفتر ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی

تأیید شدند.

رسیدگی به كتابهای حوزۀ پیشدبستانی

رســیدگی بــه كتابهای حــوزۀ پیشدبســتانی هم از

جملــه تأكیــدات ماســت .البتــه بســیاری از كتابهــای

رســیده در این حوزه به دلیل وارد شــدن به بحثهای

آموزشــی ،ماننــد آمــوزش حروف الفبــا ،عددها و حتی
جمع و تفریق ،تأیید نشدهاند.

بازوی نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد

كل كتابهایــی كــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی

ســال گذشــته مجوز انتشــار آنها را صادر كــرد ،حدود

 14هــزار عنــوان بــود كــه یكســوم آنهــا وارد چرخــۀ

ســاماندهی شــدند .پیشــنهاد شــده اســت كــه مجــوز

چــاپ و نشــر كتابهای كمكدرســی و كمكآموزشــی

شــنیدهام ،كتابهای كمكدرسی در حد یك ورق زدن
 10دقیقهای مجوز چاپ میگیرند .حرف وزارت فرهنگ

و ارشــاد اســامی هم این اســت كه ارزیابان الزم را در

اختیار ندارند.

تبلیغــات گســتردۀ كتابهــای كمكدرســی،

مشكلی كه باید رفع شود

متأسفانه یكی از مشكالت ما در این حوزه بحث تبلیغات

وسیع كتابهای كمكدرسی در صداوسیماست .سال

گذشته در نشستی كه برخی اعضای سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی با رهبر معظم انقالب داشتند،

ایــن موضــوع توســط آقــای ناصــری مطرح شــد و مقام

معظم رهبری گفتند كه من هم تذكر داد هام .قرار شد

حجــم تبلیغــات در این حوزه تا  50درصد كاهش یابد.

البته صداوسیما پس از آن ،آموزشوپرورش را به دلیل

كاهش درآمدشــان از تبلیغات این حوزه ،تحت فشــار

را ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی صادر كند.

قرار داد .چون صداوسیما درآمدی را از طریق تبلیغات
این حوزه پیشبینی و كسب میكند و ظاهرا ًكتاب تأیید

موضوع به بحث و بررسی زیادی نیاز دارد .چون هم به

از دیدگاههای ما تبلیغ میكنند.

یعنی ممیزی اولیه را هم سازمان انجام دهد .البته این
لحاظ نیروی انســانی و هم به دلیل مشــكالتی كه پس

از رد شــدن كتابها دامنگیر ســازمان خواهد شد ،باید
با دقت نظر زیادی عمل كنیم .نظر بر این اســت كه ما

در ایــن بخــش به عنوان بــازوی نظارتی وزارت فرهنگ

و ارشــاد اسالمی فعالیت داشته باشیم .متأسفانه من

طیبه ارشاد

شده یا نشده دغدغۀ آنان نیست و اینگونه آثار را فارغ

اختصاص فضای مناسب به ارزیابی آثار

طیبــه ارشــاد ،رئیــس گــروه ســامت و تربیتبدنــی

چنیــن گفــت« :یكــی از مشــكالت مــا این اســت كه در

انتخــاب شــاخصهای ارزیابــی ،ارزیابهــای همــكار و
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اســتانداردهای انتخــاب آنهــا ،نظــر ارزیابان ســرگروه

اتخاذ نمیشــود .نتیجۀ آن پراكندگی كتابهایی اســت

كــه وارد جشــنواره میشــوند .در حالیكــه بایــد توجــه

داشت ،گروههای درسی ،هر یك اقتضائات خاص خود

را دارند .مثال ًكتاب تربیتبدنی و كتاب ادبی نمیتوانند

افشار بهمنی

شــاخصهای یكســان داشــته باشند .این مســائل باید
مورد توجه قرار گیرند.

از طــرف دیگــر ،فراینــد ارزیابــی و كــم و كیــف فضای

ارزیابــی آنها باید مورد توجه باشــد تا ارزیابی عادالنه

صورت گیرد .تاكنون روال بر این بوده است كه كتابها

بــه ســرگروهها واگذار میشــدند تا آنها طــی چند روز

فرمها را پر و صورتجلسه را تنظیم كنند .اما تعداد زیاد

عظیم محبی

كتابها مانع میشود كه ارزیابان بتوانند آنها را حمل

كنند و مجبورند در فضای محدود دفتر كارشان و با حجم

تــا هــدف اصلــی جشــنواره را دنبال كنیــم .درخصوص

بحث مجوز دادن به كتابهای كمكآموزشــی هم من

معتقــدم كه ایــن كار نوعی تصدیگری اســت و ترجیح
دارد سازمان پژوهش وارد آن نشود».

سفارش تولید اثر به رتبههای اولیه

احمدرضا دوراندیش ،مشاور رئیس سازمان پژوهش

و برنامهریزی آموزشی هم در ادامه با طرح چند سؤال

و چند پیشنهاد گفت« :اگر از ما بپرسند :چرا  27گروه

داوری داریم و از این  27گروه ،چند گروه فنیوحرفهای

هستند؟ چه پاسخی خواهیم داد .در سازمان حدود 1100

زیاد كارهای روزمره ،كتابها را هم مورد بررسی قرار
شود تا ارزیابان در تمركز كامل و با تبادلنظر ،ارزیابیها

است؟ نسبت حوزههای دیگر با این  27گروه چیست؟

را انجام دهند».

تعامل جشنواره با ناشران فنیوحرفهای

افشــار بهمنــی ،سرپرســت دفتــر تألیــف كتابهــای

فنیوحرفهای هم در ادامه گفت« :در بخش كتابهای

كمكآموزشی بخش فنیوحرفهای و كار و فناوری ،از نظر

كمی و كیفی آنچه شایسته بوده ،تاكنون اتفاق نیفتاده

اســت .از نظر كمی ،تعداد محدودی كتاب به دســت ما

میرســد .از طرف دیگر ،بســیاری از مؤلفان این بخش

اطالعــی از جشــنواره ندارنــد .در بخــش كیفی هم اكثر

ب اســتادان دانشگاهی هستند
كتابهای رســیده ،كتا 

و مشــخص نیســت با چه دالیلی برای جشنواره ارسال

میشــوند .پیشــنهاد میكنم از ســامانۀ رشــد استفاده

كنیم و فضایی بهتر برای معرفی جشنواره ایجاد كنیم.

در زمینــۀ كیفی هم بــا توجه به تغییر رویكردمان ،نیاز

است دورههایی را برای ناشران و مؤلفان داشته باشیم
تا كتابها متناسب با شاخصهای جدید تولید شوند».
موضوعهای اصلی ،محور مطالبه از ناشران

عظیــم محبــی ،معاون ســابق دفتر تألیــف كتابهای

درسی ابتدایی و متوسطه با اشاره به اهمیت جهتدهی
جشنواره گفت« :براساس دستورالعمل اولیه ،كمك به

كآموزشی ،هدف اصلی جشنواره
ارتقای كتابهای كم 
اســت ،اما متأســفانه بسیاری از كتابها مثال ًدر بخش

عربی ،فقط با هدف كمكدرســی نوشــته میشوند .در

بخــش فنیوحرفــهای و كار و فناوری مــا در حال حاضر

با توجه به هدفهای آموزشــی انتظار داریم كتابهای
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مخاطبان در این حوزه نوشته شوند .باید این موضوعها

را محــور مطالبــۀ خــود از مؤلفان و ناشــران قرار دهیم

عنوان كتاب به بخش فنیوحرفهای اختصاص دارد .به

دهند .پیشــنهاد میكنم فضای مناسبتری پیشبینی

احمدرضا دوراندیش

كمكآموزشــی بــا تِــم داســتانی و در ارتباط با تشــویق

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد
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نســبت چقدر از گروههــای داوری به این بخش مرتبط

آنچــه در حــال حاضــر تعیینكننده اســت ،شــمارگان

كتابهاست .اینكه كتابهای فنیوحرفهای كمتر وارد

جشــنواره میشــوند ،به این دلیل اســت كه شــمارگان

ن بهصورت رایگان
اندكی دارند و ارسال آنها به سازما 

برای ناشران هزینه دارد و پسندیده نیست .بهتر است

ما در رویكردی جدید به سراغ ناشران برویم و كتابها
را برای داوری از آنان خریداری كنیم».
هماهنگی بیشتر در حوزۀ داخلی

رضــا نباتــی ،كارشــناس گــروه قرآن و معــارف گفت:

«استانداردسازی كتاب و جلوگیری كردن از بینظمی از

جمله فلســفههای مهم جشــنواره است .موضوع دیگر

بحث خرید كتابهای برگزیده است .خرید این كتابها

توســط معاونــت پرورشــی وزارت آموزشوپــرورش،
تشــویق بزرگی محســوب میشود .متأســفانه معاونت

پرورشی به بهانۀ اینكه ناشری خاص كه مورد حمایت

آنهاست ،كتابهای این حوزه را چاپ میكند ،آنها را

خریداری میكند .در حالیكه غیراستاندارد بودن برخی

از آنها مشــخص اســت و باید در حوزۀ داخلی وزارت
آموزشوپرورش هماهنگی بیشتری داشته باشیم».
برگزیده شدن باید نشان افتخار شود

احمد احمدی ،مسئول گروه فیزیك دفتر تألیف گفت:

«من فكر میكنم جشنواره كاركرد الزم را ندارد .برخی

از ناشرانی كه كارهای برگزیدهای در جشنواره داشتند،

بــه دلیــل نبــود حمایتهــای الزم ،ورشكســته و حتــی

مجبور به تغییر شــغل شــدند .در حالیكه در جشنوارۀ

فیلــم فجر ،همۀ نگاهها به ســمت برگزیدگان اســت و

مــا شــاهدیم كه اســتقبال زیادی از فیلمهــای برگزیده

میشــود .در جشــنواره كتاب رشــد ،اتفاقــا ً كتابهایی

كــه از نظر داوران ما نامناســباند ،بــه دلیل نزدیكی با

سلیقه و نیاز مخاطبان ،فروشهای میلیاردی دارند .اگر

انجام دهد؟ جواب من به این سؤال منفی است.

در ابتــدای كار و در تعامــل با ناشــران هــدف این بود

كه جشــنواره وارد بخش ممیزی و اعطای مجوز نشــود

و از طریق اعمال برخی تشــویقها ،بر چگونگی تألیف

كتابهای آموزشــی نظارت داشــته باشــد .در حالیكه

مانند جشنوارۀ فیلم فجر ،برای ناشر برگزیده شدن در

اكنون در بازار به كتاب به عنوان یك «كاالی اقتصادی»

جشنواره اعتبار خود را مییابد».

فرهنگی را تحتالشعاع قرار میدهد .سؤال اینجاست:

جشنوارۀ كتاب رشد ،افتخار بزرگی باشد ،در آن صورت

لزوم حمایت بیشتر از سوی وزارت ارشاد

رضــا خیرآبادی ،عضو هیئت علمی زبانهای خارجی

گفــت« :اگــر از زاویۀ واقعبینی بنگریم ،بخش زیادی از

بچههای ما در دورۀ دبســتان و حتی پیش از مدرســه،

كتابهــای زبــان را تهیــه میكنند .صدها عنــوان كتاب

مینگرند .در این صورت جنبۀ اقتصادی كتابها ،جنبۀ

با توجه به این شــرایط ،آیا با راهبرد ســابق میتوانیم
فضا را رهبری كنیم؟ به نظر من نمیتوانیم.

در بحث اعطای مجوز ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معتقــد اســت كــه ما بایــد به نیابــت از آنهــا ،كار اعطای

مجوز به كتابهای آموزشــی را انجام دهیم ،یا از طریق

زبان ساالنه تولید و بدون كمترین مانعی از سوی وزارت
واقعیت این است كه برنامۀ درسی ملی ،آموزش زبان

مــا میتوانیــم ایــن همــكاری را از طریــق ایجــاد سیســتم

ایــن اســت كه :اگــر داوران بخواهند كتابی را كه بهطور

مانند ایجاد رانت ،حجم باالی كاری و چالش درست كردن

انگلیسی را از پایۀ هفتم مجاز میداند .در اینجا سؤال

مشخص برای گروه سنی پایینتر از پایۀ هفتم نوشته

شــده اســت ،مورد بررســی قرار دهند ،چه باید بكنند؟

تاكنــون مــا ایــن كتابهــا را از چرخه خــارج میكردیم،

در حالیكــه دغدغــۀ اصلــی مخاطبان مــا در این حوزه،

بحث فرهنگی است؛ اینكه آیا چنین كتابهایی مروج
فرهنگ غربی هستند یا خیر؟»

سرمایهای كه باید به خوبی از آن استفاده كنیم

دكتــر مســعود فیاضــی ،مدیــركل دفتــر انتشــارات و

فناوری آموزشی ،پس از استماع سخنان حاضران و در

جمعبندی نهایی این نشســت گفت« :جشــنوارۀ كتاب

رشــد ســرمایهای است كه در اختیار ســازمان پژوهش

و برنامهریــزی آموزشــی قرار دارد و باید به شایســتگی

ظرفیت الزم را برای انجام این همكاری در اختیار داریم.

هوشــمند انجام دهیم .میتوانیم اشــكاالت وارد شــده،
برای سازمان را با استفاده از این سیستم حل كنیم.

ســال گذشــته حــدود  15هزار كتــاب چاپ شــد ،ولی

فقــط هفــت هــزار عنــوان آن بــه چرخــۀ ســاماندهی

آمدند .چون ما قرار نبوده ممیزی كنیم و منفعل عمل

كردیم ،ناشــران طبق صالحدید خودشــان قالب تألیف

را تعییــن كردنــد .برای مثال ،داستاننویســی در حوزۀ

انتقال مفاهیم مدنظر ماست .استانداردهای ما در تِم
داســتانی و دیگر قالبهای جذاب ،هزینۀ زیادی دارد،

چون به استفاده از متخصصان درجۀ یك نیازمند است.

بــرای تحقــق این هدف به حمایــت آموزشوپرورش از

كتابهای استاندارد نیاز داریم تا هزینهها جبران شوند.

جشــنواره حلقــهای از یــك زنجیــره اســت .اگــر ایــن

زنجیره بد عمل كند ،جشنواره فلسفۀ وجودی خود را از

و درســتی از آن اســتفاده كنیم .موضوعی كه در برخی

دست میدهد .از ابتدا بنا بود كه در مدرسهها فقط از

شناسایی كرد و تدبیری برای آنها اندیشید .مثال ً بازار

قرار بود وزارت ارشــاد هم به كتابهای غیراســتاندارد

حوزۀ كتابهایی مانند مهارتهای زندگی ،با توجه به

خود سازمان آموزشوپرورش هم معاونت پرورشی از

از بخشهــا دچــار آســیبهایی اســت و بایــد آنهــا را

كتابهای كمكدرســی بســیار نابســامان اســت .یا در

اهمیتشان در زمانهای كه ما سعی داریم از مدركگرایی

عبور كنیم ،با كمبودهای زیادی مواجه هستیم .بیش از

یاند.
 90درصد كارها در این حوزه ترجمها 

هدف كالن ســاماندهی ،یعنی همسویی كتابهای

كتابهای مورد تأیید ما استفاده شود و از سوی دیگر،

احمد احمدی

مجــوز ندهد .اما ایــن اتفاقها نیفتادند .متأســفانه در

كتابهای مورد تأیید ما برای تجهیز كتابخانۀ مدرسهها
استفاده نمیكند.

در مجموعۀ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

در فرایندهای گروهها و داوری باید نكاتی را رعایت كنیم.

كمكآموزشی با برنامۀ درسی ملی ،درست است ،اما

نباید فراموش كنیم ركن اصلی تربیت ،تأثیرگذاری در

تحمیل میكند ،آیا راهبرد سابق میتواند ساماندهی را

به دنبال تحقق این موضوع هستیم.

حاال كه فضای اقتصادی خود را به بازار كمكآموزشــی

رضا خیرآبادی

معرفی نیروهای خودمان با آنان همكاری داشته باشیم.

به باور من ،با توجه به توانمندیهای نیروهای خودمان،

ارشاد منتشر میشوند.

رضا نباتی

انتخاب درســت توسط مخاطب است و ما در جشنواره

×

رشـــد جوانـــه

×
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×
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گزارش

در حاشیه هفدهمین جشنواره کتاب رشد طرح دانشآموزان داور اجرا شد

مشق داوری دانشآموزان
نرگس افروز

در جشــنوارۀ كتاب رشــد ،همۀ تالشهــا در این

راســتا صــورت میگیرند كــه دانشآمــوزان ،یعنی

آیندهســازان ایــن مــرز و بــوم ،بــه تعالــی برســند.

یكــی از ایــن تالشهــا اجــرای «طــرح كتابخوانی

دانشآموزان» بود كه امسال در حاشیۀ هفدهمین

جشــنوارۀ كتــاب رشــد برگــزار شــد .در ایــن طــرح

فرزندان دانشآموز همكاران «سازمان پژوهش و

برنامهریزی» كه در مدرســههای متفاوت تحصیل

ستایش بدیعی

میكنند ،دست بهكار شدند و كتابهای برگزیده در
شاخۀ داستان را داوری كردند.

 35عنــوان كتــاب از بیــن كتابهای مناســب كه

امتیــاز باالیــی در طــرح سامانبخشــی داشــتند،

انتخــاب شــدند و در اختیار ایــن دانشآموزان قرار

داده شــدند .ایــن طرح به مدت ســه ماه تابســتان

فاطمه رمضانی

و در دورۀ دوم ابتدایــی و دورۀ اول متوســطه بــا

همــكاری «دفتــر انتشــارات و فنــاوری آموزشــی»

و «كتابخانــه و مركــز اســناد» اجرا شــد 31 .نفر از

فرزنــدان دانشآموز همكاران ســازمان پژوهش و

برنامهریزی آموزشــی از «دفتر انتشارات و فناوری

یاسمین سرلك

اینكه با دوستی میتوان دنیا را فتح كرد.

بــا خوانــدن ایــن كتــاب اعتمادبهنفــس مــن

افزایــش پیــدا كــرد .كتــاب دارای فهرســت بــود و

راحتتر میشد به فصل مراجعه كرد .اگر قسمتی

از داســتان حــذف شــود ،هیچ تغییــری در محتوا و

داســتان ایجــاد نمیشــود و این باعث میشــود كه
وقت كمتری صرف خواندن كتاب شود.

روزهــای جبهــه و جنــگ را خیلــی قشــنگ به

تصویر كشــیده بود .انگار من هم با ســتاره بودم و

همۀ داستان را تجربه كردم.

داستان زیادی كش آمده بود.

ســعی كنیم كمتر اشــتباه كنیم .دقت كنیم،

اشتباههایمان را جبران و عادالنه قضاوت كنیم.

اندازۀ جلد كتاب كوچكتر باشد ،بهتر است.
مــن خیلی از این كتاب لذت بردم .شــاباجی

«دارالفنــون»« ،دفتــر ریاســت»« ،ادارۀ ارزیابــی
نظری»« ،ادارۀ كل امور اداری و پشتیبانی» ،در این

زورگویــی و دوســت نبــودن بــا بقیــه بــود .ضعــف

طرح شركت كردند.

دانشآمــوزان پس از خوانــدن كتابها فرمهای

خودشــان را ارائــه دادنــد .برخــی از دانشآمــوزان

از ایــن طــرح اســتقبال بیشــتری كردنــد .گزینــش

دانشآموزان برگزیده نیز براساس تعداد كتابهای

را در دل شهربانو جا كند.

نداشــت .پیامهای كتــاب غرور زیــاد ،بیاعتمادی،

حیوانات هم خوب فكر نكردن و پیشنهاد بیخودی

دادن بــود .آخــر كتاب بد شــد .اگــر حیوانات با هم
فكرهای عاقالنه میكردند ،میتوانستند نوربرت را
شكست دهند.

به نظر من اگر تمام دختران كشورمان مثل

مالله باشــند ،كشورمان بســیار موفق خواهد شد.

مطالعه شــده و نظراتشــان دربارۀ كتابها صورت

به امید روزی كه هیچ بچهای فقیر و مجبور به كار

ك ارزیابی كتابها ،جذابیت متن ،نثر و ادبیات
مال 

خیلــی مشــتاق هســتم ،كتــاب «ماللــه

گرفت.

داستان ،ارزش معرفی كتاب به دیگران ،جذابیت
اســم كتاب ،حجم داســتان و تصویر روی جلد بود.
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دوستی و محبت نیاز دارند؛ مثل هر انسان دیگر ،و

داســتان خوب شــروع شــد ،اما پایان جالبی

ارزیابــی مربــوط بــه هــر كتــاب را پــر كردنــد و نظر

شادان رضا علی

ممكن اســت عجیب و غریب باشــد ،ولی آنها به

آموزشی»« ،كتابخانه و مركز اسناد»« ،پژوهشگاه

عملكرد و پاســخگویی به شــكایات»« ،دفتر تألیف

ریحانه نامی ساعی

داســتان بــه مــن نشــان داد كــه چهــرۀ افراد

خیلی آدم بدی بود .توانست با دروغهایش خودش

مطالعات آموزشوپرورش»« ،دفتر چاپ و توزیع»،

حنانه نامی ساعی

برخی نظرات دانشآموز به شرح زیر است:

ویژهنامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد

×

كردن نباشد.

یوســفزی» را بــه دوســتانم ،خانــوادهام و
همكالسیهایم معرفی كنم.

دانشآموزان شركتكنندۀ دورۀ دوم ابتدایی:
موضوع كتاب اصال ًجذاب نبود و از خواندنش

لذت نبردم .اما از اســم داســتان خوشــم آمد .باید

چهارم ابتدایی :سی رن گلستان ،آرنوش كبیری ،امیرحسین

اعتــراف كنــم هیچ عالقــهای ندارم این كتــاب را به

امینی

مناسب نبود .به جرئت میگویم كار ناشیانهای بود!

سرلك ،پارسا صالحیپور ماسوله ،ستایش مالمیر

دوســتانم معرفــی كنــم .تصویــر روی جلــد خیلــی
آدمها نباید فقط ایرادهای هم را ببینند.

دعای آدمها در حق هم بســیار خوب اســت

و نباید پول را به دعای معنوی آدمها ترجیح داد.

پنجم ابتدایی :علیرضا گلستانه ،ترانه بهنیافر ،یاسمین
ششم ابتدایی :ستایش بدیعی ،آرمیتا آریانپور ،فاطمه

رمضانی ،علی بختیاری ،مانی مزینانی حسینی ،پارمیدا بدریان

در این كتاب میفهمیم با مادربزرگها و افراد

دانشآموزان شركتكنندۀ دورۀ اول متوسطه:

این كتاب برای نوجوانان جالب نیست.

پایۀ هفتم :فاطمه آرام حقروستا ،حسام انصاریپور،

مسن ارتباط خوبی داشته باشیم.

كتابهایــی كــه ژانــر (گونۀ) معمایــی دارند،

برای ما نوجوانان جالب هســتند .تصویر روی جلد
میتوانست جذاب باشد.

موضــوع جالــب نبــود و خواننــده را جــذب

نمیكند .تصویر روی كتاب هم جالب نبود .انتخاب
درستی نبود.

داستان خیلی خوبی بود ،اما حیف كه معنی

بعضی كلمات را نمیدانستم.

لیلــی با ترســش روبهرو شــد .حیــوانآزاری

حس جنــون و نفرت را در حیوانات برمیانگیزاند.

تشبیه زیبایی در داستان به كار رفته بود .معذرت و
بخشش مادر در آخر خوب بود ،در حالیكه اولش

نمیخواست ببخشد.

به خوبی توانسته زندگی روستایی و كشاورزی

را به خواننده نشان دهد.

اول جــذاب بــود ،ولــی كمكــم بد شــد .حجم

كتاب هم خیلی زیاد بود.

نكتۀ جالب داستان خیالبافی نویسنده دربارۀ

دنیای پس از مرگ بود.

بعضــی از قســمتهای داســتان را بایــد دو
ســه بار خواند تا فهمید .كتابی كامال ً متفاوت بود.

اسم كتاب خیلی جذاب بود .تنها ایراد كتاب واضح
نبودن بعضی از جملهها بود.

ترانه بهنیا فر

ستایش مالمیر

سیدعلی دلبری

ۀ هشتم :حنانه نامی ساعی ،ریحانه نامی ساعی،
پای 

سیدهصدف فلسفی ،ایلیا روشندل ،درسا امینی ،دینا سادات

علیرضا گلستانه

كیایی

پایۀ نهم :شكیبا میرزاپور ،صدرالدین عیوضی ،سورنا پیروزی،

شادان رضاعلی ،حوریه بشیری ،عماد انصاریپور ،محمد
رهروی ،مهسا فالح آزاد ،بیتا سادات بحرالعلومی

بیتاسادات بحرالعلومی

دانشآموزان برگزیدۀ دورۀ دوم ابتدایی:
 .1سیدعلیرضا گلستانه
 .2ستایش مالمیر
 .3ترانه بهنیافر

مهسا فالح آزاد

دانشآموزان برگزیدۀ دور ۀ اول متوسطه
 .1مهسا فالح آزاد

 .2بیتا سادات بحرالعلومی
پارمیدا بدریان

كتاب برگزیده از دید دانشآموزان
تابستان دیوانه ،نوشتۀ ریتا ویلیامز گارسیا ،ترجمۀ بیتا

ابراهیمی ،نشر پرتقال.

