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مطالعـــه
پیش نیاز توسعه

پیام محسن حاجی میرزائی وزیر آموزش وپرورش 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.
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در آستانۀ برگزاری »هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد«، فرصتی فراهم شد تا پای سخنان حجت االسالم و المسلمین، دكتر 
علی  ذوعلم، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بنشینیم. با توجه به باز آرایی ساختاری سازمان، 
ســخنان ایشــان از اهمیت خاصی برخوردار اســت. در ادامه روایت بیان شــده از سوی ایشان را پیرامون: اهمیت كتاب و 
كتاب خوانی، اشاراتی در خصوص طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، اهمیت و جایگاه و نقش ناشران آموزشی و 

لزوم شكل گیری، »تشكل خیرین توسعۀ كتاب خوانی« با هم می خوانیم.

پای صحبت های حجت االسام و المسلمین دكتر علی ذوعلم، معاون وزیر 
و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

رونق بازار نشر آموزشی
توسعۀ كتاب و كتاب خوانی و بستۀ یادگیری

گفــت وگو

بستۀ یادگیری به جای كتاب درسی 
خداونــدبــزرگرابابــتتوفیــقكارهــایبزرگــیكه
پیشرویماســت،شــكرگذاریم.بایداززحماتهمۀ
دوســتانیكــهپایهگذارطــرحســاماندهیكتابهای
آموزشیوتربیتیوجشنوارۀكتابهایآموزشیشدند

وطیسالهایگذشتهباتالشوكوششفراواناین
جشنوارهرااستمراربخشیدهاند،تشكركنیم.امیدواریم
درایندورهنیزآوردههایخوبوبرتریحاصلشوند

وبتوانیمازنتایجآنبهرهمندشویم.
بسترســازی  بــرای  ســازمان  ســاختاری  اصالحــات 
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مشــاركت حداکثــری جامعه در همۀ 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 بستۀ 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. 
كتابهایغیردرسیحتماًبایدبخشیازكتابهای
آموزشــیمــاقــراربگیرنــدوبخشهایــیازمحتوای
آموزشــیمــادرقالبمطالعــاتآزاددانشآموزانو
تأملوتفكرآنانمحققشود.بهخصوصبحث»فكر
محوری«دراینبینبسیارمهمونقشآفریناست.
مباحثۀدانشآموزاندركالسهایدرسوپویاشدن
اندیشــۀدانشآموزومعلمدركشــفودستیابیبه
مفاهیمویافتههایتربیتیخیلیمهم،قابلتوجهو

موردنظرهستند.
بیتعــارفبایــدبگویمكهاینامرفعــالًدرحدیك
شعارمتوقفاستكهبایدبهعملورفتارمستمرو
تأثیرگذارتبدیلشود.اماچگونه؟اینشعارراچگونه
بایــدبهعمــلتبدیلكرد؟راهشایناســتكهاین
شــعاربهیــكبرنامةعمــلدرطراحیزنجیرةرشــد
كتابخوانیدرآموزشوپرورشتبدیلشودوبهطور

مستمربهفكرتكمیلوارتقایاینزنجیرهباشیم.
اینكاركهمادركتابدرسی،فهرستیازكتابهای
غیردرســیراارائــهكنیــم،الزماســتولیبهتنهایی
كافینیستونهایتاًكارسازومفیدنخواهدبود.در
همینمعرفیكتابهاهمبایدباتأملخیلیبیشتری

عملكنیم.

ارائۀ بخشی از محتوا در قالب مطالعۀ كتاب غیر 
درسی 

یکنكتۀاساسیایناستكهاساساًبتوانیمبخشی
ازمحتــوارادرقالــبمطالعــۀكتابغیردرســیارائه
كنیــم.رویایــنموضــوعبارهــاتأكیدكردهایــمودر
دورهایهمكهدردفتربرنامهریزیوتألیفكتابهای
درســیمسئولیتداشــتهام،خدمتدوستانمتذكر
میشدم،اماخیلیموفقیتپیدانکرد.شایددلیلش
ایــنبــودكهدرآنزمانماهنوزبرنامۀدرســیملی
مصوبوســندتحولینداشــتیمكهایناموررابرای
ماالزامآوركند.اكنونبراساساسنادتحولیملزمبه

انجاماینكارهستیم.یعنیبایدازتكابزاریبودن
آموزشدرقالبكتابدرسیخارجشویموبهسمت

عملیاتیشدنبستۀیادگیریبرویم.
دربعضــیحوزههــایتربیــتویادگیــری،ماننــد
تفكــروحكمــت،قــرآنومعــارفاســالمی،زبــانو
ادبیاتفارسی،آدابومهارتهایزندگی،سالمت
وتربیتبدنــی،وحتــیحوزههایــیمانندریاضیاتو
فنیویاعلومتجربی،میتوانیمدرصدیازمحتوای
آموزشیرابراساسآنچهكهحوزۀتربیتویادگیری
مشخصكردهاست،باهماناستانداردمحتواییو
مفهومــیدرقالــبمطالعۀكتابهایمربــوطبهآن
مفهوم،مباحثهدانشآموزان،ارائۀمطلبدركالس
درس،ونوعیخودآموزیواندیشهورزیدرآنباب

ارائهكنیم.

تولید كتاب آموزشی غیر درسی
نكتۀسومهمایناستكهكتابآموزشیغیردرسی
بــهاندازهكافــیوبهگونهایمتوازنوپاســخگوبرای
مخاطبدانشآموزتولیدشوداالناگرازمنسؤال
كنیدكهدرحوزۀتفكروحكمتبرایبچههایكالس
ســومابتداییچندكتابداریــمكهبتواندهدفهای
تربیتیوآموزشیراكهدرحوزۀمربوطهتدوینشده،
ارائهكند،شــایدبهتعدادانگشتاندستهمچنین
منابعیراسراغنداشتهباشم.یعنیواقعاًكتابهای
قابلیكهمبتنیبرمبانینظریتحولیباشندوبتوانند
جهتگیریهایبیانشدهدرآناسنادرادنبالكنند،

دراینزمینهسراغنداریم.
متأســفانهماكتابهایترجمهایزیادیدرهمین
زمینههاداریمكهبنیادهایاندیشۀآنهابابنیانهای
اندیشهایاسنادتحولیماسازگارنیست.بههمین
دلیــلهمبایدچنیــنآثاریراتولیدكنیــم.بنابراین
تولیدوتألیفكتابهایآموزشیغیردرسیتالشی
جــدیومســتمررامیطلبــدكــهبایــددســتگاههای
فرهنگــی،فكــریودانشــگاهیومراكــزپژوهشــی،
حوزههایعلمیه،وانجمنهایعلمیغیردولتیدر
اینزمینهبهكمكمابیایند.شایدالزمباشد،نقشی
راكه»انتشــاراتمدرســه«دراینزمینهبایدداشته

باشد،بازتعریفكنیم.