ایلیا روشندل
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×

سال
1398
کارنامهٔ علمی-اجرایی
و بــیانـــیههـای گـــروههای داوری
هفدهمین جشنوارۀ کتابهای
آمـوزشی و تـربیتی رشــــد
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×

سعید راصد

همایون سراقی

جعفر رحمانی

× دكترای روانشناسی × همكار

× كارشناس ارشد روانشناسی ×

× نویسنده و مدرس × مؤلف

گروههای دینی ،آداب و مهارتهای

مدیر گروه روانشناسی و معاون

کتابهای« :اصول مدیریت اسالمی

زندگی و روانشناسی تربیتی دفتر تألیف

پژوهشی مركز مطالعات و پاسخگویی

از منظر امام علی (ع)؛ مدیریت

كتابهای درسی ×

به شبهات حوزۀ علمیۀ قم × مدرس

فرهنگی؛ الگوی ارزیابی در سازمانها

مؤسسههای آموزشی بنتالهدی و

و نهادهای فرهنگی؛ مدیریت زمان؛

جامعهالمصطفیالعالمیه × ارزیاب

اطلس جامع قم× ».

مقاالت كنگرۀ بینالمللی قرآن و علوم ×

گروه داوری

بیانیه

آداب و مهارتهای زندگی

اغلب ناشران و نویسنگان محترم ،با توجه به بضاعت علمی و دانشی خود ،مباحث مناسبی را به رشتۀ تحریر

ل جاری در این حوزه به آنها پرداخته شــده و
درآوردهاند .از جمله موضوعهای مهم و مناســبی كه در ســا 

مورد نیاز جامعه است ،مباحث مربوط به بلوغ دختران ،اینترنت ،مهارتها و مقابلههای سالم در برابر انواع

آسیبها ،احترام متقابل ،بهداشت ،مرگ ،مثبتاندیشی ،تربیت سالم ،هدفگذاری ،گفتوگو و عدالت است
كه در نوع خود جالب و شایستۀ تقدیرند.

آنچه در این حوزه بیش از پیش مورد نیاز است ،توجه به فرهنگ بومی و ملی و همچنین ارزشهای اسالمی

است .كتابها باید دانشها و مهارتهای الزم را همراه با تصویرهای جذاب و زیبا به مخاطبان ارائه دهند و
م سالمت مادی
صرفا ً ترجمۀ صرف نباشند تا مخاطبان همواره بتوانند در مسیر سالمت به معنای واقعی (ه 

و هم سالمت معنوی) گام بردارند و زندگی سالم و فرحبخشی را برای خود ،اطرافیان و جامعه فراهم كنند.

اغلب افراد جامعه مایلاند ،مهارتها و دانشهای الزم را به تناسب نیازهای امروز به صورت كاربردی دریافت

كنند و اینگونه كتابها بستر  و زمینۀ الزم را برای این مهم فراهم میسازند .پرداختن كاربردی و همراه با
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بودن مطلب و مستدل صحبت كردن ،از نكاتی هستند كه چنانچه ناشران و نویسندگان محترم مورد توجه
قرار دهند ،مطمئنا ً آثار آنها با استقبال بیشتری روبهرو خواهند شد.

در مجموع از  55كتاب مورد بررسی ،حدود  13كتاب به لحاظ موضوع و نحوۀ پردازش و مورد نیاز جامعه بودن،
مطلوب تشخیص داده شدند كه در بررسی دوباره از این آنها ،كتابهای برگزیده و تقدیری انتخاب شدند.
پیشنهاد میشود به نكات زیر توجه بیشتری مبذول شود:
 -تألیفی بودن كتاب ،نه صرفا ً ترجمهای؛

 بومی كردن مطالب ترجمهای به لحاظ متن و تصویر ،بهخصوص در دورۀ ابتدایی و پیشدبستان كه پیامهابه راحتی منتقلشوند؛

 توجه به مبانی مطالب (اگرچه بعضی كتابها حاوی ارزشهای اخالقیاند ،ولی مبانی آنها مطالبی هستندكه نگران كنندهاند)؛

 توجه به جهانبینی اسالمی ( در اكثر كتابها اثری از جهانبینی اسالمی دیده نمیشود و ادبیات این مباحثبه دور از مبدأ و معاد است .این ادبیات با فرهنگ جامعه ما كه اسالمی است ،تناسب ندارد ،اگرچه بحثهای

×

خوبی است).

نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

چگونه ازبدنم مراقبت

ما آگاهیم ( 13و )1۴

خشونت وعدم خشونت

پرورش مﺜبت اندیشی

نویسنده :کارا ناترسون

ترجمه :لطیفه بابو

ترجمه :مهناز جعفری

صنم بهاور

نویسنده :برژیت البه

نویسندگان :واندا بویر

ناشر :مهرسا

ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران

و نگهداری کنم

میشل پوش
مهناز رهنمایان
ناشر :موسسه فرهنگی اورنگ آفرین

بارب رامسون
ترجمه :طاهره رستگار
سیده فاطمه شبیری
ناشر :دیبایه

تقــــدیر
ترییت سالم جلد  1و 2
نویسنده :جین نلسون
ترجمه :محمدجواد فرشچی
ناشر :سازوکار

کتاب کوچک گفتوگو
نویسنده :مرسده صادقی

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

ناشر :موسسه فرهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر
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توسعۀ فرهنگ گفتوگو بهانهای است برای ایجاد فضای تعامل
و تفاهم در جمع .کتاب حاضر به منظور آموزش مبانی نظری
و عملی گفتوگو ،کوشیدهاست مباحثی را بازآفرینی کند که در
ذات بشر نهفتهاند .در این راستا ،ابتدا دربارۀ گفتوگو و انواع
آن سخن میگوید ،تفاوت بحث را با گفتوگو توضیح میدهد ،و
سپس مهارتهای گفتوگو را بیان میکند که گوشدادن و از دل
سخنگفتن از جملۀ آنها هستند .از آنجا که کتابهای تألیفی در
حوزه مهارتهای زندگی بسیار اندک است ،وجود این کتاب غنیمتی
بهشمار میآید.

سیداكبر میرجعفری

مالحت نجفی

صدف گلمرادی

× كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

× دكترای تخصصی زبان و ادبیات

× دكترای زبان و ادبیات فارسی ×

× كارشناس دفتر تألیف كتابهای درسی

فارسی × كارشناس گروه زبان و ادبیات

دبیر رسمی آموزش و پرورش × مدرس

× از مؤلفان كتابهای درسی زبان و

فارسی × مدرس دانشگاههای فرهنگیان

دانشگاههای پیام نور و الزهرا × داور

ادبیات فارسی از سال  1373تا 1383

و تربیت دبیر شهید رجایی × عضو

شانزدهمین جشنوارۀ كتاب رشد × داور

× سرویراستار دفتر تألیف كتابهای

شورای اعتباربخشی كتابهای درسی ×

چندین دوره جشنوارۀ جوان دانشآموزی

درسی ×

عضو هیئت تحریریۀ ماهنامۀ تربیت ×

خوارزمی × داور و عضو كمیسیون
پژوهش آموزش و پرورش ×

بیانیه

گروه داوری

آموزش زبان و ادبیات فارسی

درمجمــوع27اثــردررشــتۀآمــوزشزبــانوادبیــاتفارســیبــهمرحلۀداوریهفدهمینجشــنوارۀرشــد
رسیدند.ابتدااینکتابهابینسهداورتوزیعشدندوداورانآنهاراارزیابیکردند.سپسطیجلسههاو

هماهنگیهایالزم،ازمجموعاینآثارهفتاثربهمرحلۀدومداوریراهیافتند.هفتاثرمزبور،ازلحاظ

شاخصهایعمومیداوری،باردیگرارزیابیشدند.اینفرایندنشانداد،موضوعهایاینآثارباشاخصهای

برنامۀدرسیملیهمخوانیچندانیندارند،ازجنبۀکاربردیبرخوردارنیستندوهیچیکبرگزیدهشناخته
نمیشوند.بنابراینداورانتنهادواثرراشایستۀتقدیرمیدانند.

پیشنهادمیشوداطالعرسانیدربارۀجشنوارهبهصورتیباشدکهتمامآثارچاپشدۀمرتبطباجشنوارهفرصت

شــرکتدرآنراداشــتهباشــندتاماشــاهدحضورآثارپربارتریدراینزمینهباشــیم.دیگراینکهباتوجهبه
اهمیتجایگاهترجمهدرآموزش،شایستهاستترتیبیاتخاذشودکهجشنوارهبهآثارترجمهاینیزتوجه
الزمراداشتهباشد.
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نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

چكامههای نیل

خشت اول

زمینه پیدایش رمان

كلیدها

نویسنده :فاروق جویده

نویسنده :حسین حسینی نژاد

نویسنده :مهدی جام شیر

نویسنده :نزار قبانی

ترجمه :داود اسپرهم

ناشر :لوح زرین

ناشر :نگارینه

ترجمه :انسیه سادات هاشمی
ناشر :شهرستان ادب

سعید اکبری
مریم شکوهینیا
ناشر :آرایان

تقــــدیر

تقــــدیر

درمان اختال خواندن با بازی()2

رازهای دنیای نویسندگان

نویسندگان :داریوش صادقی

نویسنده :امالبنین عباسزاده

ناشر :كتاب نیستان

ناشر :جمال

69

×
رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

دومین جلد مجموعۀ «اختالل خواندن با بازی»،
در حوزۀ روانشناسی یادگیری كودكان ،شامل
تمرینها و بازیهایی تكمیلی برای افزایش مهارت
خواندن ،درك مطلب ،ضعفهای حافظههای
دیداری و شنیداری ،دقت و توجه و عادت دادن
كودكان به مطالعه است .تمرینها بهعنوان
نمونهها و الگوهایی هستند كه درمانگران و والدین
میتوانند با آنها نقاط ضعف كودك را هنگام
خواندن ،یا نوع اختالل او را تشخیص دهند.
البته میتوان طیف متنوعی از تمرینهای كتاب
را شبیهسازی كرد .این كتاب در  96صفحه با
سرفصلهای «مشكالت مربوط به واجشناختی و
گفتار ،مشكالت مربوط به درك مطلب ،مشكالت
حسی ـ ادراكی و سایر مشكالت مرتبط به اختالل
خواندن» به چاپ رسیده است.

×

«رازهای دنیای نویسندگان» برای گروه سنی 9
تا  15سال ،در  2۰۰۰نسخه و  88صفحه منتشر
شده است .این کتاب پنجرهای را بهسوی جزئیات
زندگی و عادتهای روزمرۀ نویسندگان باز میکند
تا مخاطبان عالقهمند به نویسندگان و نویسندگی،
با دنیای اسرارآمیز نوشتن بیشتر آشنا شوند .این
کتاب در سه فصل نگاشته شده است؛ فصل اول:
دربارۀ نویسنده ،فصل دوم :دربارۀ نوشتن ،فصل
سوم :آموزش نویسندگی.
متن کتاب براساس پرسش و پاسخ است .نویسنده
در فصل اول با طرح پرسشهایی مثل «نویسندگان
چه رنگهایی را دوست دارند» و پاسخ به آنها،
وارد جزئیات زندگی نویسندگان میشود و با پاسخ
مناسب ،دنیای واقعی آنها را برای کودکان و
نوجوانان ملموس میکند .در فصل دوم با طرح
پرسشهایی مثل «جانبخشی به اشیا در داستان
چطور اتفاق میافتد» و پاسخ به آنها ،اطالعات
مفیدی دربارۀ نوشتن ارائه میدهد .در فصل سوم،
با مطرح کردن پرسشهایی مثل «برای نوشتن
چقدر نیاز است عالئم نگارشی را بشناسیم» و پاسخ
به آنها ،بهطور غیرمستقیم به آموزش نویسندگی
میپردازد.

حمیدرضا محمد بیگی

رقیه قنبری

زهرا سادات یاسینی
× فوقلیسانس برنامهریزی درسی ×

× كارشناس ارشد علوم تربیتی (آموزش

× کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

عضو شورای برنامهریزی کتاب مطالعات

پیش دبستان) × مدرس دورههای پیش

× کارشناس گروه پیشدبستان

اجتماعی ×

دبستانی تا دانشگاه ×

سازمان پژوهش ×

گروه داوری

بیانیه

آموزش نونهاالن

دوران پیشدبســتان دورهای طالیی برای رشــد مهارتهای کودکان در ابعاد گوناگون اســت .در کشــور ما که

محتوای آموزش پیشدبســتان غیرمتمرکز اســت ،وجود منابع متنوع معتبر و باکیفیت ،از جمله کتاب برای

ارتقای دانش و مهارتهای دســتاندرکاران کار با کودک ،نقش مهمی ایفا میکند .همچنین تولید و نشــر

کتابهای باکیفیت و استاندارد برای نوآموزان پیشدبستانی نیز از دغدغههای داوران این گروه بوده است.

لذا ضمن تشکر از اولیای محترم جشنواره ،گروه الزم میداند گزارش مختصری از فرایند داوری کتابها را به

شرح زیر اعالم دارد:

در این گروه  32عنوان کتاب ( 18اثر ترجمهای و  14اثر تألیفی) در سه مرحله مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
از این تعداد 9 ،کتاب برای مربی و اولیا و  23کتاب مختص کودک بودند.

افزایش تعداد کتابهای تألیفی نســبت به ســالهای گذشــته (البته با توجه به سیاستهایی که مسئوالن

محترم جشنواره در پیش گرفتهاند) ،تنوع کتابها از منظر مخاطبان (کودک ،اولیا و مربی) ،توجه برخی از

ش رو ،نیازهای روز
نویسندگان و ناشران محترم به مباحث و موضوعهای مهمی که با توجه به چالشهای پی 
مخاطبان و جامعه محسوب میشوند ،از جمله نقاط قوت کتابهای این دوره هستند.

مشکالت داوران در فرایند ارزیابی کتابهای منتخب نیز عبارتاند از:

 -داوری براساس شاخصهای یکسان ،با توجه به تنوع کتابهای در اختیار؛

 نبود هماهنگی بین محتوای برخی از کتابها و استانداردها و «سند راهنمای برنامۀ پیشدبستان»؛ -تصویر و گرافیک نامناسب برخی از کتابهای کودک و مربی.

داوران ایــن گــروه بــرای ارتقــای کیفیــت کتابهــای آموزشــی پیشــنهادهایی را بــه اولیای محترم جشــنواره،
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پدیدآورندگان ،ناشران و سیاستگذاران فرهنگی اعالم میکنند:

×

 -همراه با افزایش تعداد کتابهای تألیفی ،کیفیت آنها نیز با توجه به نیاز ،عالقۀ کودک و استانداردهای

کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

روز ارتقا یابد.

 -همــۀ افــرادی کــه دســتاندرکار آموزشهای پیشدبســتانی هســتند ،باید دربــارۀ اصول ،اهــداف  ،محتوا،

روشهای یادگیری ،تولید موقعیتهای یادگیری و  ...مندرج در «راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و

پرورشی دورۀ پیشدبستان» آگاهی الزم را کسب کنند .مسئوالن محترم ساماندهی نقش خطیری در توجیه
ناشران و مؤلفان و دسترسی آنها به این سند میتوانند ایفا کنند.

 -طبق مندرجات «راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دورۀ پیشدبستان« ،مواد آموزشی در

این دوره بهصورت غیرمتمرکز تولید میشوند ،لذا فعالیتمحور بودن ،فراهم ساختن تجربیات دست اول با

توجه به ابعاد رشد کودک ،تنظیم فعالیتها از آسان به مشکل ،و  ...از نکات بسیار مهمی است که در تألیف
کتابهای آموزشی برای کودکان باید بدانها توجه شود.

 -برای تحریک حس کنجکاوی و فراهم کردن رضایت خاطر کودک ،انتقال پیام به نحو مطلوب ،غنی کردن

×

محتوای کتابهای نونهاالن در تصویرگری با استفاده از روشهای جدیدتر؛ و استانداردهای الزم رعایت شوند.

 معیارها و شاخصهای ارزیابی کتابهای کودک ،مربی و اولیا ،بازبینی ،اصالح و از یکدیگر تفکیک شوند. -بهمنظور ارتقای اســتانداردهای کتابهای آموزشــی و راهیابی کتابهای مفید به جشــنواره ،بهخصوص در

مراحل اولیۀ داوری ،ارزیابان بهطور مناسب توجیه شوند.

نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

تربیت جنسی كودكان

مبانی آموزش محیطزیست و

قصه بازی گوش

راهنمای عملی مربیان

نویسندگان :محبوبه شریفی

نویسندگان :نجمالسادات موسوی

نویسنده :گروه نویسندگان سوفار

نویسندگان :محمد نفریه

مریم شریفیان ثانی

ناشر :سوفار

لیال ولیزاده

سرور آرمان
شهناز کهن
امیرحسین بانکی پورفرد

مشاركت خانواده

ساناز صنایعگلدوز

آزاده خالقی

ناشر :مدرسه

ناشر :دانشآفرین

ناشر :حدیث راه عشق

تقــــدیر
كتاب كار مهارتهای زندگی
نویسنده :ثنا حسین پور
ناشر :خیلی سبز
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×
رشـــد جوانـــه

×
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×

كتاب مهارتهای زندگی ،پند محور نیست .رویكرد
نویسنده بر این است كه كودك ،خود درست و
شخصیت آگاهی كه دارد
نادرست را میداند و با
ِ
رفتار خودش را میآزماید.
هدف کتاب آموزش مهارتهای اساسی و پایه به
کودکان به یاری والدین و مربیان است .توانایی
تعامل و همکاری با دیگران ،درک و رعایت نظم و
ترتیب اجتماعی ،آداب دوستی و معاشرت ،توانایی
نه گفتن ،مدیریت احساسات و روبهرو شدن با
ناراحتی و خشم ،همگی از جمله مهارتهایی است
که زمان آموختنشان سالهای کودکی است« .نینا»
و «سینا» ،دو شخصیت داستانهای کتاب هستند
و «خرسی» شخصیت سومی است که بچهها به
طور اتفاقی با او آشنا میشوند و قرار است رفتار
درست را از بچهها یاد بگیرد .این كتاب وقتی
میتواند مؤثر باشد كه یك مربی دلسوز و مهربان،
صفحه به صفحهاش را برای نوآموز شرح دهد.
این كتاب در  9فصل و در  98صفحه در قطع رحلی
است .ثنا حسینپور هم تصویرگر و هم نویسنده
كتاب است.

سید محمد دلبری

یونس باقری

مسعود تهرانی فرجاد

× دكترای علوم قرآن و حدیث ×

× كارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی

× كارشناس ارشد علوم ارتباطات

مدرس مدرسه ،مراكز تربیت معلم،

× از مؤلفین کتاب × آموزش قرآن

اجتماعی × عضو شورای برنامهریزی

دانشگاه امام صادق و دانشكدۀ علوم و

در مدارس × ناظر محتوایی مجالت

آموزشی مراكز دارالقرآن شهر تهران ×

متون قرآنی × داور چند دوره كتاب رشد

تخصصی علوم انسانی × دانشگاه

عضو شورای برنامهریزی گروه درسی

× مولف کتاب ×

فرهنگیان و دانشگاه آزاد × مدرس

قرآن سازمان پژوهش × مدرس

دورههای تربیت مدرس استانها ×

كارگاههای تبیین انس با قرآن ویژۀ

مدرس كشوری برنامۀ درسی ملی × دبیر

مربیان و كودكان ×

نمونۀ كشوری ×

بیانیه

گروه داوری

آموزش و معارف قرآن

آموزههــای قــرآن كریــم از آغــاز نزول در صدر اســام تاكنون ،نهتنهــا محور تمامی علوم و معــارف در تمدن

اسالمی بودهاند ،بلكه هرگونه تعلیموتربیت از آنها شروع شده و در كنار آنها ادامه یافته است .هرچند

كه بهرهگیری از آموزههای قرآن در طول تاریخ و در سرزمینهای اسالمی همواره از فراز و نشیبهای بسیاری
برخوردار بوده است ،اما به لطف الهی و تعالیم پیامبر اكرم (صلواتالله علیه و آله) و ائمه (علیهمالسالم) و

نیز همت اهل ایمان ،این مسیر همیشه تداوم داشته و تا به امروز و این لحظه رسیده است.

هیئت داوران این دوره از جشنواره ،ضمن تشكر از متولیان امر ،بر خود فرض میداند پیرامون تولید نشدن
كتابهای تربیت دینی مناسب بهویژه در حوزۀ قرآن ،به جامعۀ قرآنی هشدار دهد .باید پرسید :این وضعیت

ناشی از كفایت كتابها و محصوالت است ،یا آنكه به كوتاهی و بیتوجهی مسئوالن برمیگردد؟ یا ناشی از
شیوۀ برگزاری جشنواره ،یا مورد دیگری است؟

به هر تقدیر ،متأســفانه كتابهای این دوره از حیث كمیت و كیفیت نســبت به دورههای قبل در ســطحی

پایینتر قرار داشــتند .محصوالتی كه گاه از نظر علمی ،گاه از حیث نیاز مخاطب ،گاه از جنبۀ بیتوجهی به
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مالكهای كتابسازی و  ...دچار نقصهایی جدی بودند .هیئت داوران برای بهبود كتابهای درسی در این
بخش پیشنهاد میكند:

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

 -با عنایت به استقبال نكردن ناشران از جشنواره و ضعفهای موجود در كتابهای دریافتی ،دبیرخانۀ محترم

با احصای نیازهای مخاطبان خاص خود (دبیران و دانشآموزان) در حیطۀ هدفهای آموزش قرآن كریم نسبت

به سفارش تولید برای پاسخگویی به این نیازها اقدام كند.

 -با توجه به ناآشــنایی ناشــران محترم با برنامههای درســی و كتابهای آموزشــی در آموزش قرآن ،تمهیدی

اندیشیده شود كه مجموعۀ برنامۀ درسی قرآن به نحو مقتضی و به شكل قابل استفاده برای ناشران بازآرایی

شود ،تا ناشران محترم آن را الگوی كتابهای خود قرار دهند.

 گروه قرآن و معارف اسالمی نیازهای خود را در حوزۀ كتابهای درسی با ناشران در میان بگذارد و در مسیرتولید كتابهای این حوزه ،از ابتدا تا انتها یار و مشاور ناشران باشد.

 در تولیــدات ارائــه شــده جــای خالی هنر بهعنوان ابزار انتقال معنا بســیار خالی اســت .لذا هنرمند در كنارنویسنده در مسیر تولید حضور مداوم داشته باشد.

به امید رونق تولید كتابهای شایسته در حوزۀ كالم الهی

×

تقــــدیر
حق تاوت جلد()1

نامزد

نویسنده :اداره کل قرآن وعترت ونماز

قرین النور

ناشر :منادی تربت

نویسنده :فهیمه ایزدی
محمد رمضانیفرد
ناشر :اسوه

کتاب «حق تالوت  »1اولین کتاب از مجموعۀ
چهارجلدی «حق تالوت» است که ادارۀ قرآن،
عترت و نماز در معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت
آموزشوپرورش آن را در  96صفحه ،برای سطوح سه
تا شش (دورۀ عمومی) مراکز دارالقرآن تألیف کرده
است .این کتاب در چاپ سوم  5۰۰۰نسخه شمارگان
دارد.
کتاب حق تالوت  1راهنمایی آموزشی است که
مباحث آن در یازده درس تنظیم شدهاند 6۰ .درصد
درسها شامل مباحث مورد نیاز تجوید است .بخشی
از محتوای هر درس و زمان آموزش نیز به تدریس
مباحث مهمی همچون مفاهیم قرآن (درک معنا،
تدبر در آیات) ،تالوت تقلیدی ،حفﻆ قرآن ،آداب
تالوت ،احادیث مربوط به قرآن ،و شیوۀ نگارش
مخصوص قرآن اختصاص دارد .در این کتاب به شیوۀ
تلفﻆ صحیح و فصیح  1۰حرف از حروف عربی (ث ،ح،
ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،و) که با فارسی متفاوتاند
پرداخته شده و اشتباهات رایج تلفﻆ آنها بیان شده
است.

×
رشـــد جوانـــه

كتاب «اعالم قرآن» یك فرهنگنامه است و انتشارات محراب قلم آن را در  2۰۰صفحه به چاپ رسانده است .این كتاب نخستین اثر
در زمینۀ «اعالم قرآن» برای كودكان است؛ اعالمی از قبیل اسامی اشخاص ،مكانها و جانوران .برای مثال ،اسم محمد(ص) ،بت عزّا و
بتهای دیگر ،قریش ،لقمان و مصر .حكایتها یا توضیحهایی هم برای فهم بیشتر مخاطبان بیان شدهاند تا مخاطب كودك ،از متن و
آموزههای قرآن كریم درك بهتری پیدا كند.

×

ناشر :محراب قلم

×

نویسنده :بهروز رضایی

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ
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فرهنگ اعام قرآن
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مهری ماهوتی

كبرا بابایی

محمدحسن حسینی

× دانشجوی كارشناسی ارشد ادبیات

× مهندس متالورژی × مدیر گروه

× دیپلم اقتصاد × كارشناس شعر

كودك × مربی فیلمسازی در كانون

استان در گروه پژوهشی آسمان دانشگاه

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

پرورش فكری × سردبیر و عضو هیئت

صنعتی شریف × محقق و مربی

× مدرس قصهنویسی و كارگاههای

تحریریۀ نشریۀ فانوس × همكار

دورههای تفكر و یادگیری برای بچهها ×

نویسندگی و شاعری × داور مسابقات

نشریههای كودك و نوجوان × كارشناس

دبیر علمی مجموعۀ دهجلدی قصههای

فرهنگی و هنری فراخوان پرسش مهر ×

دفتر تألیف كتابهای درسی ×

تفكر برای كودكان انتشارات مدرسه ×

داور گروه شعر كودك و نوجوان چهارمین
دورۀ گام اول ×

گروه داوری

بیانیه

ادبیات نونهاالن

جایگاه و اهمیت ادبیات در زندگی و بالندگی انسان برای همگان شناخته شده است .ادبیات مسیر کشف،
یافتن و دریافتن را هموار میکند تا دنیا را ،نه یکبار ،بلکه بارها و بارها به تجربه بنشینیم .بیشک وقتی از

ادبیات نونهاالن سخن به میان میآید ،بر ارزش و اهمیت این مقوله بسیار افزوده میشود .چرا که نونهال در

ابتدای این مسیر است و چشمانداز اولین گامها میتواند اشتیاق و انگیزۀ ادامۀ راه را در وجود او بیدار کند.
طــی ســالهای اخیــر ،بــا وجود توجه برخی از ناشــران کودک و نوجــوان به چاپ کتابهای مناســب این ردۀ

سنی ،ادبیات نونهال همچنان با افتوخیزهای فراوان روبهرو بوده است .با وجود شکلگیری موج کتابهای
بازاری ،بودند ناشرانی که با حمایت بهجا از آثار مؤلفان داخلی توانستند ،برنامهریزی دقیقی برای جذب و

ارتقای ســلیقۀ مخاطب داشــته باشــند .در کنار ورود بیهدف کتابهای ضعیف و متوسط ترجمهای به بازار

نشــر ،برخی از ناشــران نیز با انتخاب درســت و هوشــمندانه ،آثار درخور توجه را به مخاطبان ایرانی معرفی

کردند .همچنین ظهور چهرههای تازه و خالق در حوزۀ ادبیات نونهال ،افزایش توانمندی تصویرگران و  ...نیز

نویدبخش رخدادهای امیدوارکننده در این عرصه است.
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اگرچه انتظار میرود ناشران محترم برای حضور در اتفاقهای فرهنگی ،نظیر جشنوارۀ کتاب رشد ،همراهی

و جدیت بیشــتری از خود نشــان دهند و آثار خود را با برنامهریزی دقیقتری ارســال کنند ،جشــنواره نیز باید

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

تالشهای بیشتری را برای تبلیغ و اطالعرسانی به موقع در رسانهها و فضاهای فرهنگی در دستور کار خود
قرار دهد.

در مجمــوع میتــوان گفــت از میــان آثار رســیده ،تعداد کتابهایی کــه به لحاظ مضمون ،ایــده ،ویژگیهای

ظاهری ،تصویرگری و  ...در شرایط مطلوب بودند ،چندان دلگرمکننده نبود .اگرچه هوشمندی برخی از شاعران

و نویسندگان برای یافتن مضامین و گسترش آنها در مجموعههای چندجلدی مطابق با نیاز مخاطب ستودنی

بود و همچنین توجه ناشران به انتخاب و ترجمۀ آثاری که حرفی تازه در عرصۀ ادبیات کودک بیان میکنند

جای تحسین داشت ،با این همه نمیتوان خلأهای تأثیرگذار در حوزۀ ادبیات نونهال را نادیده گرفت؛ خلأهایی
که بین مخاطب ،نیازها و دغدغههایش فاصله میاندازند .چراکه بخش اعظم ادبیات کودک در سرزمین ما ،از

نگاه کودکانه ،بیان خالقانه ،نوآوری در ارائه ،و توجه به فرهنگ بومی و آیینی در حوزۀ محتوا و تصویر ،کمبهره

است .با این وصف گروه داوران بخش ادبیات نونهال هفدهمین جشنوارۀ رشد ،از میان  43اثر راهیافته به
مرحلۀ نهایی داوری ،پنج اثر را نامزد دریافت جایزه دانست ،اما هیچ یک از آنها را بهعنوان برگزیده معرفی

×

نمیکند .از این میان ،تنها دو اثر را به دلیل سادگی ،نگاه کودکانه ،خالقیت در بیان مضمون و زبان یکدست،
شایستۀ تقدیر و تشکر میداند.

نامزد
آدم كوچولوی جدید

نامزد

نامزد
مجموعه كتابهای الفی

مامان دیوید همیشه میگوید:

نویسنده :لورن چایلد

نویسنده :كریل هارت

نویسنده :دیوید شنان

ترجمه :محبوبه نجفخانی

ترجمه :مریم رزاقی

ترجمه :فرشته عبدی

ناشر :زعفران

ناشر :زعفران

ناشر :پرتقال

نه ،دیوید!

تقــــدیر

تقــــدیر

مجموعه رفتم به باغ

مجموعه قصههای كوچك

نویسنده :افسانه شعباننژاد

نویسنده :الله جعفری

ناشر :لوپه تو

ناشر :شهر قلم
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مجموعۀ  9جلدی «رفتم به باغ» را انتشارات
«لوپهتو» منتشر كرده است .عنوانهای كتابهای
این مجموعه عبارتاند از« :رفتم به باغ انار»؛
«رفتم به باغ انگور»؛ «رفتم به باغ انجیر»؛ «رفتم
به باغ پرتقال»؛ «رفتم به باغ پسته»؛ «رفتم به
باغ زردآلو»؛ «رفتم به باغ شاتوت»؛ «رفتم به باغ
گردو»؛ «رفتم به باغ نارگیل».
افسانه شعباننژاد شعرهای این مجموعه را با
زبان ساده و قابل درك خردساالن سروده است.
در هر كتاب دختركی به باغ میوهای میرود و در
آنجا با جانوران و ماجراهایی هیجانانگیز روبهرو
میشود .برای مثال ،در كتاب «رفتم به باغ انگور»
قورباغهای به دنبال زنبوری میرود و آن را با زبانش
شكار میكند و میخورد .زنبور زبان قورباغه را نیش
میزند و قورباغه از باغ فرار میكند.

كتابهای مجموعۀ  9جلدی «قصههای كوچك»
عبارتاند از :تاببازی بچهكالغ؛ سبزه خانم؛
فسقلی و كیك گنده؛ درخت توت؛ سنجاقك؛ موی
كجكی؛ ببعی و نینی ببعی؛ ابر باسواد و گرگ
دیوانه .هر كتاب قصهای ساده و مصور دارد كه
كودك به سادگی میتواند آن را درك كند .تنوع
موضوع ،شخصیت و ماجراها ،كودك را عالقهمند
میكند قصهها را دنبال كند.

×

كمیل خجسته

حامد تأملی

محمدحسین نخچی

× دانشجوی دكترای علوم سیاسی

× پژوهشگر × طراح و تولیدكنندۀ

× مهندس الكترونیك × تولیدكنندۀ

× مدیر عامل مؤسسۀ فرهنگی

اسباببازی × كارشناس بازی و

اسباببازی × دبیر انجمن تولیدكنندگان

اطالعرسانی تبیان × بعضی از تألیفات

اسباببازی ستاد توسعۀ فناوریهای نرم

اسباببازی ایران × مدرس دورههای

او عبارتاند از« :دستینۀ وب؛ نقش

و هویتساز معاونت علمی و فناوری

آموزشی مبتنی بر اسباببازی با مدل

هیئت رزمندگان در سیاست ایران؛

ریاست جمهوری × مسئول دپارتمان

آموزشی «  »steamدر مراكز آموزشی و

اقبال الهوری؛ پیرمردها× ».

علمی و پژوهشی انجمن تولیدكنندگان

مدرسهها ×

اسباببازی ×

گروه داوری

بیانیه

بازی و سرگرمی

بازی ،زندگی كودكان است و آدمی از لحظۀ تولد و در مراحل رشد و تكامل خود ،در قالبهای گوناگون با آن

سروكار دارد .ارتباط كودكان با دنیای اطرافشان از طریق بازی شكل میگیرد و در این قالب به تجربۀ پدیدهها

و اكتشاف میپردازند كه اساس آموزش و یادگیری است .آثار رسیده به دبیرخانۀ جشنواره در این حوزه سعی
داشتند پاسخگوی این نیاز باشند كه آنها را میتوان در سه دستۀ كلی طبقهبندی كرد:

 .1كتابهایی كه به اهمیت بازی و سرگرمی در نظام آموزشی و ایجاد محیط شاد در مدرسه اشاره داشتند و
در قامت یك اثر پژوهشی بودند.

 .2كتابهایی كه بازیهای مناسب را با در نظر گرفتن گروه سنی مخاطبان و هدفهای آموزشی آن معرفی
میكردند و میتوانستند مرجع خوبی برای مربیان و معلمان باشند.

 .3كتابهایی كه در خود بازیهایی را داشتند كه غالبا ً دارای جنبۀ معماگونه بودند و دانشآموزان میتوانند
فعالیتهای داخل كتاب را انجام دهند.

تنوع موجود در كتابها كه در سه دسته فوق ذكر شدهاند ،از نقاط قوت كتابهای این بخش بود .پرداختن
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به برخی از مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان و ارائۀ آنها در قالب فعالیتهای بازیگونه و بداعت در برخی از
آثار ،جای بسی قدردانی از صاحبان آثار دارد .آثار بخش بازی و سرگرمی این امید را میدهند كه از ظرفیتهای

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

بازی میتوان در موضوعهای مختلف بهره گرفت و ایدههای بسیار زیادی را در این عرصه ارائه كرد .متأسفانه

تعداد اندك كتابهای این بخش نسبت به بخشهای دیگر جشنواره ،بیانگر آن است كه به این حوزه كمتر

پرداخته شده و به نگاه جدیتری نیاز است.

بیشتر آثار این بخش از طراحی هنری متوسط و ضعیفی برخوردار بودند كه در برخی آثار ،به حد كتابسازی

تنزل پیدا كرده بود .نداشتن دستهبندیهای مناسب و كاربردی برای موضوعهای ارائه شده در كتاب ،از دیگر
ضعفهای این كتابها بود .وقتی كتاب در مورد بازی و سرگرمی است ،بهرهگیری از تصویر و شكلهای زیبا

و طراحیهای مناسب بخش جداییناپذیر كتاب محسوب میشود كه در كتابهای تألیفی این بخش ،كمتر

از آنها استفاده شده بود .فقدان بازیهای بومی و سنتی ایرانی و محتوای داخلی با كیفیت ،بسیار به چشم
میآمد كه میتوانســت نقطۀ قوت اصلی بخش بازی و ســرگرمی باشــد .در عوض در این بخش ،كتابهای

ترجمه شده به مراتب از اغلب كتابهای ارائه شده ساختار بهتری داشتند؛ چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ

قالب.

×

آنچه كه میتواند كتابهای این حوزه را ارتقا بخشد ،اهمیت دادن به كلیت حوزۀ بازی و سرگرمی و حضور
آن در فرایندهای آموزشی است.

نامزد
اختالهای یادگیری  1و 2
نویسنده :داریوش صادقی
ناشر :کتاب نیستان

تقــــدیر

تقــــدیر

كتاب بزرگ بازی

عددهای من

نویسنده :دبرا وایز
ترجمه :منیره نادری
ناشر :صابرین

77

×
رشـــد جوانـــه

نویسنده كوشیده است برای ماندگاری شكل
ظاهری اعداد در ذهن كودكان ،عددهای  1تا  9را
با چرخش یا كنار هم قرار دادن ،به تصویرهایی از
حیوانات شبیه كند .این كتاب در قطع خشتی چاپ
شده و برای گروه سنی پیشدبستان و اول دبستان
مناسب است.
كتاب حاضر محصول بازی كردن نویسنده با عددها
و تركیب كردن آنها با هم و ساختن شكلهای
جالبی از حیوانات است .كتاب «اعداد من» اعداد
را به شكل خالقانه تصویرگری كرده است تا كودك
با دیدن نمونههای ساخته شده ،ایده بگیرد و
تصویرهای دیگری ابداع كند .رسمالخط آسان و
مفاهیم اعداد در قالب نقاشی و بازی میتواند
یادگیری را آسان و شیرین كند.

×
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×

هر فردی در طول زندگی خود از بازی كردن لذت
میبرد ،اما باید بدانیم كه بازیها در طول دوران
نوپایی تا سالهای نوجوانی ،نقش مهمی را در
رشد و تكامل فردی كودكان ایفا میكنند .اما در
عصر تكنولوژی و فنآوری ،اطمینان داشتن از
اینكه بچهها تا حد ممكن دوران پرثمر ،شاد و
پرجنبوجوشی داشته باشند ،كار سادهای نیست.
در این دوران برنامههای تلویزیونی و رایانهای ذهن
كودكان را مسحور خود میكند و مانع فعالیتهای
بدنی آنان میشود.
كتاب «بزرگ بازی» مجموعهای از بازیها و
فعالیتها را برای تمام اوقات و در هرگونه شرایط
فیزیكی و روحی كودكان گردآوری كرده است .این
بازیها برای ساعاتی كه كودك در داخل خودرو
است ،روزهای بارانی و ...بسیار مناسب هستند .در
این كتاب ،بازیهای مربوط به مهمانیها ،بازیهایی
كه در پیادهرو انجام میشود ،بازیهای داخل و
خارج از خانه ،بازیهای انفرادی و جمعی ارایه شده
است .این بازیها برای كودكان سه تا چهارده سال
انتخاب شده است .این بازیها سبب زنده شدن
خاطرات دوران كودكی افراد بزرگسال میشود.
این كتاب در  218صفحه و  13فصل اقدامات پیش
از بازی ،بازیهای ذهنی ،بازیهای كالمی ،بازهایی
با قلم و كاغذ ،بازیهای پشت میزی ،بازیهای روی
آسفالت و پیادهرو ،بازیهای شكاری و استتار و
جستوجو ،مسابقات انفرادی و گروهی ،بازیهای
تعقیب و گریز ،بازیهایی كه با توپ انجام میشود،
كشتی و بازیهای استقامتی ،بازیهای مخصوص
مهمانی و بازیهای خیابانی تدوین شده است.

نویسنده :علی خدایی
ناشر :كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

بیانیه

رضا سالمت پناه

محمدباقر پورامینی

محمدرضا یقینی

× كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

× استادیار پایۀ  × 9دارندۀ مدرك

× دكترای علوم قرآن و حدیث × عضو

× مدرس دانشكدۀ علوم قرآنی آمل و

سطح چهار حوزه در كالم اسالمی ×

گروههای علوم انسانی قرآنی و منطق

حوزۀ علمیۀ قم × عضو كمیتۀ علمی

مولف بیش از  ۴۰کتاب × مدرس مبانی

فهم دین و عضو شورای راهبردی جوان

امور قرآنی وزارت علوم × عضو شورای

عام سلفیگری × مدرس ارتباط علوم

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ×

راهبری تدوین سند راهبردی دانشجویان

قرآنی و حدیث با دانش كالم × مدرس

مدرس فلسفۀ صدرایی فلسفۀ دین در

جهان اسالم ×

دورههای موسسهالحكمه ×

كانون اندیشۀ جوان ×

گروه داوری

بینش اسالمی

موتربیت نما یافته و باالی استوارش،
دیرسالی است افزون بر نیمقرن كه «جشنوارۀ رشد» رو به آسمان تعلی 

گردان
سایهســار آرامشبخش آثار و محصوالت آموزشــی و تربیتی این دیار شــده اســت .این جشــنواره آینه
ِ
پاك پایمردان و فعاالن بخشهای مردمی و نهاد
ظرفیتها و ظرافتها و برایند اندیشههای بلن 
د و انگیزههای ِ

موتربیت غیر رسمی كشور است و رسالت شناسایی ،شناساندن و قدردانی از آثار و محصوالت ارزشمند
تعلی 
آموزشی و تربیتی را توأمان برعهده دارد.

موتربیت كشــور و خانوادۀ بزرگ پدیدآورندۀ محصوالت این
همافزایی ظرفیتهای نهاد رســمی متولی تعلی 

حوزه ،چنانچه با هنرمندی مدیریت شود ،آفاق جدیدی در سپهر تربیت فرزندان این كشور اسالمی گشوده و
موتربیت
سرمایههای ارجمندی باز تولید میشوند كه جبرانكنندۀ بسیاری از كاستیها و كمبودهای نظام تعلی 
ما خواهند بود .جشنوارۀ رشد یقینا ً از نقاط مهم تماس این دو نهاد است.

هیئت داوران بخش بینش اسالمی هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد كه موفق به ارزیابی تمامی آثار واصله به
این بخش شد ،بیانیۀ پایانی خود را به شرح زیر به اطالع میرساند:

داوران این بخش مجموعه آثار واصله را یكبار بهصورت انفرادی ارزیابی كردند .سپس طی جلساتی بهصورت
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گروهی به گفتوگو در خصوص آثار و بررسی مجدد آنها پرداختند و نامزدهای انتخابی را تعیین كردند .پس
از داوری هنری ،مجددا ًنامزدهای منتخب ارزیابی و با توجه به نمرههای مأخوذه و ویژگیهای اثر ،آثار برتر در

×

قالب كتاب برگزیده و تقدیری معرفی شدند .از جمله مواردی كه در آثار واصلۀ این دوره به چشم میخورد،

کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

نشانههایی روشن از شكلگیری جریان قابل تقدیر «هنر كتابآرایی» است كه هر چند تابعی از بازار نشر

است ،ولیكن هر چه هست نشانگر حیات ذوق هنری در جامعه و مخاطبان است .تنوع و تكثر موضوعی و
قالبهای ارائۀ اثر نیز در این بخش از دیگر ویژگیهای چشمگیر و چشمنواز بوده است كه بر مخاطبشناسی
هوشمندانۀ ناشران این حوزه و نیز سطح توقعات مخاطبان اِشعار دارد.

حضور نداشــتن گســتردۀ ناشــران با سابقه و نیز محدود شدن گسترۀ جغرافیایی ناشــران به قم و تهران ،از

مصرح مركزگرایی است كه سالها گریبانگیر تولیدات فرهنگی و مذهبی ما بوده است .درستنویسی و
عیوب
ِ
پاكیزهنگاری زبان فارسی نیز از دیگر مواردی است كه میباید به آن دقت و عنایت افزونتری شود.

به هر روی ،ساختار رسمی آموزشوپرورش ما ،به علت فقدان سامانۀ زنده و پویای نیازسنجی و اعالم نیاز،

نتوانسته است نیازهای واقعی خود را به تولیدات و محصوالت آموزشی ،به آگاهی وگواهی نهادهای غیردولتی
و خصوصی برساند و همین موضوع موجب میشود كه گاه آثاری تولید شوند كه به واقعیت نیازهای گسترۀ

×

مدارس نزدیك نیستند .از این رو پیشنهاد میشود كه بخشهای پژوهشی و برنامهریزی آموزشوپرورش ،مانند

«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» و یا پژوهشگاه ،سامانۀ به روز شوندۀ نیازهای واقعی تعلیموتربیت
را ایجاد و راهبری كنند تا ظرفیتهای بخشهای مردمی در این مختصات مدیریت و هدایت شوند.

دیگر آنكه كتاب خوب همپا و همسان كتاب  درسی ارجمند است .پیشنهاد میكنیم تدابیری اندیشیده شوند
تا سازوكار عرضه و ارائۀ مناسب آثار برگزیدۀ جشنواره به خانوادهها و دانشآموزان فراهم آید.

نامزد

نامزد

نامزد
بهای عاشقی :زندگینامۀ داستانی

مجموعه حدیث و شعر و

نویسنده :سید محمد مهاجرانی
ناشر :جمال

مجموعه گلهای آسمان

عصر حیرت

نویسندگان :مهدی معینی

نویسنده :محمود مطهرینیا

نویسنده :مهری ماهوتی

ناشر :کتاب جمکران

ناشر :مؤسسه فرهنگی

حمید گروگان
ناشر :مؤسسه فرهنگی

نامزد

حضرت خدیجه (س)

قصه(1۴معصوم علیه السام)

مدرسه برهان

مدرسه برهان

تقــــدیر

تقــــدیر

همراه بانوی كبریا

مجموعه تكههای طا (12جلدی)

نویسنده :افسانه موسوی گرمارودی

نویسنده :غالمرضا حیدری ابهری

ناشر :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

ناشر :جامعه القرآن
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ناشر :دلیل ما

پایـیـز 1398

نویسنده :محمدعلوی نهاد

×

دو امتحان

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

×

آموزش احکام شرعی به دقت ،دانش و مهارت کافی نیاز دارد .در غیر این صورت ممکن
است زمینۀ عمل نادرست به حکم خدا را سبب شود .این کتاب داستان دنبالهداری است با
موضوع معرفی و تشریح احکام برای نوجوانان و جوانان .نویسنده احکام شرعی را در قالب
داستان و طنز آورده است.
کتاب «دو امتحان!» در  155صفحه و هفت داستان این احکام را بیان میکند :احکام
تقلید؛ نجاسات؛ پاک کردن نجاسات؛ دستشویی رفتن؛ وضو؛ تیمم؛ غسل.

سعید طاوسی مسرور

حسن شمسآبادی

محمد نیازی

× كارشناس ارشد تاریخ انقالب اسالمی

× دانشجوی دکترای تاریخ ایران

× دكترای تاریخ اسالم .عضو هیئت

× كارشناس امور فرهنگی وزارت فرهنگ

اسالمی × مقالهها«:ساخت اجتماعی

علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدرس

و ارشاد × مدرس دانشگاه × کتابها:

خانواده و ازدواج در دورۀ قاجار؛ تأثیر

دانشگاههای عالمه طباطبایی ،شریف،

«نقش علمای مشهد در انقالب اسالمی

گفتمان ملیگرایی در تاریخنگاری جدید

شهید مطهری و امام صادق(ع) و داور

ایران؛ انقالب اسالمی در سبزوار؛ تدوین

دورۀ قاجار؛ ساخت اجتماعی فرقۀ

سومین دورۀ كتاب سال عاشورا ×

خاطرات حجتاالسالم عبدوس» ×

شیخیه در دورۀ قاجار» ×

گروه داوری

بیانیه

تاریخ و تاریخ علم

تاریخ برای كودكان ،نوجوانان و جوانان از دو منظر دارای اهمیت است:

اول ،جنبۀ عبرتآموزی و الگوپذیری كه هم از سرگذشت چهرههای منفی و هم از سرگذشت چهرههای مثبت
و افراد موفق قابل دریافت است.

دوم ،نقش تاریخ در شكلگیری و تثبیت مقولۀ هویت كه به همین سبب ارائۀ آثار مستند ،اثرگذار و جذاب

در این عرصه ضرورت پیدا میكند.

در این دوره از جشــنواره ،هشــت عنوان كتاب و در مجموع  16جلد كتاب در زمینۀ تاریخ از ســوی دبیرخانۀ

جشنواره به تیم داوری سپرده شد كه این آثار از تنوع موضوعی قابل توجهی برخوردار بودند .محورهای كلی
ت بودند از سیر ۀ اهلبیت(ع) ،زندگینامۀ دانشمندان ایران و جهان ،زندگینامۀ شخصیتها و
كتابها عبار 
بزرگان معاصر با تأكید بر انقالب اسالمی و . ...

نقاط قوت كتابهای این دوره از جشنواره عبارتاند از:

 .1از نظر جذابیتهای بصری ،بیش از نیمی از این آثار وضعیت قابل قبولی داشتند.
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 .2از مجموعۀ آثار دربارۀ شخصیتهای اسالمی و انقالبی دو كتاب دربارۀ سرگذشت امام موسی صدر ،به
لحاظ محتوایی و شكلی با مخاطبان هماهنگی الزم را داشتند.

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

نقاط ضعف كتابها هم عبارت بودند از:

 .1برخی از آثار با مخاطبان (چه دور ۀ ابتدایی و چه دورۀ متوسطه) تناسب نداشتند.

 .2در حوزۀ معرفی دانشمندان و صاحبان علم ،متأسفانه به دانشمندان ایرانی كمتر توجه شده بود.

 .3برخی ا ز آثار با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی تناسب نداشتند .این موضوع در كتابهای ترجمهای به وضوح قابل
مشاهده بود.

پیشنهاد میشود دربارۀ تألیف سرگذشت و سیرۀ دیگر بزرگان دینی ،از جمله حضرت امام ،عالمه طباطبایی و

 ...كتابهایی مناسب و درخور توجه برای دانشآموزان تألیف شوند.