دسترسی دانش آموزان به كتاب مناسب
نكتۀچهارمدسترسیدانشآموزانبهكتابمورد
نیازومناسباستكهبایددیدایندسترسیدرحال
حاضربهچهمیزاناست.بهاعتقادبنده،بسیاراندك
استوقابلتوجهنیست.درآندورهایكهمدیركل
دفتربرنامهریزیوتألیفکتابهایدرسیبودم،در

این نگاه باید تغییر 
كند و به جای كتاب 
درسی به سراغ 
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 مهم ترین 
شركای این بسته، 
كتاب های غیر 
درسی هستند
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بازدیدهایاســتانیودریكیازمناطقآموزشــیدر
دبیرســتانیحضورپیداكردمووقتیسراغكتابخانۀ
مدرسهراگرفتموبرایدیدنآنمراجعهكردم،دیدم
كهدركتابخانهقفلاست.جالباینكهكلیدكتابخانه
راهمپیدانكردندتابتوانیمازداخلآنبازدیدكنیم.
همانجابودكهبهمدیرمدرســهوهمراهانعرض
كردم:اینجادراصلكتابخانهنیستوبیشتربهعنوان

انباركتابازآناستفادهمیشود.
ایندرحالیاستكهباتوجهبهتجاربیكهوجود
دارد،بهطرحینوبرایمدیریتكتابخانۀدانشآموزی
نیازداریمتاكتابخانۀدانشآموزانتوســطخودشان
تجهیز،مدیریتوادارهشــود.ضمناًبایددسترســی
دانشآموزانبهكتابرادرمحیطمدرســهتســهیل
كنیموشرایطیرافراهمآوریمكهبهراحتیبتوانند
بهكتابهایموردنیازودلخواهشاندستپیداكنند.
ازسویدیگر،فضایفیزیكیظاهرمناسبوآراستۀ
كتابخانــهخیلیمهماســت.گاهیبــاخودمانتصور
میكنیــمچــونامروزهدرجهــانارتباطاتومتكیبه
فضاهایمجازیزیستمیكنیم،بهكتابكاغذینیازی
نداریــم.ولــیعرضمنایناســتكهقطعاًاینگونه
نیســتواینتصوركهگمانكنیمعمركتابكاغذی
روزیبــهســرخواهدآمد،تصورمقــرونبهواقعیتی
نیست.دههاسالاستكهاینتصوررواجپیداكرده،
ولیدرعملچنیناتفاقیصورتنگرفتهاست.كتاب
كاغذیجایگاهخودراحفظخواهدكرد.فضایكتابخانه
درمدرسهبایدبرایدانشآموزانفضاییشوقانگیز
ودوستداشتنیباشدوفعالیتهایكتابخانهایباید

بهصورتیجدیومؤثرشكلبگیرد.

شاخص ارزشیابی مدیران مدرسه: میزان توجه به 
كتاب خوانی و كتاب خانۀ مدرسه 

بــهنظرمیرســداینجانقشبــرادرانوخواهران
مادرامورتربیتیبسیارمؤثروتعیینكنندهاست.
دوســتانمادر»معاونتپرورشــی«باكارشناسان
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیبایدتیمی
همدلوهمجهتتشكیلدهند.معاونانآموزشی
همبایددراینبرنامهوحركتسازندهنقشمهم
ومؤثرخودشــانراایفاكنند.یعنیمعاونمحترم
آموزشــیبرایتوجهدادنمدیرمدرسهبهاهمیت
كتابخانه،میتواندبســیارمؤثرونقشآفرینباشد

وبهماكمككند.
بندهقویاًمعتقدمكهیكیازشاخصهایارزشیابی
مدیرانبایدهمینموضوعمیزانتوجهبهكتابخانۀ
مدرسهباشدودربازدیدازمدرسههابایدسركشی
بهکتابخوانیوكتابخانۀمدرسهوارزیابیوضعیت

آنجــزواولویتهــایدوســتانباشــدوفعالیتهای
اقماریحولكتابخانۀمدرسه،مانندتلخیصكتاب،
مباحثهدربارۀكتاب،نقدكتابواموریازایندست،
بــهدقتموردتوجهقــرارگیرد.بهخصوصدرمورد
نقــدكتــابخیلیتأكیــددارموبایدنقدعلمیكتاب
رادرحدســطحشــناختیدانشآمــوزانبابكنیمو
توسعهدهیم.دانشآموزانماكتابنمیخوانندتااز
آنتقلیدكنند،بلكهكتابمیخوانندتابهقدرتتفكر
واندیشــهآنانكمكشــود.اینموضوعخیلینكتۀ

مهمیاست.

توانمند سازی دانش آموزان برای نوشتن 
ایــنزنجیــرههــمتوانمندســازی دربخــشآخــر
دانشآمــوزانبــراینوشــتنخیلیمهــموموردنظر
اســت.یعنــیمــابایــدازســطحمؤلفــانمؤلــفبــه
ســراغدانشآمــوزانمؤلــفبرویم.همیــناالنهم
دانشآموزانــیداریمكهمثالًدرپایۀدهممتوســطه
تحصیــلمیكننــدودرعیــنحــالكتابــیچنــدده
صفحهایهمنوشــتهاند.اینموضوعبســیاربســیار
مهــماســت.مابایســتیاینفرصتراقــدربدانیمو
اینمطلبراجدیبگیریموجزوفعالیتهایاقماری

كتابخانۀمدرسهلحاظكنیم.
همچنیــنبایــدانجمنهــایادبــی،انجمــنشــعر،
وجــود از و دهیــم تشــكیل شــعر حفــظ انجمــن
دانشآموزانمســتعدوعالقهمنــددراینانجمنها
بهرهبگیریم.اینكهماچندقطعهشعردركتابهای
درســیبگذاریموتصوركنیمكــههمینمقداربرای
عالقهمندیوگرایشدانشآموزانبهســمتشــعر
وادبوشــاعریكافیاســت،بهخطــارفتهایم.این
مقداركافینیســتكهگاهیهممضراســت.یعنی
اجبــاروالــزامدانشآمــوزانبــرایحفــظیــكشــعر
اصالًمضراســتواگرچنینامریدرارزشــیابیهای
مــاوجــوددارد،بایدحتمــاًآنرااصالحكنیم.ماباید
بهصورتیكفعالیتآزادوغیرتجویزیحفظاشعار

رادردستوركارخودمانقراردهیم.
فعالیــتبعــدیهمارتبــاطكتابخانهبــاچهرههای
ادبیوشــعراونویســندگانمنطقه،چهرههایادبی
اســتانوچهرههایادبیكشــوراستكهبایدبهآن
توجــهداشــتوبرایایجادجذابیــتدرفعالیتهای

كتابخوانیوكتابخانهایازآناستفادهكنیم.
برایبرآوردهشــدنچنینهدفیبایدالگوســازیو
نمونهســازیكنیــم.یعنیدفتــرانتشــاراتوفناوری
آموزشیبایدباهمفكریوهمكاریهمۀبخشهای
آموزشوپــرورشبرنامهایزمانبندیشــدهداشــته
باشــدتابراســاسآنبتوانند،چشماندازهایپنجیا

این تصور كه گمان 
كنیم عمر كتاب 

كاغذی روزی به سر 
خواهد آمد، تصور 
مقرون به واقعیتی 
نیست. ده ها سال 
است كه این تصور 

رواج پیدا كرده، ولی 
در عمل چنین اتفاقی 
صورت نگرفته است. 
كتاب كاغذی جایگاه 
خود را حفظ خواهد 

كرد
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هفتســالآیندهرامشــخصوراههایرســیدنبه
آنهاراهمتعیینكنندوبهوضعیتیقابلقبولدر

وضعیتكتابخانههایمدارسبرسند.
درایــنكاربــزرگحتمــاًبایــدازظرفیتوهمكاری
نهادكتابخانههایعمومیكشوربهرهبگیریم.توجه
داشــتهباشیمكهامروزحدود15میلیوندانشآموز
درمــدارسماتحصیلمیكنند.اینظرفیتبزرگ،
بــراینهــادكتابخانههایعمومی،فرصتیارزشــمند
اســتواگــرایــنهمكاریهــاشــكلبگیرنــد،درامر
توسعۀكتابخوانیخیلیمؤثرخواهندبود.بحمدالله
دوستانماهمدرایننهادودیگرمراكزمرتبطباامر
فرهنگوكتابخوانیآمادۀهمكاریهســتندواین
فرصتفراهمشدهاستتاجهشوتحولیاساسی
درارتقایجایگاهكتابخوانیومطالعهایجادكنیم.