×

نامزد

نامزد

نامزد

سیره و سرگذشت امام موسی صدر

بر روی پرتو نور :سرگذشت آلبرت

نویسنده :هیئت رئیسه جنبش أمل لبنان

نویسنده :جنیفر برن

نویسنده :جعفر توزنده جانی

ترجمه :شهاب الدین عباسی

ناشر :موسسه برهان

ترجمه :مهدی سرحدی
ناشر :مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

اینشتین

کمالالملک

ناشر :نخستین

تقــــدیر
آدمربایی در لیبی
نویسنده :مهدیه پالیزبان
ناشر :مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی
امام موسی صدر

عصایت را به میلههای زندان بزن

موسی :زندگینامه امام موسی صدر

نویسندگان :فرشته مرادی

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

حسن هوشمند
ناشر :مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی
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×

امام موسی صدر

رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

×

«عصایت را به میلههای زندان بزن موسی» كتابی است كه «مؤسسۀ
فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر» آن را در  112صفحه ،به چاپ رسانده
است .این كتاب  16فصلی ،شرح مختصر زندگی امام موسی صدر است.
فصلهای كتاب عبارتاند از :خاندانی به نام صدر ،لبنان ،باشگاه بزرگ
فرهنگی ،گدایی ممنوع ،الگویی برای زنان ،جبل عامل ،چمران ،خون بس،
مجلس اعال ،جنوب چراگاه اسرائیل نیست ،مبارزۀ منفی ،أمل یا هستۀ
مقاومت لبنان ،مسیح مسلمان ،جنگهای داخلی ،فرار مجاهدان و رجعت.
در هر فصل فرازی مختصر از زندگی و فعالیتهای امام موسی صدر بیان
شده است.
در برخی صفحههای كتاب و در حاشیۀ آنها ،سخنانی از افراد صاحبنام
دربارۀ امام موسی صدر آمده است .در بخشی از كتاب هم به بخشی از
سخنان امام موسی صدر در مقاطع گوناگون اشاره شده است.

رسول حسن یزدی
× كارشناس ارشد مدیریت ورزشی

بیانیه

سعید خسروی
×

طیبه ارشاد

× كارشناس ارشد مدیریت و

× دبیر درس تربیتبدنی × مسئول

مدرس دانشگاه علوم قرآن و حدیث

برنامهریزی تربیت بدنی × داور

تربیتبدنی خواهران تهران × سرگروه

و دورههای وزارت ورزش و جوانان × و

جشنوارۀ كتاب رشد × نویسنده

آموزشی درس تربیت بدنی شهر تهران

فدراسیون ورزشهای همگانی × مدیر

مقاله« :بازیهای بومی محلی» ×

× مدرس كشوری دورۀ آموزشی بررسی

كل تسهیالت حوزۀ علمیه × رئیس ادارۀ

كتابها« :آسیبشناسی ورزشی؛

تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی

سالمت بدنی حوزههای علمیه × رئیس

بازیهای بومی محلی؛ دفتر كار معلم

فرهنگیان × رئیس گروه سالمت و

هیئت ورزشهای همگانی استان قم ×

تربیت بدنی× ».

تربیت بدنی دفتر تألیف كتب درسی ×

گروه داوری

تربیتبدنی

شكر بیپایان خداوند منان كه توفیق حضور در هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد را یافتیم تا به تورق و مداقه

در آثار مؤلفان ،مترجمان و زحمتكشان در عرصۀ آموزش تربیت جسم و به تبع آن ،روح نوگالن ،نوجوانان و
جوانان بپردازیم.

موضوع سالمت و تربیت بدنی مقولهای است كه اهمیت آن بر همگان واضح است ،لكن به قدر كافی به آن

بها داده نمیشود .اما نگاه متولیان جشنواره به این موضوع بیانگر جایگاه باالی این مقوله در منظر ایشان

است .امید است در این مختصر بخشی از ضرورتها و چالشهای مدنظر گروه داوری را اعالم كرد تا بهرۀ
كافی از آثار ارائه شده در سالهای آتی برده شود.
براساس جمعبندی گروه داوری به نظر میرسد:

 تعداد آثاری كه به مرحلۀ دوم (پایانی) جشنوار ه رسیدند ،از حیث كمّی ( 6اثر) راضیكننده نیست؛ -از همین مقدار نیز صرفا ً دو كتاب تألیفی بود.

اما گروه داوری اذعان میدارد ،هر چند كاستیهایی در برخی آثار مشهود بود ،اما آثار برگزیده (یك اثر) و قابل
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تقدیر (دو اثر) واجد این ویژگیها بودند:

 -نگاه بازی محور در امر آموزش دورۀ دبستان؛

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

 -نگرش آموزشی و تربیتی در بستر مدرسه؛

 -نگاه علمی و بهروز در رشد فنی دانشآموزان و مربیان در ورزش؛

 رعایت برخی اصول مندرج در سند ملی آموزش و رویكرد بومیسازی محتوا.در پایان به نظر میرسد:
ً
 -توجه به تألیف به جای ترجمه در این حوزه كامال ضرورت دارد.

 رعایت اصل مخاطبشناسی ،ضرورت توجه به دو قشر مربی و دانشآموز و فعالیت آنها در پایگاه خطیرموتربیت را كه در سند ملی آموزش نیز بر آن تأكید شده است ،خلق آثار را تقویت میكند.
تعلی 

 جای آن دارد ارتباط مستحكمتری بین متولیان امر نشر كتاب در مجموعۀ وزارت ارشاد و وزارت آموزشوپرورشموتربیت برقرار شود.
در این راستا و با عنایت به هدفهای متعالی امر تعلی 

مزید توفیقات تمامی دستاندركاران این جشنواره را از خداوند متعال مسئلت داریم.

×

تقــــدیر

نامزد

آمادهسازی ورزشكاران جوان

راهنمای مربیگری مینی بسکتبال

نویسندگان :تئودور پومبا

ترجمه :شهناز بمبئیچی

مایکل کاررا
ترجمه :دكترمحسن ثالثی
حمیدرضا صادقیپور

رضا عظیمی
محسن علی دارچینی
ناشر :کلک زرین

پوریا پساوند
ناشر :علم و حركت

دستنامه تربیت بدنی
تهیه و تولید :دفتر تربیت بدنی و

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

فعالیتهای ورزشی
ناشر :موسسه فرهنگی منادی تربیت
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رشـــد جوانـــه

×
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×

كودكان ما قبل از ورود به مدرسه با چالشهای كمتحركی،
آپارتماننشینی ،زندگی ماشینی ،گرایش به بازیهای رایانهای و
تغذیۀ نامناسب مواجهاند .هرچه شهرها هم بزرگتر میشوند،
فضای بازی و فعالیت حركتی كودكان محدودتر میشود .سبك
زندگی كمتحرك ،معضلی است كه اگر جدی گرفته نشود كشور را
با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت .در چنین شرایطی،
مدرسه یكی از مهمترین مكانهایی است كه كودكان میتوانند در
آن فعالیت حركتی داشته باشند .این كتاب معلمان و والدین را با
بازیهای پرتحرك آشنا میكند.
كتاب شامل دو بخش اساسی است .بخش اول كلیاتی است دربارۀ
اهداف ،چارچوب برنامۀ درس تربیتبدنی و نكات مهم و كلیدی
مدیریت كالس درس تربیتبدنی .بخش دوم كه بخش كاربردی

كتاب است ،دربارۀ بازیهای حركتی شاد و مفرح متناسب با شرایط
مدرسه و براساس سرفصلهای برنامۀ درس تربیتبدنی طراحی
شده است .در این بخش ،بازیها به سه زیرگروه «بازیهای
حركتی ،بازیهای حركتی مهارتهای بنیادین و بازیهای حركتی
مرتبط با آمادگی جسمانی» تقسیم شدهاند.
از مزیتهای این كتاب ،طراحی بازیها با توجه به اولویت فراگیری
مهارتهای ویژۀ بنیادین و آمادگی جسمانی به ترتیب پایههای
تحصیلی است .در طراحی بازیهای حركتی به مشاركت حداكثری
دانشآموزان ،رعایت نكات ایمنی در بازی و استفاده از حداقل
امكانات توجه شده است.
این كتاب در  186صفحه و در قطع جیبی (برای دسترسی آسان) 8۰
بازی ارائه كرده است تا راهگشای معلمان باشد.

باقر میرعبداللهی

امین متولیان

دکتر زینب برخورداری

× دكترای تاریخ علم × معاون

× دكترای فلسفه و كالم اسالمی ×

× دكترای تخصصی منطق × عضو

برنامهریزی و پژوهش نهاد كتابخانههای

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

هیئت علمی گروه فلسفه و كالم اسالمی

كشور از سال  × 1393معاون فرهنگی

واحد تهران مركز × مدیر سابق انتشارات

دانشگاه تهران × مسئول فرهنگی

سابق سازمان فرهنگی-هنری شهرداری

مركز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما

مؤسسۀ آموزشی طلوع از سال  1382تا

تهران × عضو گروه تاریخ پزشكی

× سرپرست و معاون سازمان فرهنگی

× 1391

دانشكدۀ طب ایرانی دانشگاه علوم

هنری شهرداری تهران ×

پزشكی ایران از سال × 1393

بیانیه

گروه داوری

تفکر و پژوهش

بعد غیرقالبی و خالقانۀ علم ،و یا به تعبیری خاص ،بعد واگرای آن ،امری است مبتنی بر خالقیت و نوآوری که
بر پایۀ تفکر مستمر و یافتن فهم درست از مسئلۀ پژوهش ،در ذهن مربیان و مخاطبان آنها شکل میگیرد و

بروز مییابد .اگر چه این بعد از علم لزوما ًبر پایۀ متون مکتوب بنا نمیشود ،اما سهم دانش مکتوب در انتقال

مفاهیم و طرح موضوعهای نو و آموزش هدفمند و استاندارد ،چشمگیر است.

خوشبختانه در سالهای اخیر به موضوع تفکر برای کودکان و دانشآموزان و به تبع آن ،تقویت معلمان و
مربیان در این حوزه ،توجه درخوری شده که نتیجۀ این توجه ،انتشار کتابهای گوناگون ،چه پژوهشی ،چه

آموزشی ،چه داستانی و  ...در این زمینه بوده است؛ هر چند هنوز هم تا حد مطلوب کمّی و کیفی در حوزۀ
نشر مربوط به تفکر و پژوهش در نظام آموزشوپرورش ،فاصله داریم.

با اینکه آثاری محدود و معدود به جشنوارۀ هفدهم رسیدهاند ،اما در میان این آثار ،کاربردیتر شدن متون،

پرداختن به پروژهها و موضوعهای نو و بدیع ،حرکت از ترجمه به سمت تألیف ،و برخوردار شدن آثار از زبانی

استانداردتر ،ویژگیهایی نمایان بودند .امید که با همکاری بیشتر مراکز علمی و مطالعاتی ،و معلمان و مربیان
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مجرب و دغدغهمند در این حوزه ،نصاب کمّی و کیفی آثار این عرصه به حد مطلوب نزدیک و نزدیکتر شوند
و موضوع تفکر و پژوهش به یکی از عناصر اساسی هویت علمیـ آموزشی مربیان و دانشآموزان تبدیل شود.

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

×

نامزد
بازیهای آموزشی برای پرورش

تفكر انتقادی

نویسنده :منیره عابدی درچه
ناشر :یارمانا

تقــــدیر

تقــــدیر

ما خوب فكر میكنیم

راهنمای انیمیشنهایی برای كاس

نویسنده :الله صافی و همكاران

نویسنده :سعید ناجی

ناشر :اندیشه جستار پویا

فلسفه برای كودكان

سمانه عسكری
ناشر :كرگدن
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×
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با اینکه همۀ انسانها فکر میکنند ،اما تفکر
خوب نشانهها و نتایجی دارد .تفکر بهتر به بینش
عمیقتر ،تصمیمهای بهتر ،نتایج معتبرتر و ابداعات
خالقانهتر میانجامد.
این کتاب در  75صفحه در قطع خشتی ،شامل
مجموعه فعالیتهایی است برای تمرین و پرورش
تفکر کودکان پنج تا هفت ساله «فکرهای من»،
«دوستی یعنی چی؟»« ،پیتزا چیه؟»« ،کدام
حیوان خانگی» و «وارونه فکر کن» از جمله
فعالیتهای کتاب هستند .فعالیتها در چهار
دستۀ فکری دستهبندی شدهاند :تفکر فهمی؛ حل
مسئله و تصمیمگیری؛ تفکر خالق؛ فراشناخت.

×
پایـیـز 1398

×

فلسفهورزی در برنامههای نوین آموزشی جایگاهی
صلب
خاص دارد و هدف آن دور شدن از نظام ُ
آموزش رایج و بها دادن به خالقیت ،تفكر نقادانه
و ژرفاندیشی است .معموال ً برای آموزش مفاهیم
فلسفی از متنهای داستانی بهره میگیرند ،اما
کتاب حاضر برای این مهم از انیمیشن استفاده
کرده است .چرا كه انیمیشنها با جذابیت
و محبوبیتی كه نزد كودكان دارند مورد توجه
آنهاست .كودكان میتوانند با شخصیتهای
انیمیشن همذاتپنداری كنند ،درگیر حوادث و
موضوعات انیمیشن شوند و مسائل خود را در آن
بازیابند.
نویسندگان كتاب کوشیدهاند راهنمایی مکتوب
دربارۀ چگونگی استفاده از انیمیشن در بحثهای
فلسفهورزی کودکان ارائه دهند .هر انیمیشن در
این کتاب در چند بخش بررسی شده است :ایدۀ
اصلی ،طرح بحث ،تمرین ،فعالیت .انیمیشنهایی
كه برای این مجموعه انتخاب شدهاند عبارتاند از:
باب اسفنجی ،زنان كوچك ،برای پرندگان ،تعادل،
شبكههای مجازی ،آقای خط ،پل و عصر یخبندان.
این كتاب در  138صفحه و در  1۰۰۰نسخه چاپ
شده است.

سعید مشهدی فراهانی

عادل پیغامی

زهرا شیرزاد

× دكترای علوم اقتصادی .عضو گروه

× كارشناس ارشد حسابداری ×

× كارشناس ارشد مدیریت مالی ×

تألیف كتاب درسی اقتصاد × همكار

هنرآموز رشتۀ حسابداری هنرستان ×

مدیر گروه حسابداری دانشكدۀ فنی

مشاورهای دبیرخانۀ شورای عالی آموزش

عضو شورای برنامه ریزی درسی و تألیف

شهید شمسیپور تهران × كارشناس

و پرورش و سازمان پژوهش و برنامهریزی

كتابهای درسی سازمان پژوهش ×

سازمان پژوهش در بخش طرح و برنامه

آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه امام

و امور مالی ×

صادق × عضو انجمن علمی بینالمللی
مدرسان اقتصادی ×

بیانیه

گروه داوری

حسابداری و بازرگانی

تحــوالت دوران جدیــد ،چــه در عرصــۀ جهانــی و چــه در مســائل داخلــی ،موجــب شــدهاند عرصههایی چون

حسابداری ،بازرگانی ،مدیریت و اقتصاد ،از اهمیت بهسزایی برخوردار شوند .از اینرو ،نشر و چاپ کتابهای
مرتبط با نیازهای کاربردی جامعه و نسل جوان ،کمک شایانی به اشاعۀ فرهنگ صحیح کسبوکار و رعایت

اخالق حرفهای و نیل به اقتصاد سالم خواهد کرد.

در هفدهمین دورۀ جشنوارۀ کتاب رشد ،در گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،تعداد  27عنوان کتاب در

زمینههای مدیریت ،بازرگانی و حسابداری به مرحلۀ نهایی داوری رسیدند که از نظر موضوعی در مقایسه با

دورههای پیشین ،تنوع بیشتری داشتند .البته انتظار میرود ،در حوزۀ حسابداری شاهد آثار بهتر و بیشتری

در دورههای بعد باشیم.

هیئت داوران ،نوآوری در محتوا و موضوعها ،پاسخگویی نسبی به نیازهای مخاطبان و توجه به عرصههای نو
در کتابهای ترجمهای را از نکات قوت کتابهای این دوره میداند .در عین حال ،غفلت از سند برنامۀ تحول و

برنامۀ درسی ملی ،مخاطبان متنوع حوزۀ تعلیموتربیت اعم از دانشآموز ،هنرجو ،معلم و هنرآموز ،و تناسب
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اندک با تحوالت جاری محیط کسبوکار را از نقاط ضعف حوزۀ نشر در این عرصه میداند.

بهمنظور بهبود و ارتقای فضای نشــر در عرصههای مدیریت ،حســابداری ،اقتصاد و بازرگانی ،هیئت داوران

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

پیشنهاد میدهد که ناشران:

 -نیازها و مقتضیات بازار کار و محیط کسبوکار و تحوالت نوین مربوط به فناوری اطالعات و اقتصاد فضای

مجازی را مورد توجه قرار دهند.

 -نیازهای مخاطبان محدودۀ سنی  12تا  18سال را هدف اصلی خود قرار دهند.

 -همسو و همگام با تحوالت برنامۀ درسی و در جهت تکمیل زنجیرۀ آموزش ،با تأکید بر لزوم آموزشهای

کاربردی و عملی ،تولید کتابهای مهارتمحور و کارگاهی را وجهۀ همت خود قرار دهند.

 -نیازهای فرهنگی ،اخالقی و سبک زندگی را در این عرصه در نظر داشته باشند.

 -کتابهای تألیفی متناســب با نیازهای ایران اســامی را بر کتابهای ترجمهای ترجیح دهند و ویراســتاری

محتوایی آثار ترجمهای را در نظر داشته باشند.

×

نامزد

نامزد

كاربر اموربانكی

بازاریابی dummies

نامزد
اثر مركب

نویسنده :جعفر میرزایی

نویسنده :الكساندر هیام

نویسنده :دارن هاردی

رامین حسینی

ترجمه :دكتر محمدرضا ابراهیمی و

ترجمه :علیرضا خاكساران

ناشر :یاوریان

سیده سروناز سلیلی

ناشر :آموخته

ناشر :آوند دانش

تقــــدیر
الگوهای سیستمی
نویسنده :دانیال اچ كیم
ترجمه :حمیدرضا قبادی
لیال كردگاری
ناشر :آرمان رشد

مالك فكر خود باشید
نویسنده :نگار زادهختمی مﺂب

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

ناشر :دیبایه
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×
رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

×

وقتی طرح محصولی برای مشتری جذاب است و تنها دلیل
فروش محصول طرح آن است ،اهمیت ثبت طرحهای صنعتی
مشخص میشود و حمایت از طرحهای صنعتی برای حفﻆ منافع
تولیدكنندگان در برابر رقبا به موضوعی مهم تبدیل میشود .اگر
طرحهای صنعتی در ادارههای مالكیت فكری ملی یا منطقهای ثبت
شوند ،مالك طرح نسبت به آن طرح حق انحصاری پیدا میكند
و افراد باید برای استفاده و كپی كردن آن از طراح یا صاحب طرح
اجازه بگیرند.
این كتاب در شش فصل به مالكیت فكر و ضرورت ثبت ایدهها با
روشی نو پرداخته است .نویسنده در فصل اول با طرح داستانی
تصویری به حقوق مالكیت فكری و انواع حق مؤلف و حقوق

مالكیت صنعتی و اهمیت آن پرداخته و دربارۀ واژههایی مانند
«پتنت»« ،كپیرایت»« ،عالئم تجاری» و «طرحهای صنعتی»
توضیح داده است .در فصل دوم روند شكلگیری هر اختراع و
راههای الهام اختراع آمده است .فصل سوم از پتنت كارآمدترین
دزدگیر برای حفاظت از اختراعات و راههای ثبت اختراع میگوید.
فصل چهارم در مورد كپی رایت و قوانین حمایت از هنرمندان است.
در فصل پنجم ،در مورد عالئم تجاری ،عالئم تجارت و كار و پیشه
و محصوالت و خدمات یك شركت یا شخص را از دیگر شركتها
و اشخاص متمایز میكند ،میگوید .در فصل آخر به موضوع ثبت
صنعتی و اهمیت آن پرداخته است.

محمود حكمتنیا

محمد علی مهدیمعلی

فرجالله هدایتنیا گنجی

× دكترای حقوق خصوصی × مدرس

× دكترای تخصصی حقوق خصوصی

× كارشناس ارشد حقوق خصوصی

درسهای مالكیت فكری × مسئولیت

× سخنران چندین نشست تخصصی

× مدرس حقوق در مراكز آموزش عالی

مدنی و فلسفۀ حقوق × معاون مالكیت

× مشاور معاون وزیر دادگستری در

و دانشگاهها × مولف دهها کتاب در

فكری وزارت دادگستری × محقق برجسته

حوزۀ مالكیت فكری وزارت دادگستری

زمینه حقوق خانواده × کارشناس

حقوق خانواده و مسئول پروژه فلسفه

× دبیر اجرایی فصلنامۀ حقوق

و محقق حقوق خانواده × دارای

حقوق خانواده معاونت زنان ریاست

اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ

آثار متعدد در زمینۀ حقوق خانواده

جمهوری × مولف بیش از  ۳۰کتاب ×

اسالمی ×

و کارشناس صدا و سیما در مباحث
خانواده ×

بیانیه

گروه داوری

خانواده

خانواده  واحد بنیادین و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.

از این رو آموزش دربارۀ خانواده و  در خانواده نقش بسزایی در رشد و تعالی دارد .افزون بر این  ،به خاطر دنیای

پرتحول و پرشتاب در حوزۀ صنعت و فناوریهای گوناگون ،گرچه مسائل بسیاری حل شدهاند ،لکن معضالتی
هم بهوجود آمدهاند .در یک نگاه کلی باید گفت هر روز شــاهد مســائل نوپدید هســتیم که گاه اســتحکام و
قداست خانواده را متأثر میسازند.

برای فائق آمدن برچنین مسائلی ،گذشته از شناخت دنیای جدید و آشنایی با ساختارهای معرفتی ،نیازمند

توانمندسازی انسان در مواجهه با مشکالت و حل آنها هستیم .نگاهی گذرا به کتابهای چاپ شده در حوزۀ

خانواده نشان میدهد که برخی ناظر بر بنیانهای ارزشی و سیاستهای حمایتی حقوقی و اقتصادیاند و
برخی دیگر ناظر بر توانمندسازی خالقانه برای حل مسئله.

اما نکتۀ مهم این است که نوشتههای مربوط به توانمندسازی ،بیشتر در حوزۀ ترجمه قرار میگیرند و آثار

نوشته شده به زبان فارسی کمتر به این بُعد توجه کردهاند .همچنین بیشتر نوشتهها در ارائۀ تصویری درست
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از دنیای حاضر کمتر موفق بودهاند.

از همین رو پیشنهاد میشود ،سیاستهای تألیف و تحقیق در چارچوب معرفتی و ارزشی و برای توانمندسازی

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

در حل مسئله سامان یابند .بهعبارت دیگر ،خانوادۀ امروز باید با برخورداری از حمایت نتایج پژوهش و تأمین

حداقلهای زندگی ،توان حل مسائل خود را داشته باشد؛ امری که موجب میشود ،آموزش خانواده و آموزش

و مهارتافزایی برای خانواده و در خانواده اولویت یابد.

×

نامزد
نوآوران
نویسنده :آدام گرنت
ترجمه :امیر حسین میرزاییان

تقــــدیر

ناشر :آریان

فنون خانواده درمانی
نویسنده :جان كارسون و همكاران
ترجمه :شكوه نوابی نژاد
حسن محصل

رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

خانوادهدرمانی راهبردهای متعددی دارد .درمانگر با اطالع از انواع
فنون ،توانایی بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای هر خانواده
خواهد داشت .نویسنده در کتاب حاضر ،در نه فصل ،فنون
خانوادهدرمانی را تشریح میکند .در پنج فصل ابتدایی به مباحثی
مانند خانوادهدرمانی در دنیای جدید ،نظریههای خانوادهدرمانی،
درمان یکپارچه و مفهومسازی مورد بالینی اشاره میشود .در

چهار فصل انتهایی نیز دربارۀ همتاسازی ،درمان همتاسازی با
خانوادههای تحت استرس ،درمان همتاسازی نگرانیها ،وفاداری به
درمان ،و پیشگیری از بازگشت بحث شده است.
موضوع این کتاب  355صفحهای مناسب متخصصان خانوادۀ
درمانگر ،دانشجویان مشاوره و روانشناسی ،و هنرآموزانی است که
موضوعات خانواده و مسائل آن را تدریس میکنند.

×

ناشر :انجمن اولیا و مربیان
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×

محسن پرویز

محمد گودرزی دهریزی

یوسف قوجق

× دكترای تخصصی فیزیولوژی × عضو

× كارشناس ارشد علوم اجتماعی ×

× كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

مدرس مدرسههای تهران × كارشناس

× دبیر دبیرستان ،مدرس دانشگاه

× داور كتاب سال جمهوری اسالمی ایران

داستان انتشارات كانون پرورش فكری

فرهنگیان × مدرس دورههای تربیت

× جشنوارۀ قلم زرین و كتاب سال دفاع

كودكان و نوجوانان × ارزیاب ناشران

مدرس دفتر تألیف كتب درسی × داور

مقدس × متخصص حوزه ادبیات کودک

دولتی و خصوصی در سالهای 1387

جشنوارۀ كتاب گام اول وزارت ارشاد ×

و نوجوان ×

تا  × 1398دبیر و داور بخش داستان

داور دو دوره كتاب سال دفاع مقدس ×

جشنوارههای كتاب سال دفاع مقدس ×

داور جشنوارۀ بینالمللی شعر فجر ×

گروه داوری

بیانیه

داستان و رمان کودک

داســتان و رمان نقشــی بیبدیل در انتقال مفهومها ،ارزشها ،مطالب تاریخی و دانش به مخاطبان دارد و
میتواند ضمن پر کردن اوقات فراغت ،لذّت ناشی از مطالعه را در عمق وجود ایشان بنشاند .در سالهای پس

از پیروزی انقالب اسالمی ،دستاندرکاران حوزۀ فرهنگ توانستند ،از عالقۀ وافر کودکان به شنیدن داستان
و رغبت والدین به تهیۀ کتابهای مناسب برای فرزندان خویش بهره ببرند .در این سالها ،با افتوخیزهایی

شاهد انتشار آثار ارزشمند و ماندگاری در حوزۀ کتاب کودک بودهایم .در برخی سالها دستانمان پر بوده از آثار
گرانسنگ و در بعضی سالها با تالش بسیار میتوانستیم آثار خواندنی و قابل معرفی به کودکان و والدین

ایشــان را بیابیم .گاهی ترجمه غلبه داشــت و گاهی تألیف .در ایامی که قیمت تمامشــدۀ یک کتاب تألیفی

چند برابر کتاب ترجمهای است ،رویکرد ناشران به انتشار آثار ترجمهای و پرشدن بازار از ترجمهها دور از انتظار
نیست.

داوران این گروه ،داستانهای شرکتکننده در جشنواره را خواندند و بررسی کردند و به نتایجی به شرح زیر

دست یافتند:
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 -کمبــود تعــداد کتابهــای تألیفــی مناســب و قابــل اعتنا در این دوره به نحو بارزی مشــهود بود .الزم اســت

نویسندگان کودک برای آفرینش آثار ماندگار و خواندنی تالش بیشتری به خرج دهند.

×
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 بسیاری از آثار ترجمهای نیز (فارغ از اشکاالت محتوایی) به لحاظ تکنیکی ،داستانهای برجستهای محسوبنمیشدند .به نظر میرسد ناشران باید دقت بیشتری در انتخاب آثار برای ترجمه داشته باشند.

 -اقبال نویسندگان ایرانی به نوشتن داستانهایی با «فضای غیربومی ،فضاسازی و توصیف صحنههای فانتزی

شهای نشاندهندۀ الگوپذیری از داستان غیرایرانی و زنگ خطری است که توجه بیشتر
ناآشنا ،و بارفتار و کن 

سیاستگذاران این حوزه را میطلبد.

 -تعدادی از داستانها دارای روایتی خطی و بدون نوآوری خاص بودند و روایت آنها نیز مبتنی بر توصیف بود.

گاهی حتی اغراق در توصیف ،کارکرد منفی پیدا میکرد و مانع از پیشرفت جذاب داستان میشد.

 موضوع برخی داستانها قابلیت تبدیل به داستان بلند را داشت ،ولی در ظرفیت محدود نگاشته شده بود. -در بسیاری از آثار ،تعلیق طبیعی که حاصل کنشهای اجتنابناپذیر داستان است  ،دیده نمیشد .بخشی

از این نقص ساختاری مربوط به شخصیتپردازی داستانها بود .بیشتر شخصیتهای اینگونه داستانها،

بهویژه شخصیتمحوری ،فاقد انگیزۀ قوی برای رسیدن به هدف خود بودند.

×

 و در نهایت آنکه صفحۀ جدیدی در ادبیات کودکان باز نشد و در مجموع ،کیفیت و محتوای کتابهای موردبررسی اقناعکننده نبود.

نامزد

نامزد
این تری زی ،اون تری زی

نگرانی های قلمبه ای

نویسنده :مصطفی رحماندوست

نویسنده :سم زورپادی

ناشر :نیستان

ترجمه :نلی محجوب
ناشر :شورا

دوره چهار جلدی"ماجراهای مردم
شهر عجیب"

نویسنده :افسانه موسوی گرمارودی
ناشر :طالیی

تقــــدیر

تقــــدیر

پینوكیو

دوره سه جلدی"پهلوان پشه"

نویسنده :كارلو كالودی

نویسنده :محمدرضا شمس

ترجمه :بهروز غریب پور

ناشر :كتابهای فندق(افق)

ناشر :افق
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×

«پینوكیو» ،قهرمان این داستان ،یك
پسربچۀ معمولی نیست .او نه معمولی
است و نه پسربچه .پینوكیو عروسكی
چوبی است كه پیرمردی تنها و مهربان
به نام پدر «ژپتو» آن را ساخته است.
پینوكیو مثل همۀ پسربچهها دوست
دارد پستی و بلندیهای زندگی را تجربه
كند ،به حرف بزرگترها گوش ندهد ،از
مدرسه فرار كند و ...
این كتاب در  183صفحه ،در قطع
رحلی ،با ویژگیهای تصویرهای زیبا،
كتابسازی خوب و ترجمهای خوب چاپ
شد ه است.

نویسنده در مجموعه سه جلدی پهلوان
پشه افسانههای حسن كچل را با نگاهی
خالقانه و طنزآمیز بازنویسی كرده است.
حسن كچل در قصههای او ،هم تنبل
است و هم قهرمان ،هم ساده است و
هم زبر و زرنگ.
...حسن كچل همین كه زیر درخت دراز
میكشد ،هفت تا پشه از راه میرسند و
سر میخورند،
یكی یكی روی سر كچلش ُ
حسن هم صبر میكند پشهها بنشینند
و بعد میكوبد توی صورتش« :آخ!»
پشهها شكمشان را میگیرند و وزوز
میخندند...
عنوانهای این مجموعه غول بیابونی،
سرزمین دیوها و دختر شاه فرنگ است.

توی این دنیای بزرگ ،كه پر از شهرهای
جورواجور است ،شهری بود كه نه
كوچك بود و نه بزرگ .شهری مثل
ه شهرها با خیابانهای شلوغ،
هم 
ماشینهای زیاد و خانههای كوتاه و
بلند؛ اما توی این شهر آدمهای عجیبی
زندگی میكردند .آدمهایی با ماجراهای
شنیدنی .مجموعه «ماجراهای مردم
شهر عجیب» دارای چهار جلد با
عنوانهای آقا خاشخاشی ،آقا
چیكچیكی ،آقا قچقچی و آقا قاپقاپی
است.
آقای «خاشخاشی» نانوا است .او هر
روز نانهای زیادی میپزد و مردم همه
نانها را میخرند .آقای خاشخاشی
برای مشتری آخرش دو تا نان میپزد.
مشتری آخر پیرمردی است که هر شب
بعد از همه میآید ،نانها را برمیدارد
و تشکر میکند .تا اینکه روزی ،قبل
از اینکه مشتری آخر بیاید ،مردی
پولدار به نانوایی میآید و در برابر آن
نانها ،پول زیادی به آقای خاشخاشی
میدهد .بعد از آن دیگر از مشتری آخر
خبری نمیشود و. ...
این مجموعه در قطع رحلی و تصاویر
بسیار زیبا برای گروه سنی دبستان
مناسب است و در هر شماره به
موضوعی اخالقی پرداخته شده است.

حسین فتاحی

سیدعلی كاشفی خوانساری

احمد شاكری
× مدرك درجه یك هنر × نقاد ادبی و

× عضو باسابقۀ تحریریۀ كیهان بچهها

× مدرك درجه دو هنری ادبیات

متخصص حوزه ادبیات داستانی × دبیر

× مدرس كالسهای داستاننویسی

كودك × داور جشنوارههای

كارگروه فیلمنامۀ قرآنی مؤسسۀ سیما

حوزۀ هنری × بیست دوره داور كتاب

فیلم × عضو هیئت علمی پژوهشگاه

سال × داور جشنوارههای كانون ،كتاب

فرهنگ و اندیشۀ اسالمی × داور

فصل × سالم بچهها و رشد × مولف

جشنوارههای جالل آل احمد ،كتاب

 150جلد كتاب ×

مختلف × نویسنده ×

سال ،پروین اعتصامی ،حبیب غنیپور ×

بیانیه

گروه داوری

داستان و رمان نوجوان و جوان

انقالب اسالمی با گذشت چهار دهۀ پرافتخار ،اکنون مهیای نیل به افق بلند تمدن اسالمی است .این هدف

ارجمند جز با گذر از عبرتهای گذشــته و ترســیم افق آینده توســط هنر مقدور نیســت و ادبیات داستانی به
واسطۀ عمق دید و مخاطبان پرشمارش در این عرصه پیشگام است.

پیروزی انقالب اسالمی ،تعریف جدیدی از هنر و ادبیات را بنیان نهاد و موضوعها ،شخصیتها ،مضمونها،
نویسندگان ،مخاطبان و ساختارهای نویی را به ادبیات ایرانی معرفی کرد .آثار رسیده به این دوره از جشنواره

گویای تنوع دید ،تنوع موضوعی و ورود نسلی جدید از نویسندگان کودک و نوجوان است که برای مخاطبان

نوجوان و جوان امروز و متناسب با دغدغههای فکری ،فرهنگی ،اجتماعی و اعتقادی آنها مینویسند.

از جمله نقاط قوت کتابها توجه به میراث تاریخی ایران و روایت جذاب از پیشینۀ فرهنگ و تاریخ این اقلیم

است .همچنین ،توجه به زندگی شخصیتهای قومی و الگوهای دینی و روایت جذاب از زندگی آنها ،از جمله

دیگر نقاط قوت برخی آثار است .توجه به موضوعهایی چون حفظ محیط زیست ،اقدام به خانواده و سبک
زندگی نیز از دیگر نقاط قوت آثار محسوب میشود .ادبیات نوجوان و جوان از سویی محصول ارتباط نویسنده
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با مخاطب ،و از سوی دیگر وامدار جریان انقالبی و تئوری ادبیات است .به نظر میرسد مراجع پژوهشی و

حوزههــای نقــد بایــد بهعنوان ضلــع دیگر ادبیات ،تولید خالقه را یاری کننــد .همچنین ،ضعف تجربۀ ناب از

×
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زندگی ،بهعنوان بنمایۀ تولید اثر هنری ،در برخی آثار مشهود است.

نکتۀ دیگر لزوم تنوعبخشی بیشتر به موضوعهاست .به نظر میرسد آثار در محدودۀ مشخصی از موضوعها
تولید شدهاند و برخی موضوعهای با اهمیت جایگاهی در آثار تولیدشدۀ داستان ندارند.

الزم است متولیان جشنواره با رصد دقیقتر و جامعتر آثار تولید شده در این حوزه ،زمینه را برای رقابتی فراگیرتر

فراهم آورند .همچنین به نظر میرسد جشنواره باید به عنوان یکی از حلقههای ادبیات داستانی ،به حلقۀ نقد

و پژوهش متصل شود .آثار برجسته نقد شوند و پژوهشهای مبنایی در سطوح عالی دانشگاهی با دقت و
موشکافی به تحلیل ،تفسیر و ریشهیابی قوتها و ضعفها بپردازند.

×

نامزد
در كنار او فقط تو بوده ای

نامزد
انجمن یوزهای شریف

نویسنده :فریبا كلهر

نویسنده :حمید اباذری

ناشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی

ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران

تقــــدیر
اشباح جنگل سوخته

نامزد

نویسنده :مهدی رجبی

سرقت مصلحانه

ناشر :نردبان

نویسنده :مصطفی خرامان
ناشر :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
سیمرغ پدر بزرگ من بود
نویسنده :فاطمه سرمشقی
ناشر :نردبان

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

«سارك» ،دخترخالۀ «پرستو» ،تلفنی به او خبر میدهد كه مرغ عشقش مرده است.
پرستو در كمال ناباوری متوجه میشود مرغ عشق او نیز مرده است! پدر بزرگ همۀ
پرندههایش را آزاد میكند ولی این دو مرغ عشق را به سارك و پرستو میدهد و حاال هر
دو در یك زمان مردهاند! آنها میخواهند مرغعشقها را در باغچه دفن كنند اما همین كه
هر دو را با هم در چاله میگذارند ،مرغ عشقها پرواز میكنند و میروند! مثل پدربزرگ كه
چند روز است رفته است و هیچكس نمیداند كجا! آیا بچهها میتوانند پرندههایشان را پیدا
كنند؟ پدربزرگ كجا رفته است؟
كتاب سیمرغ پدربزرگ من بود ،در  1۰8صفحه ،با تصویرهایی زیبا چاپ شده است.
نویسنده در طرح داستان به موضوع محیط زیست هم توجه داشته است.
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ناشر :افق

پایـیـز 1398

نویسنده :حمید رضا شاه آبادی

×

دروازه مردگان

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

×

کتاب دروازۀ مردگان در قطع رقعی و در  237صفحه برای گروه سنی نوجوان نگاشته شده
است .داستان از ورود چندین نسخۀ کاغذی قدیمی به خانۀ یک هنرمند آغاز میشود؛
دستخط و نوشتههایی که پای پسر نوجوان روایتکنندۀ ماجرا را به محلهای قدیمی و
خانهای مربوط به سالهای دور گذشته باز میکند؛ خانهای با دیوارهایی بلند؛ دیوارهایی که
اجساد بسیاری را در خود جای داده و یک قبرستان عمودی را بهوجود آوردهاند.

محمدرضا شكرریز

هادی میرزاپور

آرمان صوفیانی

× دانشجوی دكترای مدیریت فناوری

× كارشناس ارشد مهندسی فناوری

× كارشناس نرمافزار كامپیوتر × مشاور

اطالعات × مدیر هنرستان × كارشناس

اطالعات × مدرس دانشگاههای فنی و

داخلی و عضو هیئت مدیرۀ شركت

رشتۀ كامپیوتر × مدرس دانشگاه ×

حرفهای و دانشگاه جامع علمی كاربردی

مهندسی مبین دادهپرداز در سالهای

ناظر محتوایی تولید شش عنوان نرمافزار

چالوس × مدرس هنرستانهای فنی

گذشته × مشاور ،مدیر و معاون فناوری

آموزشی همراه كتاب درسی ×

و حرفهای و كاردانش × داور هشتمین

اطالعات در كانون اندیشۀ جوان × مدیر

جشنوارۀ تولید محتوای الكترونیكی ×

آیتی مدرسه مفید ×

گروه داوری

بیانیه

رایانه

علومرایانه،باوجودگستردگیدرحوزههایمتفاوتوپیشرفتشگرفطیسالهایاخیر،هنوزهمپویایی
خودراحفظكردهاستودرعرصههایگوناگونتوسعهپیدامیكند.باتوجهبهاینرشدچشمگیرودائمی،
برایكمكبهدانشآموزانوفراگیریعلومگوناگونرایانه،بایدكتابهاییبهروزومنطبقبراصولآموزش

دردسترسآنهاقرارگیرد.

اســتمرارواجرایجشــنوارۀكتابهایآموزشــیرشــدبیشــكازاقداماتبســیارمؤثردرتأمینبخشــیاز

هدفهایآموزشــیدرآموزشرســمیكشــوراســت.برنامهریزیداوریكتابهایراهیافتهبههفدهمین

جشــنوارۀكتابرشــد،هدفمند،وفرایندارزیابی،بهلحاظحضورمســتمروتناســباعضایكمیتۀداوریو
تمهیداتالزمكارشناساناجرایی،بسیارمنظموفعالانجامپذیرفت.خوشبختانهباتوجهبهتوسعۀمراكز
آموزشدرگسترۀعلومرایانهوافزایشزیرشاخههایآن،امروزهمؤلفانوناشرانبسیاریدرراستایتولید
محتوایموردنیازآنگامبرداشتهودربسترپررونقآنشروعبهفعالیتكردهاند.درسویدیگراینمیدان،

دانشآموزان،كاربران،دانشجویانومدرسانقراردارند.متأسفانه،بهكارنگرفتنشیوههاینوینآموزشی
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هروزآوریمناسبكتابهایاینشاخه،یكیازمشكالتاینعزیزاناست.
وكاربردی،وهمچنینفقدانب 
داورانگروهرایانۀجشنوارهرشد،پسازبرگزاریجلساتمتعددوارزیابیكتابهایواصلهدرمراحلگوناگون،
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درنهایتچهاركتابراشایستۀنامزدیدریافتجایزۀبرگزیدهوتقدیریدانست.ضمنسپاسفراواناز

مؤلفان،مترجمان،ناشرانومجریاناینجشنواره،الزمبهذكراستتارسیدنبهوضعیتمطلوبومناسب
برایكتابهایكمكآموزشیفاصلۀبسیاروجودداردونیازبهتالشبیشترورویآوردنبهشیوههاینوین

آموزشیوبهروزآوریمرتبمطالباینكتابهااحساسمیشود.

درپایانمواردزیربهعنوانپیشنهادهایكمیتۀداورانارائهمیشوند:

٭كتابهایآموزشیوكمكآموزشیبههمراهلوحفشردهارائهشوند.

٭كتابهایترجمهشده،تدوینوبومیسازیشوندتامخاطبارتباطمناسبتریباآنهابرقراركند.
٭درآمادهسازیكتابها،ازعلومصفحهآراییوگرافیكبهرۀبیشتریبردهشود.

٭فرمهایارزیابیفعلیكهدراختیاراینگروهقرارگرفتهاند،بررسیوبهرو زآوریشوند.

٭قطعچاپكتابهاموردبازنگریجدیقرارگیرند،زیرااكثرآنهابرایكتابهایكمكآموزشیمناسب

نیستند.

×

امیداستكهبابهكارگیریتمامتالشدستاندركاراناینحوزه،بهبودآموزشعلومرایانهبرایمخاطبان

ایراناسالمیعزیزمحققشود.

نامزد

نامزد
كاربر ICDL 201۶

مرجع كامل ایندیزاین2018

نویسنده :سید علی موسوی

نویسنده :امید باوی

و مجید سبز علی گل

و سعید گودرز

ناشر :صفار

ناشر :مهرگان قلم

تقــــدیر
ساخت انیمیشن دیجیتالی
نویسنده :درک برین
ترجمه :سینا عمرانلو
ناشر :آوند دانش

مرجع كاربردی فتوشاپ2018
نویسنده :امید باوی و دیگران

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

ناشر :مهرگان قلم /نارک
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×
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×

نرمافزار فتوشاپ یكی از محبوبترین و در عین حال پركاربردترین نرمافزار
گرافیكی است كه توانسته است طیف وسیعی از مخاطبان را چه در در زمینۀ
گرافیك و چه در سایر زمینههایی كه به نوعی با تصویر ،رنگ و چاپ سر و كار
دارند ،به خود جذب كند؛ بهطوری كه طبق آمار جهانی ،بیش از  9۰درصد
كاربران حرفهای كه با گرافیك و تصویرسازی در ارتباطاند ،نسخهای از این
نرمافزار را دارند.
این كتاب  1۴فصل دارد .هدف آموزشی این كتاب دو دسته مخاطب را در
برمیگیرد :دستهای از مخاطبان نرمافزار فتوشاپ را ابزاری كمكی برای رفع
مشكالت زمینههای كاری میبینند .به این دسته از افراد خواندن فصلهای
سوم و دوازدهم پیشنهاد میشود .در این دو فصل سعی شده است نحوۀ
انجام یك پروژۀ كوچك به سادگی ارائه شود ،مثل تنظیم اندازه و كنار همچینی
و زیرنویسی چند تصویر .به دستۀ دیگر افراد كه عالقهمندبه فتوشاپ هستند
پیشنهاد میشود فصلهای چهارم ،پنجم ،هشتم و نهم را بخوانند .زبان كتاب
روان ،صمیمی و دقیق است و در  ۴68صفحه با تصویرهای گویا به آموزش
مفاهیم فتوشاپ به هنرجو پرداخته است .برای درك ملموستر مفاهیم ،چند
ویدیوی آموزش مقدماتی در یك دیویدی با كتاب همراه است.

محمدرضا احمدی

نجیب الله نوری

حمزه عبدی

× دکترای روانشناسی × مدرس

× دكترای روانشناسی × مدرس

× دكترای روانشناسی × عضو گروه

روانشناسی در مراكز دانشگاهی تهران

دانشگاههای قرآن و حدیث ،المهدی و

جامعهالمصطفی × استاد همكار

و قم × مسئول گروه روانشناسی كتاب

پژوهشگاه قرآن و حدیث × داور كتاب

جامعهالمصطفی × داور كتاب سال

سال حوزه ×

سال حوزه × داور كنگرۀ علوم اسالمی

حوزه × داور جشنوارۀ شیخ طوسی ×

ایرانی ×

بیانیه

گروه داوری

روانشناسی

امــروز یافتههــای روانشناســی در جایجــای زندگــی انســانها نقــش ایفــا میكنند .ایــن یافتههــا در حوزۀ

آموزشوپرورش نیز بیتأثیر نبودهاند .روانشناسی توانسته است ،فرایندهای آموزشی و پرورشی را به لحاظ

ابعاد روانی تسهیل كند و تربیت را سادهتر ،اما قدرتمندتر و با تضمین سالمت روان به پیش برد .از اینرو

اهمیت آن در هر دو ساحت آموزش و پرورش بر كسی پوشیده نیست.

كتابهای رسیده به جشنوارۀ رشد در بسیاری از موارد با آموزشوپرورش ارتباط مستقیم ندارند ،اما بسیاری از

آنها برای یك فرد آموزش و پرورشی قابل استفادهاند .موضوعهایی مانند آموزش خالقانه ،انگیزش ،انضباط
ش و پرورشی هستند و برای هر فردی كه با
بدون اضطراب ،تربیت اجتماعی و  ...بخشی از موضوعهای آموز 

دانشآموز سروكار دارد ،بهرهمندی از این كتابهای ارزشمند است.

بحث «سازهگرایی در آموزش» پژوهشی مجدانه میطلبد« ،انضباط بدون اضطراب» رویكردی مورد نیاز است،

و موضوع انگیزه در «انگیزش كلیدی برای یادگیری» بســیار مغتنم و قابل اســتفاده اســت .نقاط قوت این

كتابها ملموس اســت ،اما وجود نقطه ضعف در این كتابها به ســختی قابل تصور اســت .البته میتوان
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برای سالهای آینده انتظار داشت كه برخی از نویسندگان گروههای هدف در آموزشوپرورش ،مانند معلمان،

والدین و دانشآموزان را ،بهصورت خاص در نظر بگیرند و رویكرد بومی و اسالمی را در نگارشهای مورد نظر

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

رعایت كنند تا هدفهای عالی تربیتی و آموزشی را به سرمنزل مقصود برساند.

از همینرو از ناشــران و نویســندگان انتظار میرود ،با یاری جســتن از مفاهیم روانشــناختی و فرهنگ غنی

اسالمی به این حوزه از دانش ورود داشته باشند تا د ر آینده ،عالوه بر آموزشو پرورشی فرهیخته ،بتوانیم
نسلی پیشرو در دنیا تربیت كنیم كه شایستۀ فرهنگ غنی ایران اسالمی باشند.

×

نامزد

نامزد

نامزد

نامزد

راهنمای بالینی برای درمان

انضباط بدون اضطراب

اختال وسواس

نویسندگان :جان لوریلو

نویسنده :جودی آرنال

نویسنده :رضوان ساعی

نویسنده :عبدالعظیم کریمی

ناشر :مرسل

ناشر :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

اسکیزوفرنی

استفانو پاالنتی

ترجمه :جهانشاه میرزابیگی

ترجمه :رضا سویزی

ناشر :انجمن اولیا و مربیان

اجبار در کودکان

آسیبشناسی

تربیت اجتماعی

نجمه طالبی
ناشر :کیان افراز

تقــــدیر
کاربرد استعاره

درمشاوره ودرمان خانواده

نویسنده :عباس باباصفری
ناشر :نوشته

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ
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×

نویسنده :افضلالسادات حسینی

پایـیـز 1398

در كتاب «سازهگرایی رویكردی خالق در آموزش»
تالش شده است مباحث نظری سازهگرایی
بررسی شود و نمونههای آموزشی متعدد مورد
بحث قرار گیرند.
«مقایسۀ كالس سنتی با كالس سازهگرا،
سازهگرایی افراطی ،سازهگرایی شناختی با
تأكید بر دیدگاه پیاژه ،سازهگرایی اجتماعی بر
مبنای آرای ویگوتسكی و نسبت به خالقیت با
سازهگرایی» از موضوعاتی هستند كه این كتاب
در  223صفحه به آنها پرداخته است.