كتابخوانــیفعــال،فكورانــهومنتهــیبــهتغییرو
اصالحدررفتارهاونگرشهادرسطحدانشآموزان،
یكــیازفعالیتهــایبســیارمهمموردنظرماســت.
درســطحمعلمــانودبیرانهــمبهچنینفعالیتو
تالشینیازداریم،ولیتلقیبندهایناستكهمااگر
چرخۀفعالیتدانشآموزانرافعالكنیم،همكاران

فرهنگیماخودبهخودفعالخواهندشد.

ركن چهارم تربیت: انجمن ها و مجموعه های 
غیردولتی 

بایــداذعــانكنیــمكــهمــادراطالعرســانی،بحــث
مشاركتپذیریونیزآننگاهیكهدراسنادتحولی
مطــرحاســتومیگویــدانجمنهــاومجموعههــای
غیردولتیركنچهارمتربیتهستند،بهتوجهوعنایت
بیشترینیازداریموماكمتربدانتوجهكردهایم.ما
بههیچوجهنبایدناشــرانرارقیبآموزشوپرورش
تلقیكنیم؛بلكهبایدهمراهماتلقیشوند.دلیلش
همایناستكهاكثرایندوستانعالقهمندهستند
كهیككارتربیتیوآموزشــیانجامدهندودركنار
آنازحاصلكارخودشانمنتفعشوندكهاینانتفاع
منطقیهمهیچاشكالیندارد.ماهمبایدبهچرخۀ
اقتصادیفرهنگوتربیتتوجهداشتهباشیموبدانیم
كهافرادوناشرانكمیهستندكهصرفاًبخواهندبا
نگاهســودجویانهوارداینحوزهشــوند.تعاملمادر
اینزمینهتاكنونضعیفبودهاستوبایداینقصور
وكوتاهیوغفلتراجبرانكنیم.بایداینعزیزانرا
همكارخودمانتلقیكنیموباآنهامراودهداشــته
باشــیم.ضمناًبایدازاینموضوعكهصنفناشــران

آموزشیتوسعهپیداكند،استقبالكنیم.
واقعا1600ًناشربراییككشور80وچندمیلیونی
زیادنیستومنمعتقدمدرهرشهرستانیدههاناشر

میتوانندفعالیتكنندومشتریداشتهباشند.یعنی
اگــرمــابتوانیمكاریكنیمكههــردانشآموزبهطور
میانگیندرسالبتواندپنججلدكتاببخواند،واقعاً
بــازارفــروشاینهمكارانمیتوانــدباتحولیجدی
همراهشود.بهاینتعدادمیتوانخریدكتابتوسط
مدارس،انجمنهایاولیاومدرســه،وخانوادههارا
هماضافهكرد.باچنینمعادلهاینیمیازجمعیت
كشــوركهبهطورمستقیمباآموزشوپرورشمرتبط
هســتند،مشــتریاینبازاربزرگناشرانکتابهای

آموزشیخواهندشد.

خیرین توسعۀ كتاب خوانی 
درحالحاضرخانوادههاوپدرومادرهاییهستند
كهدرطولسالبرایپوشاكولباسفرزندانخود
میلیونهاتومانهزینهمیكنند،ولیحاضرنیستند
برایخریدكتابفرزندخود200هزارتومانبپردازند.
البتهممكناســتبعضیخانوادههاهمینمقداررا
همنداشتهباشندكهبایدبهآنانكمككنیم.وظیفۀ
ماستكهدرجهتعدالتآموزشیبهخانوادههای
بیبضاعــتكمككنیمتابتواننــدبرایفرزندانخود
كتاببخرند.درهمینزمینهبایددرسازمانپژوهش
وبرنامهریزیآموزشــیبرایمناطقكمتربرخوردار
تخفیــفقائلشــویمتــادانشآمــوزانآنمناطقاز

كتابهایارزانتراستفادهكنند.
اساساًاینكهدانشآموزخودشبرودوكتابمورد
نیــازوعالقــۀخــودرابخــرد،كاریفرهنگیوتربیتی
است.ازآنطرفهمبایدبهسراغاینكارواقدام
مؤثــربرویــمكهتشــكلخیرینتوســعۀكتابخوانی
رافعــالكنیم.اینتشــكلخواهدتوانســت،همدر
توســعهوتجهیــزوهمدرفراگیرشــدنامــرخیردر

زمینۀكتابوكتابخوانی،مؤثرواقعشود.
صحبــتمنایناســتكهظرفیتهــایموجوددر
كشور،بینمردمودرطیفنخبگانواندیشمندانو
حتیدرخانوادهها،ظرفیتبسیارباالییاستكهاگر
اینمجموعهارادهكندوطراحیدرستیداشتهباشد،
حتماًایناقداماتبهجهشیدرتوسعۀكتابخوانی

منتهیخواهدشد.
درخصوصحمایتوپشتیبانیازتولیداتمناسب
ناشرانآموزشیهمبایددریككالمعرضكنم،ما
درســالهای1398و1399چرخۀموجودرااصالح
خواهیــمكــرد.ضمنــاًهمدلــیموجــوددرمجموعــۀ
آموزشوپرورشباعثخواهدشد،اقداماتیمؤثرو
كارسازبرایتوسعهوترویجكتابهایمناسببین
مخاطبانواستقبالازاینآثارصورتگیردوباعث

رونقكاراینعزیزانشود؛انشاءالله.

 انجمن ها و 
مجموعه های 
غیردولتی 
ركن چهارم 
تربیت 
هستند
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گفــت وگوگفــت وگو

  بعــد از طــی حــدود دو دهــه از اجــرای طــرح 
نهایتــاً  و  تربیتــی   و  آموزشــی  منابــع  ســاماندهی 
برگزاری جشــنوارۀ کتاب رشــد، ارزیابــی جنابعالی، 
به عنــوان دبیر هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد، از 

این طرح چیست؟ 
ابتــداعــرضســالمدارمخدمتشــماوهمکاران
محترمتــانوتشــکرمیکنــمازبابتزحمتــیکهدر
تولیدنشــریهجوانهمیکشــید.درپاســخبهســؤال
شمابایدعرضکنمآنچهمسلماستایناستكه
طرحســاماندهیمنابعوموادآموزشــیوتربیتیو
برگزاریجشــنوارۀكتابرشــدتدبیرخوبومؤثری
بودهوسیرتكاملیاشولوسینوسی،تابهامروزرو
بهرشدبودهاست.بااینهمه،ایننیزمسلماست
كــهتــانقطۀنهاییومطلوبهنــوزراهنرفتهزیادی
درپیشداریم.توجهبهآمارها،گویایروبهرشدو

مؤثربودناینطرحوجشنوارهاست.بهعنوانمثال
دراولینسالجشنواره)1379ش(،تعدادناشرانی
كهدرجشنوارهشركتكردهاند،100ناشر،درسال
250،1380ناشــر،درســال370،1381ناشرو...
ودرســال1397به1030ناشــرودرسالجاریبه
1130ناشرارتقایافتهاستكه500ناشرازناشرین
فعالدراینطرحبهشمارمیروند.عالوهبراین،در
سال1381،تعدادكلكتابهایواصلهبهدبیرخانۀ
طرحساماندهی2700جلدبودهكهاینآماردرسال
جاریبه4300كتابرسیدهاست.یااینكهدرسال
1380تنهــا18درصــدآثارمناســبتشــخیصداده
شدهاندولیدرسالهایاخیراینمیزانبهنزدیك
60درصدارتقاءیافتهاست.یکیازدالیلاینارتقاء
اینبودکهدراینسالهااستاندارهایكتابمناسب
درحوزههایمختلفیادگیریطراحیشدهاستو

طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی با چه انگیزه ای 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 گفت وگو نشسته ایم.

بخش خصوصی 
رقیب نیست 

بلکه  می تواند یک بازوی پرتوان باشد
گفت وگو با دکتر مسعود فیاضی 

دبیر هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد
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ناشراننیزتالشكردهاندایناستانداردهارارعایت
كنند.عالوهبراینموارددرسالهایاولجشنواره،
فراخوانهایــیبــرایدریافــتآثــاراعــالنمیشــده
ولیدرحالحاضراساســاًفراخوانیدادهنمیشــود
ولیاســتقبال،بیشترازســالهایقبلاستواین
یعنیارســالكتاببهطرحساماندهیوجشنواره،
دربرنامۀكاریســاالنۀناشــرانقرارگرفتهاســت.
ایــنمواردهمگینشــانگرجاافتــادن،مؤثربودنو
مقبولیــتنســبیطرحســاماندهیوجشــنوارهنزد
ناشــرانآموزشیاســتكهبیشكایندستاوردها
مرهــونزحمــاتمســئولینقبلازبنــدهوهمكاری

توامانناشریناستكهبایدازهمهتشكركرد.
امابااینهمهنقاطضعفینیزوجودداردكهباید

آنهارادرستشناختوبرایرفعآنهاكوشید.

 لطفاً به اهدافی اشــاره كنید كه به گمان شــما 
موفقیت طرح در گرو رسیدن به آن هاست.

جشنوارۀكتابرشدرویداداصلیطرحساماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــیبراســاسمصوبــۀ828 
شــورایعالــیآموزشوپــرورشدرطــولیکســال
اســت.نكتــهمهــمایــناســتكــهجشــنوارهوطرح
ســاماندهیبــرایموفقیتدردســتیابیبــهاهداف
تعیینشــدهدراینقانوندررویکردیایجابیونه
سلبیصرف،بایدسهمرحلهرابهدقتطیکندو
االبــهآناهــدافخــودنخواهدرســید.مرحلهاول:
شناســاییكتــابیامادهآموزشــیمناســبوخوب
است.مرحلهدوم:معرفیآنهابهجامعهمخاطب
میباشدومرحلهسوم:حمایتوپشتیبانیجدیاز
آنكتابهاوتولیدكنندگانشــاناســت.اگردرحال
حاضرشاهدنابسامانیدربازاركتابهایآموزشی
)بهخصوصكتابهایکمکآموزشیوكمكدرسی(
هستیم،دلیلشایناستكهاینسهقدماساسی
درعملخوببرداشــتهنشــدهاســت.توضیحاینکه
اگركتابیامادهآموزشیخوبرانشناسیم،اولین
انتظاراتازطرحنیزبرآوردهنشدهاستواگرمواد
آموزشیمناسبرابشناسیمولیآنهارابهمخاطب
معرفینكنیماساساًهدفدیگرطرحكههدایتو
جهتدهــیمناســببــهمصرفكنندهبــودهمحقق
نشــدهاســت.اگــرهــردوكارقبلــیراانجــامدادیم
ولیبرایبخشخصوصیبهعنوانتولیدكنندهاین
محصــول،ســوداقتصادیقابلتوجهحاصلنشــد،
اوانگیــزهایبــرایادامهشــركتدرایــنطرحندارد
ودلیلــیبــرایبهزحمتانداختنخــودبرایاعمال
اســتانداردهانمیبیند.نتیجهنیزاینمیشودكهاز
خالءهایقانونیاستفادهمیكند،وبهصورتکاذب

بــرایمخاطبانذائقهســازیمیكنــدوازاینطریق
بــازارســوددهیخلــقكندتــابتواندباســودحاصله
خودراادارهکردهوتوسعهدهد.درصورتیكهاگر
وزارتآموزشوپرورشبهعنوانمتولیاصلیطرح
ســاماندهیوجشنواره،بازاركتابوموادرسانهای
مناسبراخودشدرستكندوسوداقتصادیناشر
راازاینجهت،نیزمشروعوموجهبداندتمامتوان
ناشــراندرتولیدكتابهاوموادآموزشــیمناســب
صرفخواهدشدوازکنارآن،همهمنتفعخواهند
شــد.بــههــرحــالبایــددانســتبخــشخصوصــی
خودگرداناســتوبایدبتوانددرشــرایطاقتصادی

مختلفادامهحیاتبدهد.
ازایــنجهــتوزارتخانــهتــانتواندبرایناشــران
بازارکتابهایاستانداردایجادکندیابازارموجودرا

جهتدهیکند،اینطرحموفقنخواهدبود.
دراینراســتابندهدوایدهاصلیدارم.اولاینکه
همــهارکانوزارتخانــهبایــددســتبــهدســتهم
دهندتابااســتفادهازجامعهمخاطببســیارقابل
توجهــیکــهدارندبــازارداخلیکتابمناســبرادر
داخــلوزارتخانهشــکلدهند.تجهیــزکتابخانهها
باخروجیهایطرحســاماندهییاپیشــنهادخرید
در مــدارس و خانوادههــا بــه مناســب کتابهــای
نمایشــگاههاومــدارسوامثــالآندرایــنمســیر

خیلیمؤثراست.
دوماینکهوزارتآموزشوپرورشبایدبادراختیار
گرفتناعطایمجوزنشربهکتابهایکمکدرسیو
آموزشیـهرچندبهنیابتازوزارتارشادـبهبازار
عمومیکتابهایآموزشــیوکمکدرســینیزورود

کردهوهدایتمؤثریدرآنداشتهباشد.
بهنظربندهبدونانجاماینکارهاظرفیتعظیم
قانون828وطرحساماندهیمنابعوموادآموزشی
وتربیتــیخــودرانشــاننمیدهــدواهــدافتعیین

شدهبرایآنمحققنمیشود.

ســبب  كــه  دارد  وجــود  موانــع  برخــی  البتــه   
وزارت   کــه  بگیــرد  شــكل  كاذب  بازارهــای  شــده 

آموزش وپرورش برای آن ها هم باید تدبیر کند.
ایننكتهدرســتاســتووزارتخانهبایدتصمیم
جــدیبــرایآنهــابگیــرد.بهعنــوانمثالداســتان
غمانگیزكنكوروبهطورطبیعیدرســتشــدنبازار
كتابهایتســتو...یكداســتانواقعیاســتکه

بایدبرایآنهاتدبیردرستیانجامشود.