×

انسیه جاللوند
ناشر :سازمان جهاددانشگاهی تهران

رشـــد جوانـــه

سازهگرایی:

رویکردی خاق در آموزش

×

كتاب استعاره در مشاوره و درمان خانواده
عنوان كتابی است در  28۰صفحه ،كه با هدف
استفاده از استعاره در جلسات مشاوره و درمان،
و كمك به درمانگران برای ساخت استعارههای
جدید نگاشته شده است .استعارهها در این
كتاب غالبا ً ساده ،سرراست و بدون پیچیدگی
هستند و فهم آنها برای اذهان دشوار نیست.
گفتنی است ،استعارههای ساخته شده در این
كتاب بیشتر براساس رویكردهای خانوادهدرمانی
(بهخصوص رویكرد ساختنگر) ،راهبردی و نظام
خانوادهای بودن است كه به همراه مباحث نظری
درخصوص تعریف ،ساخت و تأثیر استعاره
فراهم آمده است .كتاب از سه بخش و نه فصل
تشكیل شده است :بخش اول :ازدواج و استقالل
شامل سه فصل رشد شخصی ،پیش از ازدواج،
ارتباط با دیگران؛ بخش دوم :فرزندپروری شامل
سه فصل تربیت والدینی ،مسائل تحصیل،
كنترل مداخلۀ دیگران؛ بخش سوم :خانواده و
آرامش شامل سه فصل روابط زن و شوهری،
رعایت مرز فرزندان ،مشكالت و اثرات خانواده.

خسرو داوودی

روحالله جهانیپور

جواد حاج بابایی

× دكترای آموزش ریاضی × مدرس

× دكترای تخصصی ریاضی × سردبیر

× از مولفین کتب ریاضی در سازمان

دورههای ابتدایی تا دبیرستان و

مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی ×

پژوهش و برنامهریزی ×

دانشگاههای شهید رجایی و فرهنگیان ×

ل و ریز مواد
عضو كارگروه تهیۀ سرفص 

سردبیر سابق مجلههای رشد برهان ،رشد

درسهای كارشناسی ارشد و دكترای

راهنمایی و رشد جوانه ×

رشـتۀ ریاضی مالی و ریاضیات تصادفی
× عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ نشر
ریاضی ×

بیانیه

گروه داوری

ریاضی

از آنجا كه كتاب درسی بهعنوان یك رسانۀ آموزشی همۀ ابعاد برنامۀ درسی را پوشش نمیدهد ،سایر ابعاد
موردنظر برنامۀ درسی در هر حوزه را رسانههای مكتوب دیگر ،از جمله كتابهای كمكآموزشی و مجالت و

همچنین رسانههای غیرمكتوب ،شامل محتواهای دیجیتالی در عرصۀ فضای مجازی پوشش میدهند .در این

میان ،كتابهای كمكآموزشی در كنار كتاب درسی ،بهخصوص در درسهایی مثل ریاضی ،جایگاه خاصی

دارند و همیشه مورد توجه بود هاند.

با توجه به اینكه در سالهای اخیر رویكرد علمی -آموزشی براساس برنامۀ درسی ملی در خصوص نشر و توزیع
كتابهای كمكآموزشی ،از جمله كتابهای كار و تمرین و مبتنی بر ارزشیابیهای پایانی محور قرار گرفته
است ،تعداد كتابهای بررسی شده و منتخب برای داوری جشنواره كاهش داشته است.

بیشتر كتابهای بررسی شده در حوزۀ ریاضی تألیفی هستند كه یك نقطۀ قوت اساسی محسوب میشود.

از نظر طراحی و گرافیك نیز عموم كتابها از وضعیت مناسبی برخوردار بودند و تالش شده بود از قالبهای
متنوع ،از جمله بیان داستانی و تصویری ،حداكثر بهرهبرداری بهعمل آید.

98

نقطۀ ضعف عمدۀ كتابهای منتخب برای این مرحلۀ جشنواره ،نبود تنوع و نپرداختن به عرصههای گوناگون

مرتبط با حوزۀ ریاضیات است .با توجه به برنامۀ درسی این حوزه و سایر اسناد باالدستی ،امكان فراوانی برای

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

تولید وجود دارد .همچنین مخاطب هیچیك از آثار رسیده معلمان محترم نیستند و از این نظر ضعف شدید
و جای خالی فراوانی دیده میشود.

در پایان به دستاندركاران نشر آثار مكتوب توصیه میشود كه به عرصههای گوناگون حوزۀ ریاضیات توجه

بیشتری مبذول دارند و تالش كنند آثارشان ابعادی از برنامۀ درسی را كه در كتاب درسی امكان و ظرفیت ارائۀ

آن وجود ندارد ،مدنظر قرار دهند.

با وجود آنكه ناشران نگران فروش و بهرۀ اقتصادی تولیدات مرتبط با معلمان و دبیران هستند ،توصیه میشود
این بخش مهم و تأثیرگذار مورد غفلت قرار نگیرد .بهطور حتم چنانچه آثار ارزشمند ،با كیفیت و مناسبی برای
مجریان برنامۀ درسی تولید شوند ،بهرۀ اقتصادی نیز نصیب ناشر خواهد شد.

به عالوه ،انتشــار آثاری دربارۀ تاریخ ریاضیات دورۀ اســامی و شــرح اندیشــههای ریاضیدانان آن دوره كه
میراث فرهنگی و ملی ماست و به لحاظ محتوایی برای اغلب دانشآموزان نیز قابل درك است ،میتواند در

دانشافزایی معلمان و دانشآموزان و آشنایی آنها با فرهنگ ریاضیات ملی و سنتی كشورمان نقشآفرین

×

و تأثیرگذار باشد .این موضوع یكی از ابعاد مهم سند برنامۀ درسی ملی است.

نامزد

نامزد
چارستون  :3ریاضی ویژه پایه سوم

سام ،من صفر هستم

نویسنده :فرزانه صانعی

نویسنده :لوکا نوولی

ناشر :سالم کتاب

ترجمه :حسین ابوالقاسمی

دبستان

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

تقــــدیر
دایرةالمعارف هندسه:

مقطعهای مخروطی

نویسنده :محمدهاشم رستمی
ناشر :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

خوارزمی :ریاضیات در ایران
دانشوران دیروز و امروز

نویسنده :حسن ساالری

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

ناشر :محراب قلم
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×

این کتاب از سلسله کتابهای «دانشوران دیروز و امروز» ،با
توضیح کوتاهی از زندگی و محل تولد خوارزمی ،نقش او را در
پیشرفت ریاضیات و اخترشناسی در ایران و جهان بیان میکند و
چگونگی نگارش و پدید آوردن کتابهایش را شرح میدهد .در
بخشی از کتاب آمده است :پیش از خوارزمی ،هر تمدنی شیوهای
متفاوت برای نوشتن عددها داشت .نوشتن عدد با آن نشانهها
و انجام جمع و تفریق  ...دشوار بود .خوارزمی شیوۀ عددنویسی
هندی را چارۀ همۀ مشکالت یافت.
در ادامۀ کتاب ،ریاضیدانان ایرانی پس از خوارزمی ،از جمله

کوشیار گیالنی و جمشید کاشانی معرفی و نقش آنها در تاریخ
ریاضیات بیان میشود .همچنین ،تأثیرپذیری ریاضیدانان معروفی
چون ابوکامل مصری و لئوناردو فیبوناچی از خوارزمی عنوان
میشود .کتاب با شرح مطلبی با عنوان «میراث خوارزمی» به پایان
میرسد.
کتاب «خوارزمی» در  32صفحه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان
به چاپ رسیده است .نکتۀ قابل تأمل در مورد کتاب ،نامعلوم بودن
منابع آن است.

افسانه موسوی گرمارودی

مریم اسالمی

حامد محقق

× دانشجوی دكترای زبان و ادبیات

× كارشناس ارشد زبان و ادبیات

× كارشناس ارشد زبان و ادبیات

فارسی × مدرس دانشگاه علوم و

فارسی × كارشناس شعر كانون

فارسی × مدرس ادبیات كودك

تحقیقات و دبیرستان فرزانگان تهران

پرورش فكری كودكان و نوجوانان

(دورۀ بسیج هنرمندان) × مدرس

× داور جشنوارههای شهید غنیپور،

× مدرس موضوع عناصر شعر در

داستان و شعر در مدرسۀ جهادی

ناشران كتاب كودك ،كتاب رشد ،و

استانهای كشور و برای مربیان كانون

خواندن × كارشناس ادبیات و مدرس

كتاب كانون پرورش فكری كودكان و

× داور جشنوارۀ قلم زرین ×

داستاننویسی نهاد كتابخانههای

نوجوانان ×

عمومی ×

گروه داوری

بیانیه

شعر ،نﺜر ادبی و خاطره

ادبیاتهمیشهدرهرجامعهاینقشیچشمگیروقابلمالحظهداشتهاست.ایجادآرامش،تلذذروحوروان،
بازسازیذهنوایجادتفكربرترازمواردنقشآفرینادبیاتماندگاردرهرجامعهایاست.زمانیكهگذشت

روزگارآثارسرهراازناسرهجدامیكند،ادبیاتوسیلهایمیشودبرایایجادفرهنگواال،تفكرتأثیرگذارودر

نهایت،زندگیبهتر.

اینجشنوارهمیكوشدكتاببرتررابهمخاطبانشبشناساند،امامتأسفانهازمیانكتابهایشعر،نثرو
خاطرۀادبیكهبهجشنوارۀرشدرسیدند،تعداداندكیازآنهامختصگروهسنیكودكونوجوانبودند

وازمیانكتابهایمتعددیكهویژۀتفكربزرگساالنهنوشتهشدهبودند،تعدادمحدودیازنظرزبانیبه
مخاطبنوجوانوجواننزدیكبودند.بنابرایناینویژگیكهكتابهاالزاماًمختصكودكونوجواننوشته
شدهباشند،مورداغماضقرارگرفتتادرواقعكتابیبرایداوریباقیبماند.اگرچهدركتابهایدیگرنیز،
بیتوجهیمؤلفانبهنیازهایواقعیمخاطبانوكاربردینبودنآنها،ضعفتألیف،نبودتنوعدرموضوعها،

ونداشتنشاعرانگی،كشفهایتازهونگاهنوبهپدیدههاباعثشد،تعداددیگریازكتابهانیزكنارگذاشته
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شوند.

آنچهباقیماندتصورمیشودازمنظرمخاطباننسبتبهبقیۀآثاررسیدهبرتریداشتهباشند.هیئتداوران

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

امیدواراســت،دســتاندركارانجشنوارهشــیوههایدریافتكتابرادرسالهایآتیاصالحكنندتاشاهد

ارســالتعدادبیشتریكتابازســویمؤلفانوناشــرانبهجشــنوارهباشــیمونتایجبهدســتآمدهازاین
جشنوارهبتوانددربهبودوضعیتمحتواییوادبیكتابهایشعر،نثروخاطرۀادبیتأثیرگذارد.

×

تقــــدیر
راهبندان
نویسنده :میالد عرفان پور
ناشر :شهرستان ادب

هم قفسان
نویسنده :مژگان عباسلو

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

ناشر :شهرستان ادب
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«همقفسان» عنوان مجموعه شعری از «مژگان عباسلو» است كه مؤسسۀ فرهنگی هنری شهرستان ادب در
 7۴صفحه به چاپ رسانده است .موضوع این كتاب شعر فارسی است كه در قالب غزل نگاشته شده است و
 3۴غزل را در برمیگیرد .مضمون بیشتر این اشعار عاشقانه است و تعدادی غزل با مضمون اجتماعی هم در
كتاب به چشم میخورد .زبان ساده و نگاه نكتهبین و شاعرانۀ شاعر موقعیتهای شیرینی را خلق كرده است.
در بسیاری از غزلهای این شاعر روح لطیف زنانگی آشكار است.
نام كتاب نیز از مصراعی از غزل سیوچهارم برگرفته شده است.

×

مریم انصاری

عابد بدریان

مهرناز طلوع شمس

× كارشناس ارشد برنامهریزی درسی

× دكترای تخصصی شیمی × مدرس

× كارشناس ارشد آموزش فیزیك ×

× كارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری

دورههای كارشناسی ارشد و دكترا در

مدرس فیزیك دبیرستانهای منطقههای

× مدرس زیستشناسی × سرگروه

دانشگاه × داور جشنوارۀ كتاب رشد ×

1و  7تهران × همكار دفتر تألیف كتب

زیستشناسی منطقۀ  × 19كارشناس

داور جشنوارۀ هفتۀ پژوهش ×

درسی × مدرس دانشگاه فرهنگیان ×

سابق زیست و علوم تجربی دفتر تألیف

داور كتابهای رشد و داور مقالههای

كتب درسی ×

كنفرانس آموزش فیزیك ×

گروه داوری

بیانیه

علوم تجربی

هدف زیربنایی تعلیموتربیت در حوزۀ تربیت و یادگیری علوم تجربی ،کشف و بازکشف راز و رمزهای جهان
خلقت است .بر این اساس ،متربیان باید شایستگیهای پایه ،مهارتهای یادگیری ،فرایندهای علمی و تفکر

منطقی را در کنار درک مطالب علم تجربی و آگاهیهای گسترده برای زیستن در دنیای امروز کسب کنند و

برای زیستن در آیندهای پرچالش آماده شوند .بخشی از این مهم را با کتابهای مناسب علمیـ آموزشی و
کمکدرسی که برای دانشآموزان و معلمان تهیه میشوند ،باید برعهده بگیرند و برنامۀ درسی علوم تجربی را
در این جهت یاری دهند.

بیشتر  50عنوان کتاب و مجموعه کتابهایی که در این دوره به مرحلۀ پایانی داوری گروه علوم تجربی راه
یافتند ،کتابهای دانشافزایی برای دانشآموزان بوده و ترجمۀ کتابهای خارجی بودند که اغلب آنها در

جای خود ارزشمندند ،ولی تعداد اندک کتابهای تألیفی نشان از نیاز جدی به تالش نویسندگان و ناشران در
این عرصه دارد.

پس از بررسی کتابها از نقاط قوت کتابهای این دوره میتوان به مجموعه کتابهای ترجمهشدهای اشاره
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کرد که موضوعهای گوناگون علوم و محیطزیست را ارائه کردهاند .از نکات برجسته در کتابهای ترجمهشده،

توجه به نقش آموزشهای مدرسهای در آموزش در محیط واقعی و کمک آنها به حل مسائل محیط زیستی

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

پیرامــون دانشآمــوزان اســت .همچنیــن ،توجه به ویراســتاری علمــی و ادبی در کتابهــا و معرفی طبیعت
ایرانزمین از دیگر نکات مثبت کتابهای این دوره است.

البته در برخی کتابهای ترجمه شده ،با وجود معرفی ویراستار علمی در شناسنامۀ کتاب ،وجود اشکاالت

علمی در آنها ،نشاندهندۀ نبود دقت الزم در کار است .همچنین ،استفاده نکردن از واژههای متداول در

متون علمی ،ارائه نکردن منابع در معدود کتابهای تألیفی ،انطباق فرهنگی نداشتن کتابهای ترجمهای با

فرهنگ بومی ،از دیگر نقاط ضعف کتابهای این دوره محسوب میشوند.

گروه داوران بهمنظور بهبود بیشتر کتابها ،پیشنهادهای زیر را ارائه میدهد:
 -توجه به اعتبار علمی کتابهای انتخابی برای ترجمه؛

 استفاده از مترجمان و ویراستاران علمی متخصص در هر زمینۀ علمی خاص؛ -توجه به ارائۀ دقیق منابع بهکار رفته در کتابهای تألیفی؛

 -توجه به برگردان دقیق واژهها و اصطالحهای علمی و استفاده از واژههای متداول در متون علمی فارسی؛

×

 -توجه به ابعاد فرهنگی همراه متنهای ترجمهای و انطباق با رویکردهای تربیتی سند تحول و برنامۀ درسی

ملی؛

 -توجه به نشر کتابهایی در زمینۀ روشهای آموزش علوم برای معلمان دورههای گوناگون تحصیلی.

نامزد
محیط زیست ما

تقــــدیر

نامزد
آنچه میخوریم

نویسنده :رویا رضوانی

نویسنده :مریم رضازاده

ناشر :انتشارات فنی ایران

ناشر :انتشارات فنی ایران

تقــــدیر

دانشنامه تصویری بریتانیکا

مجموع حیوانات دانشمند

نویسنده :گروه نویسندگان

نویسنده :گری ،لیون

ترجمه :حسن ساالری
ناشر :شهر قلم

ناشر :كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
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مجموعۀ حیوانات دانشمند در پنج جلد با این
عنوانها تدوین شده است :حیوانات ردیاب؛
حیوانات ابزارساز؛ حیوانات پیغامرسان؛ حیوانات
مهندس؛ حیوانات تغییر شکلدهنده در
حیات وحش .این مجموعه که مخاطبان آن
دانشآموزان پایههای چهارم و پنجم ابتدایی
هستند ،نحوۀ زندگی این حیوانات را همراه با
تصویرهایی دقیق شرح میدهد و نمونههایی را
که انسانها از هر حیوان در زندگی خود تقلید
کردهاند ذکر میکند.
در کتاب «حیوانات تغییر شکلدهنده» آمده
است« :دنیا پر از جاندارانی است که شکل یا
رنگشان را تغییر میدهند .برخی حیوانات ضمن
طی کردن مراحل رشدشان تغییر شکل میدهند،
و برخی دیگر برای همرنگ شدن با محیط
زندگیشان».

×

این مجموعه شامل سه جلد است با عنوانهای:
«آتشفشانها و زمینلرزهها؛ گیاهان ،جلبکها
و قارچها؛ خزندگان و دایناسورها .مخاطبان این
مجموعه دانشآموزان متوسطۀ اول هستند.
کتاب «آتشفشانها و زمینلرزهها» درواقع
دانشنامهای تصویری است که مخاطب را با
قدرت زمین و تاریخ آن ،و ماهیت و دالیل وقوع
ن و زلزله آشنا میکند و موارد بررسی
آتشفشا 
ی
و پیشگیری از خطر را ،بهمنظور داشتن زندگ 
امنتر ،روشن میکند.
کتاب «گیاهان ،جلبکها و قارچها» نمونههایی
از جلبکها و سرخسها ،گیاهان دانهدار ،گیاهان
سودمند و کمیاب و نیز قارچها را به تصویر کشیده
است .این دانشنامۀ تصویری مخاطب را با
نخستین گیاهان زمین ،چگونگی تبدیل سنگ به
خاک توسط گیاه ،و جزئیاتی از تفاوتهای بنیادی
میان گیاهان ،جلبکها و قارچها آشنا میکند.
در کتاب «خزندگان و دایناسورها» ،جزئیاتی دربارۀ
خزندگان و دایناسورها ،و مناطق محل زندگیشان
به تصویر کشیده شدهاند .این دانشنامۀ تصویری
مخاطب را با ظاهر و رفتار خزندگان (سوسمارها،
تمساحیان ،الکپشتها و مارها) و دایناسورها
آشنا و گونههای در حال انقراض را معرفی میکند.

ترجمه :مجید عمیق

محمد طیب صحرایی

سجاد مهدیزاده

میثم صداقت زاده

× دكترای جامعهشناسی سیاسی ×

× دكترای فرهنگ و ارتباطات-مطالعات

× كارشناس ارشد حقوق عمومی

همكار گروه معارف اسالمی دانشگاه

سیاستگزاری × استادیار و عضو هیئت

× مدرس دانشگاههای امام صادق،

امام صادق (ع) × همكار تأسیس دفتر

علمی دانشگاه × سرپرست حوزۀ تربیت

محمد رسولالله (ص) و اصفهان ×

اعزام مبلغ دانشگاه و مسئولیت دفتر

و یادگیری مهارتهای زندگی و بنیان

داور همایش دین و نظریۀ فرهنگی

در سالهای  1381تا  × 1383مدرس

خانواده در سازمان پژوهش × مدیر

× دبیر علمی سلسله نشستهای

دانشگاه شهید شمسیپور × مدیر كل

هماهنگی امور كمیسیونهای شورای

سیاستگذاری فرهنگی بینالملل شورای

فرهنگی سابق دانشگاه امام صادق ×

حوزوی عالی انقالب فرهنگی ×

عالی انقالب فرهنگی ×

گروه داوری

بیانیه

علوم تربیتی

مسئلۀ فرهنگ و تعلیموتربیت  ،مسئلۀ اول در نظام ماست ،و علوم تربیتی نسخۀ حیاتبخش راهبری در این

زمینه را ارائه خواهد داد .تا وقتی معلمان و مربیان در سطوح مبنایی  ،نظری و مهارتی و همچنین اعتقادی و
عملی  ،رشد الزم را نیابند ،نمیتوان از تربیت صحیح نسل آینده مطمئن بود .متون و محتواهایی که در حوزۀ
علومتربیتی تولید میشوند  ،میتوانند گامهای مفید و مهمی را در این راستا بردارند.

ندهی آثار علوم تربیتی و
سند تحول آموزشوپرورش و برنامۀ درسی ملی ریلگذاری مهمی در جهت ساما 

دیگر حوزههای متناسب با تعلیموتربیت انجام دادهاند .از این رو معیار مناسبی به منظور ارزیابی فعالیتهای
علمی در این فضا محسوب میشوند.

با این حال به نظر میرسد ،هنوز راه زیادی تا اقناع نخبگان و نویسندگان برای پذیرش این سند به مثابه نقشۀ

جامع راهبرد آموزشوپرورش ،باقیمانده است .احساس میشود ،نویسندگان و مترجمانی که برای خدمت
به تعلیموتربیت کشور ،دست به قلم میشوند ،عنایت الزم را نسبت به مبانی نظری و شرایط اقتضایی بومی
ندارند.
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کتابهایی که امســال بهجشــنواره معرفی شده بودند ،شرایط گوناگونی داشتند ،ولی تعداد قابلتوجهی از

آنها ،مفید ،کاربردی و قابل استفاده بودند .برخی  ،تجربیات نویسنده را در اختیار خواننده قرار میدادند،

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

برخی به معلمان برای بهبود کیفیت کالس کمک میکردند ،و بعضی دیگر برای دیگر کارکنان مدرسه یا مربیان
غیرمدرسهای قابلاستفاده بودند .تعدادی دیگر نیز مطالب خوبی در حوزۀ نظری داشتند.

با این حال ،تکثر آثار ترجمهای و برخی اشکاالت نگارشی ،گرافیکی و محتوایی آثار تألیفی ،فرایند برگزیدن یک

اثر کامال ً مطلوب را به غایت دشوار مینمود .بسیاری از آثار براساس مبانی دینی تربیت اسالمی ،اسناد ملی

آموزشوپرورش ،در اقتضائات بومی ایرانی ـ اسالمی نگاشته نشدهاند .بهنظر میرسد الزم است ،این اسناد و

مبانی در میان فرهیختگان و نویسندگان حوزۀ تعلیموتربیت نهادینه شوند و نظارت و راهبری مناسبی و مورد

ترجمۀ آثار خارجی صورت گیرد .همچنین ضروری است،سازوکاری برای پایش کتابهای تربیتی وجود داشته

باشد تا فرایند ارزیابی و انتخاب به آنچه ناشران معرفی کردهاند ،محدود نباشد.

در پایان امید است خداوند متعال به همۀ خدمتگزاران حوزۀ تربیت اسالمی توفیق روزافزون عنایت فرماید.

×

نامزد

نامزد

نامزد

استراتژیهایی ساده و کارآمد برای

 8گام مدیریت موفق کاس درس

فرزندپروری بدون شرط

نویسندگان :جورج جاکوبز

نویسنده :جورج کاپالکا

نویسنده :الفی کهن

ویلی رناندیا

ترجمه :سیدنادر آزادصفت

ترجمه :کامیار سنایی

ناشر :آوای نور

ناشر :صابرین

آموزش دانشآموز محور

میکل پاور

راهنمای معلمان ...

ترجمه :انسیه فیاضینسب
ناشر :سیمرغ خراسان

تقــــدیر
در ستایش هیﭻآموزی
نویسنده :عبدالعظیم کریمی
ناشر :قدیانی
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×

این كتاب بر مبنای نظرات پیشوایان دینی و دیدگاه عارفان
مسلمان به نسبت تعلیموتربیت ،رویكرد نوینی را دنبال میكند.
حرف اصلی این كتاب خالی كردن ذهن از آموختههایی است كه
موجب قفل ذهنی میشوند و شناخت دوبارهای بر شناختهای
قبلی ،ولی با هدف گشودگی روح و پیوند با عوالم روحانی و فرا
مادی .كتاب «هیچآموزی» شگردهایی چون حذف كردن برای
جذب كردن ،پنهان كردن برای آشكار كردن ،كاستن برای افزودن،
منع كردن برای ترغیب كردن و هیچ شدن برای همهچیز شدن
را به كار میگیرد تا در یك كنشگری تضادمند ،خالقترین و
سیالترین نوع تعلیموتربیت فطری ،به دور از آموزههای شرطی
و انتظارات درسی ،به ثمر بنشینند.
كتاب در  3۰2صفحه ،شش فصل دارد .1 :فرایند سخن ،فراتر
از هیچانگاری؛  .2دانش سلبی ،فراتر از هیچآموزی؛  .3تربیت
سلبی ،فراتر از هیچكاری؛  .۴دانش سلبی ،فراتر از هیچدانی؛ .5
ارتباط سلبی ،در ستایش هیچگویی؛  .6معنا درمانی سلبی ،فراتر
از بیمعنایی.