 یــك ســؤالی كــه در این همكاری ها بیــن اجزاء 
مختلــف وزارت خانــه وجــود دارد ایــن اســت كــه در 

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 كتاب ها 
و مواد آموزشی 
مناسب صرف 
خواهد شد
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ارزشــیابی های طــرح ســاماندهی، اشــكاالتی وجود 
ارزیابی هــا دقیــق نیســت. نظــر و شــما در  دارد و 

این باره چیست؟ 
اینکــهدرفراینــدارزیابیهااشــکاالتیوجوددارد،
حتیاگردرســتهمباشــدنبایدمنجربهزیرسؤال
بــردناصــلطــرحســاماندهیوناکارآمــدکــردن
آنشــود.بلکــهبایــداینمشــکلراحلکــردتااین
پتانســیلعظیمآزادشــود.درســازماناینآمادگی
وجودداردکهازهمهمتخصصاندرهمهبخشهای
وزارتخانهوحتیناشریندرفرایندارزیابیوداوری
بــهمنظــورارتقــاءســطحداوریهــااســتفادهشــود.
امــامهمایناســتکهبدانیمدرطرحســاماندهی،
کتابهــابهدرجههــای3،2،1رتبهبندیمیشــوند.
كتابدرجهیكیارتبۀیكیعنیكتابخوبوكامل.
ایــنیعنیكتابهــایدرجهیک،گوییتوســطخود
ســازماننوشتهشــدهاند.چرااینامکانبزرگرااز
وزارتخانهســلبکنیم.درســالجاریحدود1000 
كتابدرجهیكودوشناساییشدواینیعنیبااین
قانونوباهمکاریهممنبععظیمتولیدمحتوارادر
اختیارداریم.قانون828بهوزارتخانهاینامكانرا
میدهدكهدقیقاًباراهبردتنظیمگری)رگوالتوری(
بخــشخصوصــیرافعــالكنــدوخــودرادرتولیــد
محتواهایمتنوعومناسبمستغنیكند.اگراشکال
ٰبایدرفعکردنهاینکهاصلصورت وجودداردآنرا

مسئلهرازیرسئوالبرد.

  در نشســت هایی كــه بــا نماینــدگان ناشــران 
آموزشــی و انجمن فرهنگی ناشــران كتاب كودك و 
نوجوان یا ناشــران داشته ایم، ســؤاالتی درخصوص 
محدودیت هایــی كه برای ورود كتاب های آموزشــی 
بــه مدرســه های ابتدایــی وضع شــده اســت، مطرح 
می شــود، لطفــاً بــا توجــه بــه تكــرار و اهمیــت ایــن 

پرسش، نظرتان را در این باره هم بفرمایید. 
ایــنهــمنكتــۀمهــمدیگریاســتكهشــایدناظر
بــرهمــانضــرورتهمكاریهــایبیــنبخشــیدر
آموزشوپرورشباشد.مااینموضوعكهكتابهای
كمكدرسینبایدوارددبستانهاشودرامیپذیریم
ومیگوییــمحــرفدرســتیاســت،هرچنــداعتقاد
شــخصیبندهایناســتكهاگربهوجودكتابهای
كمكدرسیاستانداردوغیراستانداردقائلباشیم،
جادارداجازهبدهیمکهكتابهایاستانداردبتوانند
واردمدرسههایابتداییشوند.بااینحالبهدلیل
اینکهچنینتصمیمیگرفتهشدهاستکهكتابهای
كمكدرسیواردمدرسههایابتدایینشوند،ماهم
بــهآنتصمیــماحتــرامگذاشــتهوخــودراملــزمبه

صیانــتازآنمیدانیم.اماخودمســئولینمحترم
آنمعاونــتبــرایایننوعكتابهــادرهمانزمان
جایگزینهایــیمعرفــیكردنــدوگفتنــدكتابهــای
داســتان،رمــان،شــعروقصــهجایگزیــنكتابهای

كمكدرسیدراینمقطعشوند.
حالســؤالایناســتاساساًچهســازوكاریدیده
شــدهاســتكــهكتابهایداســتانورمانوشــعر
وقصــهمناســبســنابتداییكــهمــوردتأئیدطرح
ساماندهیهستندبهمدارسابتداییواردشوند.به
هرحالاگرمااینكتابهاراشناسایینكنیموبرای
مخاطبمعرفیننمائیمودراختیاراونگذاریماواز
بازارآزادنیازمطالعهوسرگرمیخودرارفعمیكند
ودراینصورتدیگرتضمینیوجودنداردكهكتاب
مناسبراانتخابنماید.زیرااوخودكارشناساین
فننیســتجاییهمبهصورتكارشناســیشدهاو
راراهنمایینكردهاســت.نتیجهاینمیشودكهبا
اینمنعخواستیمجلوییكآسیبرابگیریمولیبا
حمایتنکردنازكتابهایخوب،مخاطبراگرفتار

آسیبجدیدیگریكردهایم.
البتــهجــاداردازســركارخانمدكترحكیــمزادهكه
اجــازهدادهاندوســفارشكردهاندكهمجالترشــد
بهمدرســههابروندومعلمانودانشآموزانرادر
استفادهازاینمجالتتشویقکردهاند،بسیارتشكر
وقدردانــیكنــمولــیباتوضیحاتیكــهعرضكردم
میتوانكمكبیشــتریبهخانــمدكترحكیمزادهو
دیگــرمعاونتهایآموزشــیدررســیدنبهاهداف

تربیتیشاننمود.

 كتاب هــای رســیده بــرای ایــن دوره چــه تعداد 
بعــدی  مراحــل  بــه  آن هــا  از  میــزان  چــه  و  بــوده 

جشنواره راه یافته اند. 
درســال1397،تعــداد4264عنــوانکتــاببرای
ارزیابیبهدفترارسالشدهاستکه2263عنوان
آنمناســبشــناختهشــدهاســتکهمیشــود53 

درصد.
طبقرویهجشنواره،کتابهاییواردچرخهداوری
نهایــیمیشــوندکــهدســتکم70درصــدازامتیــاز
برگههــایارزیابــیرادرفراینــدســاماندهیکســب
کردهباشــند.امســالباتوجهبهکتابهایرســیده
وحدنصاب6عنوانکتاببرایتشــکیلهرگروه،
27گروهداوریموضوعیتشــکیلشــدودرنهایت
959عنــوانکتــابرویمیــزداورانمحتــرمقــرار
گرفت.همچنینبراینخستینبار،یکگروهداوری
گرافیکتشکیلدادیمتاداوریبخشگرافیکتمام
کتابهــایجشــنواره،بــایکرویهواحدوبهشــکلی

جشنوارۀ كتاب رشد 
مرحلۀ نهایی و نقطه 
اصلی فرایند اجرای 

طرح ساماندهی منابع 
آموزشی و تربیتی 

در طول سال است 
که بر اساس مصوبۀ 

828 شورای عالی 
آموزش وپرورش 
به عهدۀ سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی نهاده شده 

است
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حرفهایترصورتگیرد.اینگروههای27گانه،120 
نامــزدبرایرقابتدرمرحلهنهاییمعرفیکردهاند
کهانشاءاللهدرمراسمپایانیهمعناوین15کتاب

برگزیدهو39کتابموردتقدیراعالمخواهدشد.

 بــا عنایــت بــه الــزام پدیدآورنــدگان كتاب های 
آموزشــی و توجــه آن هــا بــه اصــول و رویكردهــای 
ســند  جملــه  از  آموزش وپــرورش،  تحولــی  اســناد 
تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش، تــا چــه حــد در 
كتاب هــای  پدیدآورنــدگان  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
آموزشــی موفــق عمل كرده اســت؟ چشــم اندازهای 

آیندۀ آن را چگونه می بینید؟ 
طرحســاماندهیمنابعآموزشیوتربیتی،ارتباط
اسنادباتولیداتناشرانرادرگاماولباطراحیو
ابالغاســتانداردهایمبتنیبراسنادانجاممیدهد
ایــنكارمهمخوشــبختانهتاحدقابــلقبولیانجام
شدهاستوبایدقدردانستهشود.شایدبتوانگفت
اساساًچنینمیثاقمشتركیباعثشدهاستمااز
18درصداولیۀكتابهایمناسبدرآغازراه،به53 

درصدكنونیبرسیم.
البتهناشــرانآموزشــیدرموردایناســتانداردها
هــمحرفهایــیدارنــد.درجلســاتمشــتركیكــه
بــاایــنعزیــزانداشــتیم،ایشــاناظهــارمیكردنــد
اســتانداردهایآموزشوپرورشوناشرانآموزشی
باهمدیگردرمواردیمتفاوتاســت.برایحلاین
مشکلقرارشدكارگروهمشتركیبهمنظوریكسان
كردناســتانداردهاباناشــرانتشــكیلشــودكهدر

تداركایجادآنهستیم.
گامدومدرتحقــقاســناددرایــنطــرحمربوطبه
مرحلــهارزیابیهــاوداوریهاســتدرایــنراســتا
نمونبرگهایارزیابیمبتنیبراستانداردهایمعین
طراحیشدهومبنایعملارزیابانقرارگرفتهاست.

 یكــی از سیاســت های اصولــی جشــنواره طــی 
بــه  بــر تشــویق ناشــران  دو دهــۀ گذشــته، تأكیــد 
ســرمایه گذاری بر تولید آثــار تألیفی به جای ترجمه 
بوده اســت. با عنایت به غالب شــدن آثار ترجمه ای 
در حــوزۀ كتاب های آموزشــی بر آثــار تألیفی، نظر و 

توصیۀ جناب عالی در این خصوص چیست؟
اساساًاگرناشریكشخصیتفرهنگینبود،ناشر
نمیشــدوکســبوکاردیگریرادرپیشمیگرفت.
پسكسیكهپایدراینراهگذاشتهاست،دغدغۀ
ذهنــیوانگیــزهخاصــیبــرایكارفرهنگــیداشــته
اســت.میخواهــمنكتهایراازایــنزاویهبیانكنم
وبگویــم:دوســتمــن!آقــایاخانمناشــر،شــماكه

میدانیدفرزندانماوشماهستندکهاینكتابها
رامیخوانند،یعنیهمانهاییکهبعدازمنوشما
بایــدســكانادارۀایــنجامعهرابهدســتبگیرندو
برایبندهوشماتصمیمبگیرند،آیافكركردهایدبا
انتشــاراینآثاربرایفرزندانخودمان،چهآیندهو

فرداییرابرایآنانوخودمانرقممیزنیم؟
مثالیعرضكنم.مادرهمینجشنوارۀهفدهم،
درگروهآدابومهارتهایزندگی250كتابداریم
كــهبــرایشــرکتدرجشــنوارهثبتشــدهاند.امااز
ایــنتعداد230جلدترجمهایهســتندکهغالبابه
فرهنگهاوكشورهایدیگرمربوطاند.ایندرحالی
استكهآدابومهارتهایزندگیهمانچیزهایی
هســتندکــهتوانمندیهاوســبکزندگیفــردبرای
زندگــیحقیقــیاشراایجــادمیکننــد.تحلیلهــاو
تحقیقاتنشــانمیدهدآنچهامــروزهبهدردافراد
میخــورد،مدركنیســت،بلكهمهــارتوتوانمندی
است.حالسؤالایناست؛باكتابهایترجمهای
واقتباسشدهازفرهنگهایبهكلیدورازفرهنگ
بومــیخودمــانایــنمهارتهــاراباكدامســویهبه
آیندهسازانمیهنمانارائهمیدهیم؟بهنظرمیرسد
دوســتوهمكارناشــرمابایدبهایندغدغۀجدی

پاسخیدرخوردرنزدخودداشتهباشد.
یك توصیه هم برای ما و دوستان آموزشوپرورشی 
مطرح است. 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 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 
با راهبرد تنظیمگری زمینهای فراهم كنیم كهآنها
با اشتیاق و بدون دغدغههای جانبی به تولیدات مورد 
نظر اسناد ملی مبادرت كنند. بخش خصوصی هرگز 
رقیب نیست بلكهمیتواند یك بازوی پرتوان باشد.
البتــهوقتــی كــه اقتضائاتش را ببینیــموجهتدهی

مناسببهآنکنیم. 

ناشــران  هم اندیشــی  نشســت  دومیــن  در   
علمــی، آموزشــی و تربیتــی كــه در روز دوم مهرمــاه 
بســتۀ  از  شــد،  برگــزار  جنابعالــی  حضــور  بــا   98
حمایتــی ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 
از ناشــران رونمایــی شــد. لطفــاً درایــن خصــوص و 
مواردی كه در این بســتۀ حمایتی مطرح شده است 

توضیح بدهید.

 اگر ادعا می كنیم 
كتاب ترجمه ای 
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
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براســاسآنچهعرضشــددرخصوصهمانسه
بخــششــناخت،معرفیوحمایتازآثارمناســب
آموزشیوتربیتی،بایدبرویمبابخشهایمختلف
وزارتخانــهرایزنــیكنیــموهموغمواحــدیرابرای
کامــلکــردنایــنچرخــهایجــادكنیــم.امــادركنار
ایــناقــدامراهبــردیبایــد،ظرفیتهــاوامكاناتی
كــهدردفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــیداریــم
رانیــزبــهخدمــتبگیریم.برخیازایــنظرفیتها
عبارتانــداز:معرفیكتابهایبرگزیدهجشــنواره
درمجالترشدكهتیراژمیلیونیدارند،بهرهگیری
ازتوانتوزیعكنندگانونمایندگانمجالترشددر
استانهایكشــوربرایتوزیعكتابهایدرجهیك
ودو،بهرهگیــریازظرفیــتپخــشمدرســهبــرای
دردســترسقــراردادنایــنكتابهابــهمخاطبان
درسراســركشــور،معرفــیآثارمناســبوبرتردر
كتابهــایدرســیو....درحــالحاضــرهمــهاین

ظرفیتهارافعالكردهایم.
طبیعــیاســتاگــرشــمارگانكتــاببرگزیــدهیک
ناشــربهعنــوانمثــالبــه100هــزارنســخهبرســد،
برایشخیلیمطلوباست.دراینصورتاستکه
برگزیدهشــدندرجشــنوارهبرایاویکامتیازمهم
محســوبمیشــود.ایــندرحالــیاســتكــهاگرما
برنامهریزیوطراحیدرســتیداشتهباشیم،چنین
هدفیدورازدســترسنیســت.چونشــبكۀتوزیع
مجــالتماكــهبرخیمجــالترشــدرادرتیراژهای
میلیونــیتوزیعمیكننــد،بهراحتیمیتوانندچنین
كاریراانجامدهند.درهمینباره،مابانمایندگان
توزیــعمجــالترشــدكــهجمعیتیحــدودهــزارنفر
هستند،هماهنگیهاییانجامدادهوطرحموضوع
كردهایــم.مقــررشــدهمانگونــهكهپخــشمجالت
رشــدرابــهعهدهدارنددرمــوردكتابهایبرگزیده

طرحساماندهینیزاقدامكنند.
عــالوهبــراینمــواردبــامعاونتمحترمپرورشــی
وزارتخانــهووزارتفرهنــگوارشــاداســالمیو
نهادكتابخانههایعمومیكشورنیزدرحالرایزنی
هستیم.پشتیبانیالزمرادرخصوصاینکتابها

داشتهباشند.