احمدرضا اعرابی

احمد احمدی

سید هدایت سجادی

× كارشناس ارشد فیزیك × سرپرست

× دكترای فلسفۀ علم و فناوری

× كارشناس ارشد فیزیك × مدرس

حوزۀ تربیت و یادگیری علوم تجربی ×

(فلسفۀ فیزیك) × استاد دانشگاههای

فیزیك در مجتمعهای آموزشی ×

عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد آموزش

صنعتی شریف ،شهید رجایی و هیئت

سردبیر مجلۀ رشد آموزش فیزیك ×

فیزیك × كارشناس مسئول گروه فیزیك

علمی دانشگاه فرهنگیان تهران × داور

همكار جهاد دانشگاهی در طراحی و

دفتر تألیف كتابهای درسی × داور

جشنوارۀ كتاب رشد ×

ساخت المپهای فرابنفش جیوه ×

جشنوارههای كتاب رشد ×

گروه داوری

بیانیه

فیزیک

فیزیك یكی از بنیادیترین دانشها در حوزۀ تربیت و یادگیری علوم تجربی و بنیان تمامی مهندســیها و

فناوریهایی است كه در زندگی با آنها سروكار داریم .برای دیدن ردِپای فیزیك الزم نیست جای خیلی دوری
برویم .یخچال ،تلویزیون ،گوشی تلفن همراه ،رایانه ،خودرو ،لباسشویی و  ...همگی با بهرهگیری از اصول و

قوانین فیزیك طراحی و ساخته شدهاند .از این رو آموزش فیزیك و كتابهای آموزشی آن ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .كتابهای فیزیك به این موارد میپردازند:

• روشهای علمی در حل مسائل زندگی را بررسی میكنند.
• تفكر و تعقل و خالقیت دانشآموزان را رشد میدهند.

• دربارۀ نظاممندی طبیعت بهعنوان بخشــی از خلقت و كشــف روابط و الگوها در پدیدههای طبیعی بحث

میكنند.

• به روشهای فعال و درگیر كردن دانشآموزان در یادگیری میپردازند.
• راهبردهای اكتشافی و تعاملی را بررسی میكنند.
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یدهند.
• یافتههای جدید و كاربردهای آنها را ارائه م 

• فناوریهای جدید مبتنی بر اصول و قوانین فیزیك و نحوۀ استفاده درست از آنها را آموزش میدهند.

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

• به روشهای آموزش و ارزشیابی فیزیك در عصر جدید میپردازند.

از نظــر گــروه داوری فیزیك ،جشــنوارۀ كتاب رشــد به همراه طرح ســاماندهی كتابها به دبیــران ،مدیران

مدرسهها و اولیا كمك میكند تا انتخاب درستی در تهیۀ كتابهای آموزشی فیزیك داشته باشند .جشنوارۀ
تولیدات مطلوب را به مخاطبان معرفی میكند و مانع ورو د كتابهای نامطلوب به مدرسهها میشود.

بهای كاندید در جشــنواره ،براساس شــاخصهای مهم آموزشی انجام میپذیرد .تناسب كتاب
بررســی كتا 

با نیازهای واقعی مخاطب ،مســتند بودن محتوا و درســتی و صحت آن ،رعایت اقتضائات بومی و فرهنگی

مخاطب ،برخورداری از ساختار مناسب ،كاربردی بودن مطالب و همسویی محتوا با برنامۀ درسی ملی ،تنها
بخشی از شاخصهای موردنظر در ارزیابی كتابها هستند.

بررسی كتابهایی كه به هفدهمین جشنواره راه پیدا كردند ،نشان میدهد كه:

• تعداد كتابهای آموزشی مناسب در حیطۀ فیزیك كاهش پیدا كرده است.

• كتابی كه در آموزش فیزیك اثر شــگفتانگیز و فوقالعاد های داشــته باشــد و اثر فاخر و ارزندهای محسوب

×

شود ،دیده نشد.

• كتابی كه تألیف یا ترجمۀ آن پرزحمت باشد ،وجود نداشت.

• كتابهای تألیفی بسیار اندك و بیشتر اثرها ترجمهای بودند.

نامزد

نامزد
سؤاالت و پاسخهای المﭙیادهای

اینشتین FOR DUMMIES

نویسنده :آنیکت سول

نویسنده :کارلوس کیل

جهانی نجوم و اخترفیزیک

ترجمه :صمد غالمی

ترجمه :علیاکبر ساالری

نازیال شهماری

حمیرا ثقفی

ناشر :رمز

ناشر :آوند دانش

تقــــدیر

تقــــدیر

پهﭙادها

خودروهای هیبریدی و برقی

نویسنده :مارتین جی .دوئرتی

نویسنده :نیک هانتر

ترجمه :حسین طالیی
ناشر :طالیی

پهپادها وسایل نقلیهای هستند كه از راه دور
كنترل میشوند .كتاب حاضر دایرةالمعارفی است
از انواع پهپادها .پهپادهای نظامی و غیرنظامی.
هر كدام انواعی دارند كه این كتاب بهطور دقیق
و با تصویرهای واضح و بزرگ آنها را به مخاطب
معرفی میكند و طرز كار و موارد استفاده از
آنها را شرح میدهد .در انتهای كتاب واژهنامه و
نمایهای الفبایی گنجانده شده است.

ترجمه :بهرام معلمی
ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران
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خودروهای معمولی امروزی با نیروی بنزین
حرکت میکنند ،اما خودروهای هیبریدی که در
آینده خودروهای معمولی خواهند بود با ترکیبی
از نیروی برق و بنزین کار میکنند؛ البته در واقع
برقی هستند .باتری آنها با وصل شدن به پریز
برق شهر ،درست مثل شارژ کردن باتری تلفن
همراه ،شارژ میشود .این خودروها سبز نامیده
میشوند.
کتاب حاضر انواع خودروهای هیبریدی را به
همراه چگونگی کارکرد آنها معرفی میکند،
دربارۀ مصرف سوخت آنها و تأثیرشان بر
دیاکسید کربن هوا میگوید و البته عیبها و
ایرادهایشان را نیز برمیشمارد .در نهایت آیندهای
نویدبخش از رانندگی را به تصویر میکشد.
تصویرهای این کتاب  32صفحهای به درک و
شناخت بهتر موضوع کمک میکنند.

×

فاطمه یوسفزمانیان

محمد نیک افروز

منیـره عــــزیـــــــــــــــــزی

× فوقلیسانس روانشناسﻲ کودکان

× کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

استثنائﻲ × مربی کانون پرورش فکری

× مدرس دانشگاههای پیام نور ،آزاد

آموزش کودکان استثنایی × مدیر آموزش

× دانشجوی دکترای روانشناسی و

کودکان و نوجوانان ×

اسالمی اهواز و دانشگاه فرهنگیان چمران

سازمان آموزشوپرورش استثنائی کشور

× داور جشنوارۀ محتوای الکترونیکی رشد

× مدیر آموزش سازمان آموزشوپرورش

و داور نرمافزارهای حوزۀ سالمت وزارت

استثنائی کشور ×

بهداشت ×

گروه داوری

بیانیه

کودکان استﺜنایی

باتوجهبههدفهایبلندمدتكشوروتوجهبهزیرساختهادرراستایآیندهسازی،یكیازموضوعهای
وپرورشكودكانونوجوانان،وبهویژهتوجهبهپرورشوآموزشكودكانداراینیازهای

مهمتوجهبهآموزش

ویژهاست.نیلبهاینهدفامكانپذیرنیست،مگرباتربیتنیرویشخصیونیزارتقایسطحآگاهیو
بهروزرسانیدانشاولیاومربیانمرتبطبااینكودكان،بهوسیلۀدراختیارآنانقراردادنمتونتخصصیو

كاربردی.

تاكنونكتابهایموجوددرزمینۀكودكاناســتثناییبیشترترجمهایونیزبســیارتخصصیودانشــگاهی
بودهاند،اماامسالكتابهایموجوددرجشنوارهبهاختالالترشدی-حركتیوبخشناشنواییودورۀاول
كودكیتوجهویژهایكردهبودندوبینكتابهایموجودبرایوالدینومربیان،كتابهاییبهزبانیسادهتر

وكاربردیترمشاهدهمیشد.

امادربرخیكتابها،صفحهآراییوویراستاریادبینقاطضعفیداشتونیزجایكتابهایبینرشتهای
درجشنوارهخالیبود.دربرخیكتابهامنابعقدیمیبودندودركتابهایترجمهایرعایتنكردناصول
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نگارشبهچشممیخورد.دربعضیكتابهاهممحتواهایترجمهایوتصویرهابومیسازینشدهبودندو

نیزمعادلسازیتخصصیدربرخیترجمههارعایتنشدهبود.
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یرسدهمچنانكتابهایتألیفیدراینبخشنادرندوبهتراستمترجمانیامؤلفانقبلازترجمه
بهنظرم 

یاتألیفكتاب،ازنهادهایتخصصیذیربطنیازسنجیبهعملآورندتاشرایطیایجادنشودکهانبوهیاز
بهادرموردیخاصتولیدشودودرحیطههایدیگر،هیچكتاببهروزیاكاربردیوجودنداشتهباشد.
كتا 

كآموزشیوسرگرمیبرایكودكانونوجوانانبپردازند.
بهتراستمؤلفانبهتهیۀكتابهایكم 

×

تقــــدیر
بهبود سطح رشد در دوره اول

کودکی

نویسندگان :دوریا سینو
الما شرفالدین
محمد میکاتی
ترجمه :فاطمه آبادی
زهرا رمضاننیا
ناشر :دانژه

آموزش زبان به کودکان کمشنوا با

روش ( STHاز تشخیﺺ تا مدرسه)

نویسندگان :سایه طاهباز

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

سیما فرجنیا
ناشر :گیسا
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ارتبــاطاجتماعــیموفقبهكودكیاریمیرســاند.اكتســاب

اهدافــیراكــهآسیبشــناسگفتــاروزبــانبــهاوارائهكرده

×

«زبــان»ابــزارارتباطــیبســیارمهمــیاســتكــهدربرقراری

موفقیتآمیززبانتاحدزیادیبهسیستمشنواییباكاركرد
مناســببســتگیدارد.كمشــنواییباعــثمیشــودمیــزانو

دســتهبندیكندودرقالبیكموضوعواحدبهكودكارائه

دهد؛بخشسوم:مشاورهخانواده؛بخشچهارم:دستیابی

بهاهداف.

كــودكانكمشــنوادرجریــانیادگیــریمهارتهــایزبانــیو

بخشپنجم:موضوعهاییپیشنهادیدرششسطح

نیافتهاند.
غیررسمیوسازماننیافتهوبرخیرسمیوسازما 

مربیانوخانوادههاكمككندزمانكســبتســلطكودكبر

گفتاریبایدازانواعروشهابهرهببرند.برخیازاینروشها

دراینراهبایددقتكرداختالفكودككمشنواباهمساالن

دارایشنواییطبیعیبهحداقلبرسد.

كتابشــاملپنجبخشاســت.بخشاول:بررســیاجمالی

اینكتابدر944صفحهســعیكردهاســتبهمتخصصان،

مهارتهاراكوتاهتركنندوســرعترشــدمهارتهایكودك
كمشنوارابهحداكثربرسانند.

×

كیفیتگفتاریكاهشیابد.

دوم:توضیحكاملروشهاییكهمربیباكمكآنمیتواند
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یادگیریزبانیكیازمهمترینجنبههایرشدكودكاست.

مبانینظریوعملیطراحیموقعیتباروشSTH؛بخش

لطیف عیوضی

بیانیه

ربابه فتحی

حوری قاهری

× دكترای جامعهشناسی سیاسی ×

× كارشناس ارشد جغرافیای طبیعی ×

× کارشناس ارشد ژئومورفولوژی ×

مدرس دانشگاههای عالمه طباطبایی و

مدرس دبیرستانهای تهران × مدرس

مدرس آموزشوپرورش × سرگروه

تهران × مدرس دورههای كشوری تأمین

دورههای آموزش مدرسان كتابهای

جغرافیای شهر تهران × عضو شورای

مدرس كتابهای درسی جامعهشناسی

جدیدالتألیف ابتدایی و متوسطۀ اول

برنامهریزی گروه جغرافیای دفتر تألیف

× داور فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه

× داوری چندین دوره جشنوارۀ كتاب

× عضویت در هیئت تحریریه مجلۀ رشد

عالمه طباطبایی ×

رشد ×

جغرافیا× ،

گروه داوری

مطالعات و علوم اجتماعی

مطالعات اجتماعی تصویر آرمانها و  واقعیتهای هر فرهنگ و جامعهای است .مطالعات اجتماعی اگر به

راستی مطالعات اجتماعی باشد ،زبان افقها ،آرزوها ،مسئلهها ،دردها و درمانها و در یك كالم عقالنیت

فرهنگی و تمدنی است .این حوزۀ معرفتی ،معرف كیستی و هویت دو جامعه و فرهنگی است و دانستهها

ی مطالعات
و ندانستهها ،و داشتهها و نداشتههای آن را ترمیم میكند .میتوان با رصد تولید  ،توزیع و فناور 

اجتماعی،به توصیف  ،تبیین ،نقد و تجویزهای الزم در مورد آن پرداخت و مسیر موجود و مطلوب آن را تفسیر

كرد .جشنوارۀ رشد میتواند در این مهم مؤثر باشد.

در حوزۀ مطالعات اجتماعی،كتابهای راه یافته به این دورۀ جشنواره رشد ،باوجود وسعت این حوزه ،از نظر

كمّی و كیفی دچار فقر و نارسایی بود .در مجموع  46عنوان كتاب حضور داشتند كه عمدتا ًچهار یا پنج مجموعه

را شامل میشدند و توسط تعداد معدودی از ناشران تولید و توزیع شده بودند .سهم قابلتوجهی از این تعداد

محدود را نیز ترجمهها به خود اختصاص داده بودند .متأسفانه ترجمهها از نظر كیفیت نیز دست برتر داشتند.

غیاب مطلق آثاری با رویكرد اسالمی ـ ایرانی در آثار راهیافته به جشنواره ،محل تأمل است و مسیر راهیابی

كتابها از مراحل قبلی به این مرحله نیازمند توجه و آسیبشناسی است.
عمدتا ًدر مورد موضوعها و مسائلی چون محیط زیست ،زنان ،و باستانگرایی بودند .غیاب كتابهای

كتابها
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ناظر بر نیازهای اساســی مخاطبان و مســائل اصلی جامعۀ ما ،به چارهاندیشــی اساسی احتیاج دارد .اگرچه
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مختلف ،مسائل و نیازهای متفاوت و مختص به خود نیز دارند .همچنین ،اگرچه جوامع مختلف میتوانند و

باید از دستاوردهای یكدیگر استفاده كنند و این امر هم الزم و هم مفید است ،ولی بیشك اینكه جامعهای

مسائلش را نیز به عاریه بگیرد و در واقع از مسائل اصلی خویش باز بماند و مشغول حل مسائل دیگران باشد،
قابلقبول نیست و قطعا ً پدیدهای فرضی و ناهنجار است.

گروه داوری مطالعات اجتماعی  ،پس از مطالعۀ كامل تمام آثار راهیافته به این دوره ،طی دو مرحله دست به

انتخاب زد و با اینكه كتاب برگزیده نداشت ،ولی كتاب «دایرۀالمعارف اختراعات» را ،اگر چه كتابی ترجمهای
است ،بنا به معیارهایی چون پاسخگویی به پارهای از نیازهای واقعی مخاطبان و رابطۀ خوبی كه میان ایدهها

و اختراعات برقرار كرده و مشوق مخاطبان برای اقراع و ابداع بوده است  ،بهعنوان كتاب تصویری خود برگزید.

از میان كتابهای تألیفی نیز برای تشویق آثار تألیفی و حمایت از تولید« ،مجموعۀ چند شعر و چند قصه» را
بهعنوان کتاب تقدیری پیشنهادی خود معرفی کرده است.

در وضعیت فعلی اقتصاد نشر به نظر میرسد که توجه به نیازها و مسائل واقعی مخاطبان ،فرموله کردن

×

صحیح مســائل جامعه ،و تالش عمیق و وثیق برای پاســخگویی به آنها ،بهترین راه توفیق در نشــر باشــد.

جشنوارۀ رشد میتواند با تولید شاخصها و استانداردهای فرهنگی ـ تمدنی صریح ،دقیق و عمیق و سفارش
کتاب  ،در گشودن راه تولید کتابهای غیردرسی مفید اثرگذار باشد.

نامزد

نامزد

نامزد

بازکاهی و بازمصرف

ساختمانهای دوستدار زمین

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد

نویسنده :سالی هیوئیت

نویسنده :میریام کولمن

شابیزک ،شیمی فیزیک

ترجمه :مریم رضازاده

ترجمه :مریم رضازاده

ناشر :انتشارات فنی ایران

ناشر :انتشارات فنی ایران

نامزد
داستان قنات

هفدهم :س-ش ،سورنا-سیوطی،

نویسنده :محمدرضا افضلی
ناشر :انتشارات فنی ایران

نویسنده :شورای کتاب کودک
ناشر :شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه
کودکان و نوجوانان

تقــــدیر

تقــــدیر
مجموعه چند شهر و چند قصه

دایرةالمعارف اختراعات

نویسنده :ناهید کاظمی

نویسنده :جولی فریس

ناشر :سازوکار

ترجمه :غالمحسین اعرابی
ناشر :محراب قلم
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×
رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

×

«قصۀ تبریز» كتاب مصوری است در  64صفحه
با شمارگان  1500صفحه .این كتاب از مجموعه
كتابهایی است كه شهرهای ایران را معرفی
میكنند .نویسنده برای آشنایی كودكان با شهر
تبریز ،از قالب قصه و زبان ساده و روان استفاده
كرده است .همراهی تصویرها با متن نیز كتاب
را برای مخاطب جذاب و خواندنی میكند .در
جستوجوهایی كه در طول آنها قهرمان قصه
سعی دارد بفهمد شهرش شبیه چه موجود زندهای
است و در طول روایت قصه ،اطالعاتی دربارۀ
تبریز به مخاطب میرسد :مكانهای تاریخی تبریز
معرفی میشوند؛ صنایع دستی و سوغات معروف
آن معرفی میشوند؛ شباهتها و تفاوتهای
مردم تبریز با دیگر شهرهای ایران میآیند .غذاهای
معروف و سنتی تبریز نام برده میشوند و تا حدی
سابقۀ تاریخی تبریز روشن میشود .این كتاب با
موضوعات و مفاهیم كتابهای مطالعات اجتماعی
دبستان مرتبط و برای گروه سنی دبستان مناسب
است.

این کتاب بیش از صد وسیلۀ کوچک و بزرگ را به
همراه تاریخچۀ مفید و موجزی از زندگی حرفهای
مخترع هر وسیله و چگونگی ساخته شدن وسایل و
نحوۀ کارکردشان معرفی میکند .سرفصلهای موارد
کتاب عبارتاند از :نبوغ؛ اختراعات مهم؛ ابزارهای
مفید سفر و حرکت؛ اکتشافات و فرهنگ.
در خالل این کتاب  256صفحهای ،حجم انبوهی از
اطالعات علمی در شاخههای گوناگون علوم ریاضی
و تجربی در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.
این دایرۀالمعارف مصور خوانندگان را با روندی
آشنا میکند که طبیعت ذره ذره به تسخیر بشر در
آمده است؛ از خاکی که روی آن قدم برمیداریم
تا آسمان باالی سرمان و اعماق دریاها و زوایای
پنهان فضا.

پرستو آریانژاد

مالك مختاری

× كارشناس ارشد معماری .مدرس

× كارشناس ارشد عمران .مدرس

× مدرس هنرستانهای تهران × داور

هنرستان و آموزشگاههای فنی و حرفهای

هنرستان از سالهای  1376تا ،1384

جشنوارههای خوارزمی ،هنرهای تجسمی

و دانشگاه × داور جشنوارههای رشد

كارشناس و رئیس گروه سازمان پژوهش،

و كتاب رشد × داور چندین دوره از

و هنرهای تجسمی و مسابقات علمی

و داور جشنوارۀ كتاب رشد ×

مسابقات علمی عملی ،و همكار دفتر

و عملی ×

بیانیه

الهام سادات اعرجها

تألیف در تغییر كتاب درسی ×

گروه داوری

معماری

در فرایند یاددهی ـ یادگیری ،بهرهگیری از محتوای غنی و معتبر در كنار كتابهای درسی ،عالوه بر تنوعبخشی

به منابع ،سبب آسانی امر یادگیری میشود .در سالهای اخیر ،با توجه به گسترش حوزۀ تخصصی معماری و
ساختمان ،تولیدات ناشران در این زمینه چشمگیر بودهاند و عنوانهای متنوعی را پوشش میدهند .تعدادی

از مخاطبان این كتابها هنرجویان رشتههای فنیوحرفهای و كاردانش هستند .با وجود چنین قابلیتی از سوی

حوزۀ نشر و آمار باالی هنرجویان ،میتوان با مشخص كردن شاخصهای تهیۀ منابع آموزشی و تربیتی ،بستر

مناسبی را برای پاسخدهی به نیازهای این رشته از مخاطبان فراهم كرد.

كتابهای ارســالی به دبیرخانۀ جشــنواره در این بخش از نظر كمّی قابل توجه نبودند ،اما تنوع موضوعها

گسترده بود .ناشر تعدادی از این كتابها دانشگاههای كشور بودند .از اینرو مخاطب اصلی آنها دانشجویان
عهای
دورههای كارشناســی و كارشناســی ارشــد بودند .در محتوای این كتابها ،مباحث مشــتركی با موضو 

كتابهــای درســی وجود داشــتند كه این دســته از كتابها مورد بررســی قرار گرفتنــد .مهمترین ویژگیهای
كتابهایی كه در داوری نهایی بررسی شدند ،به شرح زیر بودند:
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 .1ارتباط میان محتوای كتاب و مباحث كتابهای درسی؛
 .2همسویی با برنامۀ درسی ملی؛

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

 .3تشریح و تبیین اثرات اعتقادات دینی و فرهنگی ،باورها و ارزشها و ویژگیهای بوم در معماری و ساختمان.

پرداختن به موضوعهای اصلی و كلیدی معماری و ســاختمان ،نگارش روان و پرهیز از بهكارگیری واژههای

ثقیل ،ارائۀ مثالهای ملموس و بومی ،و بهرهگیری از تصویر ،نمودار و جدول در كنار متن ،از ویژگیهای مثبت
تعدادی از كتابهای داوری شده در این بخش بود.

دانشــجویان و دانشآموختــگان مخاطبــان اصلــی بیشــتر كتابهــا بودنــد و همیــن موضــوع باعث شــد تنها

بخشهایی از محتوای كتابها ،با موضوعهای درسی هنرجویان مرتبط باشند .در برخی دیگر نیز موضوعها
تنها در دانشگاه قابل طرح بودند كه همین امر سبب شد ،در مرحلۀ داوری اولیه این كتابها حذف شوند.

به منظور همســویی محتوایی كتابهای تألیفی با هدفهای جشــنواره پیشنهاد میشود كه ناشران محترم

برنامههای درسی رشتههای تخصصی را مدنظر داشته باشند و اسناد باالدستی وزارت آموزشوپرورش را مدرك

مهمی در تولیدات خود قرار دهند.

×

نامزد

نامزد

درآمدی بر طراحی مسكن سالم

نظریه پایداری اجتماعی و

نویسنده :سید باقر حسینی

نویسنده :اسماعیل ضرغامی

ابراهیم ناصر ترابی

مجتمعهای مسكونی

ناشر :دانشگاه تربیت شهید رجایی

ناشر :دانشگاه تربیت شهید رجایی

تقــــدیر
آرامش در خانه ایرانی
نویسنده :محمدصادق طاهر طلوع
سیده اشرف سادات
ناشر :دانشگاه تربیت شهید رجایی

تكنولوژی و معماری بومی
نویسنده :اسماعیل ضرغامی

بﺮﮔﺰﯾﺪﻩ

سیده اشرف سادات
ناشر :دانشگاه تربیت شهید رجایی
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×
رشـــد جوانـــه

×
پایـیـز 1398

×

«معماری بومی» با آنکه در طول تاریخ دستخوش تغییرات بوده،
توانسته است هویت ویژۀ خود را حفﻆ کند و از آنجا که نمایانگر
آداب و رسوم ،روحیه ،احساسات ،اندیشه و عقیده ،ذوق و سلیقه،
و هنر مردم است شناسنامۀ معتبری از مردم سرزمین خود بهشمار
میرود.
با پیشرفت فناوری و جایگزین شدن ماشینها ،دیگر خود مردم
نبودند که بناهایشان را میساختند .بنابراین ،خیلی از مسائلی که
در معماری بومی اهمیت داشت ،در معماری دورۀ مدرن نادیده
گرفته شد .این کتاب بنا دارد با شناساندن هویت ظاهری و باطنی
معماری بومی و کاربرد آن در طراحی ،به نسل جوان برای بازنمایی

ارزشهای فضایی و فرهنگی و بومی ایدههای نو ارائه دهد.
کتاب در پنج فصل نگاشته شده است؛ فصل اول :بومشناسی و
عوامل مؤثر در شکلگیری معماری بومی؛ فصل دوم :فرهنگ و
بوم؛ فصل سوم :تکنولوژی بومی؛ فصل چهارم :اقلیم و معماری
پایدار؛ فصل پنجم :بررسی و تحلیل مصداقهای بومگرا مانند :راسم
بدران ،حسن فتحی و کامران دیبا.
نگارش این کتاب پیچیدگی ندارد و در  228صفحه ،با تصویرها و
منابع کامل به موضوع پرداخته شده است.