ســاماندهی  طــرح  اساســی  اهــداف  پیشــبرد   
منابع آموزشــی و تربیتی )مواد و رســانه ها( در گرو 
هماهنگــی بیــن مراكز و مدیریت هــای داخلی فعال 
در درون آموزش وپــرورش در حــوزۀ معاونت هــا و 
ســازمان های تابعۀ وزارت آموزش وپرورش و مراكز 
فعال در حوزۀ تولید كتاب مانند مؤسســۀ فرهنگی 
انتشــارات  مدرســه،  انتشــارات  تربیــت،  منــادی 

انجمــن اولیــا و مربیــان و ناشــران فعــال در بخــش 
خصــوص  ایــن  در  نظرتــان  اســت.  برون ســازمانی 

چیست؟
ماجلساتخیلیخوبیباآقایدكتركاظمی،معاون
محترمپرورشیوفرهنگیوزارتآموزشوپرورش،
وآقــایدكتــررمضانی،مدیركلمحتــرمفرهنگیو
هنریاینمعاونتداشــتهایمكهبســیارامیدبخش
بودهانــد.آقایكاظمیهمینهفتهبهمنفرمودند
كانونهــایفرهنگــیـتربیتــیوكتابخانههــایمــا
بهصــورتكاملدراختیاراینطرحاســتلذاپیگیر
جلســهایهســتیمتــاارتبــاطخودمــانبــامعاونــت
پرورشیوفرهنگیوزارتخانهرادقیقترتعریفكنیم
تاهمافزاییالزمانجامشد.واینآرزوهایدوست

داشتنیراجامهعملبپوشانیم.
بــهنظربنــدههماهنگــیبینبخشهــایمختلف
وزارتخانــهبســیارنقــشحیاتــیدربهدســتآمدن
اهدافعالیوزارتخانهدارد.اهدافیكهتنهامعطوف
بهتربیتنسلیمتعهد،اندیشهورز،كاردان،پرتوان

وانقالبیاست.

طــرح  دربــارۀ  دیگــری  مطلــب  و  نكتــه  اگــر   
ســاماندهی ناشــران آموزشــی یا موارد مرتبط با آن 
وجــود دارد كه درخصوص آن ســؤالی مطرح نشــده 
اســت، نظرتــان را درخصــوص آن مــوارد هــم بیــان 

فرمایید.
خوباستدرپایانصحبتایننكتهراتاکیدکنم
كــهبنــدهبهطــورعمیقبــهبخشخصوصــیعقیده
دارمومعتقدممابایددرتولیدآثارحتماًبهبخش
خصوصیمراجعهكنیم.نكتۀمهمایناستكهكار
ماتصدیگریامرتولیدنیست،وظیفۀماتنظیمگری
ورگوالتوری)كنترلوهدایتبرپایۀقاعدۀمعین(
اصولــی سیاســتهای اعمــال از مــا البتــه اســت.
خودمانكهبراساساسنادباالدستیهستندكوتاه
نمیآییم،ولیبااینحالقرارنیستمتصدیتولید
خودمانباشیمبلکهبرایاینامرمهمبایدازبخش
خصوصیكمكبگیریمتابتوانیماهدافمشتركیرا

كهداریم،باهممحققكنیم.
ازایــنجهــتبرخــالفبرخــیتصــوراتغلــط،ما
بــهبخــشخصوصینــهبهعنواندشــمن،كهحتی
بهعنــوانرقیــبهمنــگاهنمیكنیم.اعتقــادداریم
كارهاییدردســتماستكهبخشخصوصیباید
انجامدهدومعنیواقعیوحقیقیخصوصیسازی
همهمیناســت.بااینرویکرداســتکهمیتوان
ازهمــهظرفیتهــایکشــوردرتولیــداتمناســب

استفادهکرد.

كار ما تصدی گری 
امر تولید 

نیست، وظیفۀ 
ما تنظیم گری 

(كنترل و هدایت 
بر پایۀ اصول 
و سیاست ها) 

است

انجمــن اولیــا و مربیــان و ناشــران فعــال در بخــش 
خصــوص  ایــن  در  نظرتــان  اســت.  برون ســازمانی 

ماجلساتخیلیخوبیباآقایدكتركاظمی،معاون
محترمپرورشیوفرهنگیوزارتآموزشوپرورش،
وآقــایدكتــررمضانی،مدیركلمحتــرمفرهنگیو
هنریاینمعاونتداشــتهایمكهبســیارامیدبخش
بودهانــد.آقایكاظمیهمینهفتهبهمنفرمودند
كانونهــایفرهنگــیـتربیتــیوكتابخانههــایمــا
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كتاب آموزشی نامناســب 
مصداق فســــــــــــاد

 اخیراً صحبت از جایگزینی بســتۀ آموزشــی یا بســتۀ 
یادگیــری بــه جــای کتــاب درســی )به عنــوان یــک رســانۀ 
منحصر به فــرد( مطــرح شــده اســت. هــر چنــد شــما در 
گفت و گــو بــا رســانه ها در ایــن خصوص توضیحاتــی ارائه 
کرده ایــد، 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

بشــوند،درقالبموادورســانههایآموزشــیبدانوارد
میشوند.معنیاینحرفآناستکهآنچهواردمدرسه
میشود،برنامۀدرسیبهمعنایآنسندمکتوبنیست،
بلکــهمــوادورســانههاییادگیریازجملهکتابدرســی،
فیلــمآموزشــی،کتابکاروتمریــندانشآموز،لوحهای
فشــردهودیگــرمــوادورســانههایآموزشــیویادگیــری
است.مجموعاینموادورسانههایمتعددومتنوعبستۀ
آموزشــیراتشــکیلمیدهندکهدرحقیقتفرصتهای

بهتریادگیریرابرایدانشآموزفراهممیآورند.
برنامهریــزی و درشــرایطکنونــی،ســازمانپژوهــش
آموزشــیقصدیجدیداردکهازکتابدرســی)بهعنوان
رسانهایمنحصربهفرد(فاصلهبگیردوبهسمترویدادی

نوینبهنام»تولیدبستۀآموزشی«برود.

 نظرتان در زمینه کتاب های آموزشی چیست؟ 
درحالحاضر،یکسلسلهمحتواهاومطالبباعنوان
»کتــابآموزشــییاکمکآموزشــییاکمکدرســی«وارد
نظــامتعلیموتربیــترســمیمیشــودوبــاکمالتأســف

 در پی باز آرایی ســاختار ســازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشــی، »معاونت طراحی و تولید بســته های یادگیری« 
پیش بینی شده است و دکتر حسن  ملکی، استاد دانشگاه و صاحب نظر مسائل تعلیم و تربیت )مدیرکل سابق دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی( عهده دار این معاونت شد. در آستانۀ برگزاری »هفدهمین جشنوارۀ کتاب های 
رشد« فرصتی حاصل شد تا پای صحبت ها و نظرات ایشان بنشینیم. آنچه در ادامه می خوانید حاصل این گپ و گفت 

صمیمی است.