بیانیه

معصومه نوروزی

بهنام نیكنژاد

مینا زند

× دانشجوی دکترا مدیریت فناوری

× دانشجوی دكترای مهندسی مكانیك

× كارشناس ارشد برنامهریزی درسی

اطالعات × داور چند دوره جشنوارۀ

× كارشناس دفتر تألیف كتابهای

× آموزگار دبستان × عضو كمیسیون

كتاب رشد × داور جشنوارۀ تألیفات

درسی فنی و حرفهای و كاردانش ×

برنامهریزی درسی و تألیف كتاب كار و

استانی كار و فناوری × كارشناس

رئیس گروه برنامهریزی و توسعۀ

فناوری پایۀ ششم × همكار گروههای

مسئول فناوری اطالعات از سال  1385تا

سازمان پژوهش × معاون مدیریت

آموزشی مناطق آموزش و پرورش تهران

 ،1390كارشناس كار و فناوری × مدرس

طرح و برنامه و امور مالی سازمان

× داور سه دوره جشنوارۀ كتاب رشد ×

دانشگاه پیام نور تهران ×

پژوهش × داور جشنوارۀ كتاب رشد ×

گروه داوری

مهارتهای عملی عمومی

جشنوارۀ كتاب رشد یكی از بسترهای فرهنگی بسیار مهم برای شناسایی و معرفی كتابهای آموزشی مرتبط
با درسهای مدرسهای است .این اهمیت ،خصوصا ً در مورد درس نوپای «كار و فناوری» دوچندان است .با
توجه به تأكیدات مكرر اسناد باالدستی ،خصوصا ً «سند تحول بنیادین» بر جنبههای مهارتآموزی در نظام
آموزشوپرورش ،این درس واجد جایگاه ویژهای در میان درسهاست.

خوشبختانه روند تولید كتابهای آموزشی در سالهای اخیر بسیار مثبت و گرایش به سمت كاربردی كردن

آموزشها و مهارتآموزی به صورتی مشهود دیده میشود .مؤلفان و ناشران به خوبی نیازهای دانشآموزان

را رصد كردهاند و رویكرد خود را از تولید كتابهای نظری ،به سمت تولید مطالب كاربردی معطوف داشتهاند.

نگاهی به روند كتابهای شركتكننده در جشنواره ،در سالهای متوالی نیز مؤید همین موضوع است.

گروه حاضر كه در سالهای گذشته با نام كار و فناوری در جشنواره شركت داشت ،در سال جاری با عنوان

«مهارتهای عملی عمومی» شركت كرده و محتوای كتابهای گروه همان محتوای گروه كار و فناوری است.
مطابق سالهای پیشین ،موضوعهای كتابها عموما ً حول موضوع رایانه قرار دارند و عنوانهای چندانی در
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سایر موضوعهای مرتبط ،از جمله مهارتآموزی و مهارتهای فنی در الكترونیك ،مكانیك ،كشاورزی ،هنر،

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

خدمات و  ...به چشم نمیخورد .تعداد عنوانهای كتابها و گسترۀ موضوعها بسیار محدود است .كتابها
اكثرا ًترجمهای هستند و كتابهای تألیفی كمتر در این گروه حضور دارند .كتابهای شركتكننده در جشنواره
پوشش كافی یا حتی نسبی درخصوص موضوعهای پودمانهای كتاب كار و فناوری نمیدهند.
پیشنهاد میكنیم:

 -در فراخوان جشنواره به موضوعهای كمتر توجه شده در سالهای قبل ،اشاره شود و برای تشویق ناشران و

مؤلفان به حضور در این بخشها ،سازوكارهای تشویقی (مانند جوایز بیشتر) در نظر گرفته شود.

 -مهارتآموزی بهعنوان یكی از مهمترین اصول اسناد باالدستی ،محور اصلی جشنوارۀ سالهای بعد قرار گیرد

و این موضوع در شاخصهای امتیازدهی ،اعطای جایزه و  ...برجسته شود.

×

نامزد
من و رایانهام
نویسنده :سمیرا کاشی
سیدهجواهر نقوی
ناشر :نسیم قلم

ی است .کتاب
مهندسی کاری عمل 
حاضر کوشیدهاست به مخاطب
فرصت دهد هم کار ذهنی انجام دهد
و هم کار عملی .با آموزشهای این
کتاب و داشتن تجهیزاتی مثل رایانه،
اینترنت پرسرعت ،بعضی مواد غذایی
و برخی اقالم فروشگاهها مثل فوم
و چسب ،و بعضی تجهیزات ایمنی و
یک دفتر طراحی ،مخاطب میتواند
شبیهسازیهایی انجام دهد و مانند
مهندسان طراحی کند.
این كتاب از سری كتابهای دامیز برای
كودكان و نوجوان است .در این كتاب
هشت پروژه به عنوانهای آشنایی با
مهندسی ،فرود روی مریخ ،ساعت
تیكتیك میكند  ،پاك سازی ،بارگذاری
پل ،كالهبرقی فضایی ،حاال آشپزی كنید
و هیجان ترن هوایی طراحی شده است.

ساخت ربات فقط یك مهارت نیست،
بلكه مهارتهای زیادی را دربرمیگیرد.
برای ساخت ربات باید چگونگی استفاده
از ابزارها را آموخت ،با قطعات موجود
یا مواد خام چیزهای جدید ساخت و
مفاهیم پایۀ الكتریسیته را در موتورها و
كلیدها به كار برد .مخاطب با همراهی
تمرینها و انجام فعالیتهای كتاب
حاضر میتواند برس ربات ،موش ربات
و ربات هكشده بسازد.
این كتاب چهار بخش دارد .1 :آشنایی
با بخشهای مهم یك ربات؛  .2ساخت
ربات با اسباببازیهای دورانداختنی
و مواد معمولی موجود در خانه؛ .3
نحوۀ استفاده از موتورهای كوچك
برای به حركت درآوردن رباتهایی كه
میسازید؛  .4استفاده از باتری برای
به كار انداختن رباتها .این كتاب برای
دانشآموزان متوسطه اول و متوسطۀ
دوم و هنرجویان مناسب است.

كتاب «طراحی وبسایت» از مجموعه
كتابهای دامیز برای كودكان و
نوجوانان است .نویسندۀ كتاب كه برای
شركتهای بزرگی وبسایت طراحی
كرده ،در این كتاب سعی كرده است
مقدمات آموزش ایجاد وبسایت را به
نوجوانان بیاموزد .آشنایی با ابزارهای
طراحی و آموزش  HTMLبه نوجوانان
كمك میكند وبسایت مورد نظرشان
را طراحی كنند و سپس موضوعات
مورد عالقه ،آثار هنری و  ...را از طریق
وبسایتشان برای دیگران به نمایش
بگذارند.
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×

ناشر :آوند دانش

ناشر :آوند دانش

ناشر :آوند دانش

رشـــد جوانـــه

ترجمه :شیدا سرمدی

ترجمه :حسین سلیمانی

ترجمه :حسین سلیمانی

×

نویسنده :گرگ ریكابی

نویسنده :كمیل مك كیو

نویسنده :گوردون مك كوم

پایـیـز 1398

طراحی وب سایت

آشنایی با علم مهندسی

ساخت ربات

×

تقــــدیر

تقــــدیر

همایون موسوی

خدیجه بختیاری

صدیقه حسن زاده

× كارشناس ارشد هنر اسالمی × داور

× كارشناس ارشد مدیریت كسب

× كارشناس ارشد پژوهش هنر ×

و ناظر هشت دوره جشنوارۀ هنرهای

و كار × سردبیر و مدیرمسئول مجلۀ

مدرس چند دانشكده و هنرستان ×

تجسمی كشوری × داور و ناظر جشنوارۀ

عموزنجیرباف × مسئول دبیرخانۀ

داور چندین دوره از جشنوارههای رشد و

خوارزمی × داور و ناظر مسابقات علمی

پانزدهمین و شانزدهمین جشنوارۀ

هنرهای تجسمی ×

مهارتی ×

بینالمللی امام رضا (ع) × مسئول
دبیرخانۀ نوزدهمین و بیستمین جشنوارۀ
بینالمللی قصهگویی ×

گروه داوری

بیانیه

هنر تخصصی

همگان از اهمیت و نقش كتابهای مناســب و ارزشــمند كمكآموزشــی و كمكدرســی در فرایند یاددهی
ـ یادگیری (مبتنی بر اســناد مصوب) آگاهاند .در هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد در زمینۀ هنر كتابهای

متنوعی در حوزۀ هنرهای تجسمی و نمایشی بررسی و داوری شدند كه از موضوعهای گوناگون و با مخاطبان

عام و خاص برخوردار بودند .كتابهای تخصصی هنر زمانی میتوانند بهعنوان منابع كمكآموزشــی و یا
كمك درســی در حوزۀ فرهنگ و هنر نقش مهمی ایفا كنند كه به ارتقای ســطح یادگیری (دانش ،مهارت

و نگــرش) در كنــار كتابهــای درســی كمــك كنند و بهعنــوان كتابهــای تكمیلی در اختیــار دانشآموزان،

هنرجویان ،معلمان هنر و هنرآموزان قرار گیرند.

ضمن احترام به مشــاركت ناشــران و مؤلفان گرامی حاضر در این بخش از جشــنواره ،از میان كتابهای
رسیده به این مرحله (كه از تنوع موضوعی گستردهای نیز برخوردار بودند) ،برخی فاقد كیفیت مطلوب و

محتوای مورد نیاز آموزشی دانشآموزان و هنرجویان بودند و برخی نیز در چارچوب كتابهای كمكآموزشی
و كمكدرسی نبودند .بنابراین هیئت داوران به دلیل تطابق نداشتن با شاخصهای جشنواره ،هیچ كتابی
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را كتاب برگزیده معرفی نمیكند ،اما دو عنوان كتاب را شایستۀ تقدیر میداند.

همچنین ،پیشــنهادهای زیر برای بهبود و ارتقای ســطح جشــنواره در زمینۀ هنر تخصصی و نیز مشــاركت
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مناسبتر و چشمگیرتر سایر ناشران و مؤلفان در سالهای آتی ارائه میشوند:

 -توجه به تناسب محتوای آموزشی كتابها با نیازهای فراگیرندگان ،با عنایت به كتابهای درسی؛

 ایجــاد جریانــی علمــی ،بــهروز و پویا در تولید كتابهای كمكآموزشــی در حوزۀ تألیــف و ترجمه ،توأم بامسائل فرهنگی جامعه و جهان (و مبتنی بر محتوای كتابهای درسی)؛

 -بومیســازی متن و تصویر ،بهویژه در كتابهای ترجمهای (مناســب با شــرایط جامعه و ارزشهای ایران

اسالمی)؛

 -مشخص شدن مخاطبان اصلی كتابها ،اعم از دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان هنر ،و هنرآموزان.

×

نامزد

نامزد

نامزد

 101بازی نمایشی

مرشد و پهلوان :فیلمنامه مستند در

زنگ عروسکسازی

نویسنده :حسین فداییحسین

نویسنده :حامد قربانی

نویسنده :زینب حسینجانی

ناشر :صابرین

ناشر :نیستان

باره فیلم ناتمام علی حاتمی

ناشر :طالیی

تقــــدیر
تقــــدیر
فرهنگ مختصر تصویری هنر:

مبادی مباحث کارشناسی طراحی

گرافیک در ارتباط تصویری :زبان و

بیان تصویر

مبادی مباحث کارشناسی طراحی

گرافیک در ارتباط تصویری :مبانی
طراحی بصری برای فونت فارسی

تحلیل و تصویر ،نقاشی و مجسمه

نویسنده :مصطفی اسدالهی

نویسنده :فائزه طاهری

ناشر :مؤسسه فرهنگی فاطمی

ناشر :مؤسسه فرهنگی فاطمی

ترجمه :توکا ملکی

امروزه تصویر ،اولین ابزار ایجاد ارتباطات
منطقهای و جهانی است و طراحی
گرافیک در این میان نقشی تعیین
کننده دارد .این كتاب شامل مجموعه
تمرینهایی است كه میتوانند زمینهساز
حل بسیاری از مشكالت طراحی برای
دانشجویان رشته طراحی گرافیك
باشند و این كه چگونه و به چه طریقی
میتوان به طراحی مطلوب و خالقانه
دست یافت .اینگونه تمرینها ،توان
جستوگری موشكافانه و دقیق را
تقویت میكنند و میتوانند در بسیاری
از پروژههای طراحی گرافیك برای
دانشجویان و عالقهمندان راهگشا
باشند.
کتاب پیشرو در چهار فصل تنظیم
شده است .نویسنده در فصل اول با
ذکر نمونههایی ،بیان تصویر در گرافیک
ل دوم و سوم
را تبیین میکند .در فص 
هر یک از مراحل تمرینهای تکنیکی
مانند تحلیل ویژگیهای ظاهری و باطنی
عناصر تصویری ،سایهها ،ارزشهای
خطی و استفاده از فضا و پسزمینه
تشریح شده است .در فصل پایانی نیز
به ویژگیهای تصویر و نمونههایی از
آنها اشاره میشود.

امروزه «تصویر» اولین ابزار ایجاد
ارتباطات منطقهای و جهانی است و
طراحی گرافیك در این میان نقشی
تعیینكننده دارد .كتاب «مجموعۀ
مبادی  »...در چهار فصل تنظیم شده
است .نویسنده در فصل اول با ذكر
نمونههایی ،نقش تصویر را در گرافیك
بیان میكند .در فصلهای دوم و سوم
مراحل تمرینهای تكنیكی و مفاهیمی
مانند تحلیل ویژگیهای ظاهری و باطنی
عناصر تصویری ،سایهها ،ارزشهای
خطی و استفاده از فضا و پسزمینه
تشریح شدهاند .در فصل پایانی نیز
ویژگیهای تصویر و نمونههایی برای هر
ویژگی آمدهاند.
این كتاب در  129صفحه ،برای
هنرآموزان گرافیك نگاشته شده است.
تفاوت بنیادین این مجموعه با سایر
كتابها این است كه در آن دیدگاههای
معمول و سنتی آموزش گرافیك با توجه
به نیازهای روز تدوین شدهاند.

نویسنده :سونیا وایلوک
مور پامال شیلز
ناشر :قدیانی
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×

كتاب حاضر سعی میكند خواننده را
با انواع سبكهای هنری ،زندگی و آثار
نقاشان و مجسمهسازان مشهور ،و
شیوههای پدید آمدن آثار هنری آشنا
كند .كتاب به سه بخش «هن ر آغازین،
هنر مدرن و مجسمهسازی» تقسیم
شده است .زندگینامۀ هر نقاش یا
مجسمهساز ،همراه با معرفی سبك و
آثار او ،نحوۀ شكلگیری هر اثر هنری و
راههایی كه هنرمندان سراسر دنیا برای
تصویر كردن موضوعی مشترك بهكار
گرفتهاند ،در این اثر معرفی شدهاند.
این كتاب  139صفحهای ،به دلیل
استفاده از تصویرهای متنوع در انتقال
مفاهیم و نیز تصویرسازی خاصی كه
متن را همراه خود هدایت میكند ،قابل
تأمل است .این فرهنگ میتواند منبع و
مرجع مناسبی برای هنرآموزان باشد.

کاوه تیموری

سمینه خوبی

کیومرث سلطانی ابهری
× کارشناسی ارشد رشتۀ تولید سیما

× کارشناس ارشد و دانشجوی دكترای

× كارشناس ارشد ارتباط تصویری ×

× مدیر دبستان × مدرس هنر ،دینی

جامعهشناسی فرهنگی × مدرس

مدرس دانشگاه جامع علمی و كاربردی

و قرآن × داور جشنوارۀ پیش از

آموزشوپرورش × سردبیری مجلۀ رشد

× مربی كانون پرورش فكری × مدرس

دبستان ×

آموزش هنر × سرگروه هنر در دانشگاه

كارگا ه آموزشی استانی تصویرسازی

تربیت معلم هنر × مشاور قائممقام

هنرآموزان گرافیك × دبیر اجرایی

وزیر در انجمن اولیا و مربیان ×

مجلۀ قاصدك × داور جشنوارۀ قامت
دوست ×

بیانیه

گروه داوری

هنر كودك و نوجوان

کودکی و نوجوانی فرصتی است تکرارناپذیر که انسان دوران طالیی خود را در آن به سمت تعالی میگذراند و

ما فعاالن حوزۀ کتاب این گروههای سنی ،انتخاب شدهایم تا حمایتکنندۀ رشد بیهمتایی آنها باشیم .هنر

ۀ ابعاد رشد آنها را تسهیل
بهعنوان محرک خیال  ،عواطف و  احساسات انسانی ،راهی است که یکپارچگی هم 

میکند تا زیبایی هستی را ادراک و هستیبخش را باور کنند .انسان از راه هنر  ،دنیایی را بازآفرینی میکند که
بازنمای کمال انسانیت او باشد.

هر یک از کتابهای آموزش هنر ،اگر بهخوبی محرک خیال  ،عواطف و احساسات متفاوت کودکان و نوجوانان

باشد ،میتواند نقش معلمی توانمند برای رشد خالقیت ،احساسات و ادراکات زیباییشناسی آنها را ایفا کند.

متن و تصویرهایی که مکمل هم و خالقانه ،خیالانگیز ،غیرمستقیم ،جذاب  ،واگرا ،و بازتابی از فرهنگ ایرانی

و اسالمی باشند،میتوانند عواطف کودک و نوجوانی را که دل به آنها سپرده است،تحریک کند و الهامبخش
دنیایی شوند که او برای خود میسازد.

تــاش گــروه داوران بــر انتخــاب کتابهایــی بود کــه از تصویرهــا و ادبیاتی به نســبت خالقانــه ،خیالانگیز،
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غیرمســتقیم ،واگرا و جذاب بهره گرفتهاند تا زمینهســاز خلق رویاهای شــیرین برای مخاطبان خود باشند .از

میان کتابهای رسیده به دفتر جشنوارۀ رشد  ،کمتر کتابی به چشم میخورد که از تمام معیارهای ذکر شده
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به کمال بهره گرفته باشد .سهم کتابهای تألیفی داخلی امسال و متأسفانه همان مقدار رسیده هم کیفیت

پایینی داشت .اگرچه در حوزۀ تألیف تعداد قابلتوجهی از كتابهای رسیده ،به آموزش خوشنویسی مربوط

بودند ،اما این گروه از كتابها به دلیل بیتوجهی به عالقهها و نیازهای مخاطب ،از جمله گرافیك و شیوۀ

ارائه نتوانستند نظر داوران جشنواره را جلب كنند .معدود کتابهایی با محتوای جدید و ارائۀ خالقانه به چشم
میخوردند که کودک و نوجوان میتوانست از برخورد با آنها لذت ببرد و به دلیل برخورد واگرانه با محتوا،

برداشت خود را از مفاهیم داشته باشد.

مستقیمگویی ،نتیجهگرایی ،تصویرها و  ادبیات ضعیف و محتوای ناهمگون با هدفهای سند برنامۀ درسی

ملی که موجب کمارزش شدن کتابها میشوند ،از آفتهایی هستند که تألیف داخلی را در چشم مخاطبان

این حوزه کمرنگ میکنند .در میان کتابهای ترجمه شده  ،فاصلۀ نیاز مخاطب با محتوای ارائه شده را میتوان
یكند.
از جمله نقاط ضعف این دسته از کتابها برشمرد که این امر ارتباط با مخاطبان را تضعیف م 

آگاهی از نیاز ســنی کودکان و نوجوانان باعث خواهد شــد ،حوزۀ نشــر به جای تأکید بر فناوری ،زمینۀ بروز

×

خالقیت  ،عواطف و احساسات آنها را فراهم كند.

نامزد
باغ و رنگهای انگشتی

و حیوانات و رنگهای انگشتی

نویسنده :فیونا وات

ترجمه :الهام فیاضی

نامزد

نامزد

لذت خوشنویسی

کارگاههای هنری خاقانه،

نویسنده :بهزاد صالحی

برای بچهها

ناشر :مهر زهرا (س)

ناشر :زعفران

سرگرمکننده و سرذوقآورنده

نویسنده :زهرا کبیری

نامزد
شیوههای نوین خاقیتافزایی
نویسنده :فرانک شیرمحمدی
ناشر :مولف

ناشر :ورتا

نامزد

تقــــدیر
دو تا دوست خمیری
نویسندگان :دو پتی

همه ما اثر هنری هستیم
نویسنده :مارک اسپرینگ
ترجمه :مانلی آیگانی
ناشر :منظومه خرد

الرن الدریچ
ترجمه :پریسا هاشمی طاهری
ناشر :پرتقال
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كتاب «دو تا دوست خمیری» داستان دو گلولۀ
خمیری است كه به هر شكلی درمیآیند .این دو
گلوله ،بعد از ساخته شدن توسط سازندهشان،
در یك استودیوی عكاسی به حال خود رها
میشوند و ...
دیالوگهای این كتاب بسیار كم
است .بار اصلی داستان
بر دوش تصویرهاست.
نویسنده در حال روایت
داستان ،به آموزش
غیرمستقیم ساخت عروسكهای
خمیری و معرفی حیوانات میپردازد.
این كتاب در  32صفحه در قطع
خشتی ،برای پایههای دوم و سوم
دبستان طراحی شده است.

×

کوروش پارسانژاد

بیانیه

وحید حقی تومتری

جعفر وافی

× دكترای هنر (دارندۀ مدرك درجه

× فارغالتحصیل گرافیك × عضو

× دیپلم علوم تجربی × گرافیك

یك هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان

انجمن صنفی طراحان گرافیك

مطبوعاتی با درجۀ ممتاز × طراح

كشور) × عضو انجمن طراحان گرافیك

ایران × شركتكننده در مسابقۀ

گرافیك مجلههای رشد معارف اسالمی،

ایران × مدرس دانشگاه × مدیر مرکز

بینالمللی طراحی پوستر مكزیك در

زیستشناسی ،برهان متوسطۀ  2و

تجربیات هنری و ایدههای نو كانون

سال  × 1390برندۀ جایزۀ دوهزار

شیمی × همكار روند تولید فنی و هنری

پرورش فكری كودكان و نوجوانان ×

یورویی جشنوارۀ هنر و رسانه در

برگزاری ستاد بزرگداشت موالنا در آموزش

سال × 1390

و پرورش ×

گروه داوری

گرافیك و عمومی

هیئت داوران ،ضمن قدردانی از تمامی آثار راه یافته به هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد ،توجه ناشــران و
مدیران جشنواره را به چند نكتۀ ضروری جلب میكند:

از منظر طراحی گرافیك و كتابآرایی ،متأسفانه تعداد آثار چشمگیر و یا حداقل استاندارد در میان كتابهای

هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد ،بسیار كم بود .آثاری كه گرچه در مواردی از لحاظ محتوا ،مفید و قابل توجه

بودنــد ،امــا در نحــوۀ ارائــۀ بصــری ،چه در طرح جلــد و چه در طراحی صفحههای داخلــی ،عملكرد ضعیف و

غیرحرفهای داشتند .در حالیكه حتی با همان هزینۀ صرفشده ،میتوانستند گرافیكی درخور و بسامان داشته

باشند .در بعضی از آثار تالشهایی برای رسیدن به یك فرم گرافیكی دیده میشد ،اما تأثیر نبود یك مدیر
هنری با تجربه در مدیریت كلیت اثر به شدت به چشم میخورد.

به نظر میرسد ناشران این آثار به بخش گرافیك و طراحی ظاهری كتاب عنایت شایانی نداشتهاند .استفاده از

طراحی گرافیك مناسب و بهرهگیری از خالقیت در شیوۀ انتقال محتوا ،ارزش تصویری و مهمتر از آن ،ارزش
كاربردی كتاب را دو چندان میكند.
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اما گفتنی است ،در این میان كتابهایی هم بودند كه گرافیك مناسب و خالقانهای داشتند .حضور این آثار

در جشنوارۀ كتاب رشد امسال بسیار امیدواركننده و شایان تحسین بود؛ آثاری كه با وسواس و هوشمندی

×
کارنامۀ علمی-اجرایی و بیانیههای گروههای داوران

هنرمندانهای طراحی و انتشار یافتهاند .این نوع آثار ،با یك انتخاب درست از طرف ناشر ،به دست طراحان
گرافیــك آشــنا بــا حرفــۀ طراحی كتاب ،منتشــر شــدهاند و میتوانند الگویی حرفهای و ســالم بــرای مدیران و
دستاندركاران حوزۀ نشر باشند.

×