گفت وگو با دكتر حسن ملكی »معاون طراحی و تولید بسته های یادگیری« 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

گفــت وگو
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صداوســیمایماهمخیلیراحــتآنهاراترویجوتبلیغ
میکند.بههمینعلتهماینموضوعبهمسئلهایشبه
مافیــاتبدیلشــدهاســت.البتــهمندراســتفادهازکلمۀ
مافیــاقدریاحتیاطمیکنــم،امابههرحال،اینحرکت
غیرطبیعــی،غیراصولیوغیرتربیتی،خیلیروان،آســان
وبــدونکوچکتریــناحتیاطــیراهخــودشرامیرودکه
اینموضوعباعثنگرانیمهموقابلتوجهیشدهاست.
بایــدعــرضکنــمدرتاریــخ89/6/2،»شــورایعالــی
آموزشوپرورش»آییننامۀساماندهیمنابعآموزشیو
تربیتی«راتصویبكرد،امابهطورکاملعملیاتینشده
اســت.متأســفانهنظامتعلیموتربیتمــاازهمینناحیۀ
بیتوجهــییــاکمتوجهــیبــهمصوباتقانونــیوعملیاتی

نشدنآنها،ضرباتزیادیخوردهاست.
بههمینســببمقاممعظمرهبریچندینباراشــاره
فرمودهاند:چرا»ســندتحــولبنیادینآموزشوپرورش«
راعملیاتینمیکنید؟تااینکهامسالمعظملهازسازمان
پژوهشوبرنامهریزیآموزشینامبردندوفرمودندآنجا
قلبآموزشوپرورشاســتوتعبیرایشانایناستکه
دانایــانبایــدبهقلبآموزشوپــرورشکهاهمیتزیادی

دارد،یاریبرسانند.
متأســفانهبــهدلیــلیکسلســلهنفوذهــایاقتصادیو
منفعتطلبانــهدنیــویویــکسلســلهتشــکلهایصرفاً
مــادی،امــوریبهنــامآموزششــکلگرفتهانــدوعدهای
مشــابهیکتاجروبازرگانآموزشــیدرکشورودرسطح
مدرســههایماســیطرهپیداکردهاندوکسیهمجلودار

اینجریاننیست.
 

 در گفت و گو با رسانه ها و در خصوص تولید بسته های 
یادگیــری از واژۀ »تولیــدات مرغــوب« یــاد کرده ایــد. لطفــاً 
حــاال کــه بحــث از ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتــی 

شده است، در این خصوص هم بیشترتوضیح دهید. 
منظورازواژۀ»مرغوب«تولیداجزاییدربستۀیادگیری
اســتکهبربرنامۀدرسیقصدشدهواستانداردبهلحاظ
آموزشیوتربیتیمبتنیباشند.شرطاولبرایمقابلهبا
پدیدهایبهنام»نفوذکتابآموزشینامناسب«)وبرخی
کتابهــایکمکدرســی(ایــناســتکهســازمانپژوهش
تولیــداتخــودرا»مرغوبتر«ارائهدهــد.قدمبعدیاین
اســتکهبرنامۀعملیاتیمشــخصیبرایتوجیه،اشاعهو
معرفیآننزدخانوادههاداشتهباشدکهمتأسفانهاینکار

همصورتنمیگیرد.
بخشدیگرموضوعهمبهتوزیعبرمیگردد.میخواهم
بگویمبحثتولیدبستۀیادگیریمطلبیاستکهخودش
بهتنهاییکلیاستلزاماتعلمی،آموزشی،اجتماعیو..
.میطلبدوتازهوقتیکهانجامشد،نیازمندتوزیعدرست

وبهموقعاســت.خباگراینکارها
بشــود،بنــدهآنرادرســاماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــی-مصوبــۀ
828شورایعالیآموزشوپرورش-
اگــر یعنــی میدانــم. مؤثــر خیلــی
آموزشوپــرورشقابلیتخودشرا
باالنبرد،اموربدلیوافرادســودجو
اینجاهایخالیراپرخواهندکرد.
اینخــودشکاریاساســیومهم
اســتکــهبایدانجــامدهیــموالبته
آنراشــروعکردهایــم.انشــاءالله
بهکمکدوســتاندردفترانتشارات

وفناوریآموزشیوسایردفاترطراحیوتولیدبستههای
یادگیریکهدربازآراییتشکیالتجدیدسازمانایجادشده
اســتوهمچنیــنبابهرهگیــریازخردجمعــی،مطالعات
متعددوتشکیلجلساتالزمبهطورمؤثروموفقبهانجام

میرسانیم.

 نظرتــان در خصــوص طراحــی و ارائــۀ اســتاندارهای 
تولید کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی که در دستور کار 
دبیرخانــۀ ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتــی نیز قرار 

دارد، چیست؟ 
مــابایــداســتانداردهاییتولیــدکنیــمکهراهنمــاوچراغ
راهناشــرانبــرایتولیــدکتابهایمناســبدرایــنحوزه
باشــد.برایتولیدکتابهایآموزشــیوکمکدرســیباید

استانداردهایآموزشیوپرورشیتولیدشود.
درادامهبراســاسایناســتانداردها،بایدیکمجموعه
عملیــاتواقدامــاتنهضتگونــه)کــهنیازمنــدآدمهــای
متخصــصوآگاهاســت(صــورتگیــردوبــااســتفادهاز
فناوریهایاطالعاتوارتباطاتوهوشمندسازیمتناسب
باموضوع،کاربهگونهایپیشبرودکهبتوانیمباکمترین
هزینه،بیشترینخروجیونتیجهرادرسطحملیداشته
باشیم،تابتوانیمکتابهایمنتشرشدهراارزیابیکنیمو

نتیجۀارزیابیرادرسطحملیانتشاردهیم.
تصــورمــنایناســتکــهاگــراســتانداردهایمناســب
تولیدشــوند،واگربراســاسآناستانداردها،کتابهای
تولیدشدۀآموزشیوکمکدرسیارزشیابیشوندونتیجۀ
ارزشــیابیبــهســمعونظــروالدیــنبرســد،ایــنموضوع
میتواندبســیاراثرگذاروراهگشــاباشد.مندربسیاری
ازجاهــامشــاهدهکــردهامکهبــاوجودهمۀمشــکالتو
چالشهایاحتمالی،والدیناعتمادواطمینانزیادیبه
آموزشوپرورشومدرسهدارند.مابایدازهمینذهنیت
مثبتوقابلاعتنادرساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
بهدرســتیاســتفادهکنیم.استفادۀآنهمایناستکه

 اگر آموزش وپرورش 
قابلیت خودش را 

باال نبرد،  امور بدلی 
و افراد سودجو این 
جاهای خالی را پر 

خواهند کرد
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ارزشــیابی و تولیــد اســتانداردها
شوند.

نتیجــۀ راســتا، همیــن در 
ارزشــیابیهامیتوانــدبهموضوعی
مهــمتبدیــلشــودوبــااســتفادهاز
ظرفیتهایوســیعصداوسیمادر
قالبهــایگوناگونبهاطالعمردم
برسد.اینموضوعباعثخواهدشد
بهتدریجآنابهتوهیبتظاهری
اینگونهمنابــعبدلیوغیرمرغوب
ایــن تولیدکننــدۀ مؤسســههای و
کتابهــاکــهموضعــیتاجرگونــهو
منفعتطلبانهدارندودرلباسکار
فرهنگیبهآیندۀفرزندانماآسیب

میزنند،ازبینبرود.
 

 تــا چــه حــد کنش هــای مالــی 
شــکل گیری  در  را  اقتصــادی  و 
می دانیــد  مؤثــر  جریاناتــی  چنیــن 
چــه  اتفاقــات،  ایــن  شــکل گیری  و 
خواهــد  همــراه  بــه  آســیب هایی 
بــا آن چــه  بــرای مقابلــه  داشــت؟ 

باید کرد؟
خــداروزیرانیــاوردکــهپولبراییکمؤسســۀتربیتی
اصالــتپیــداکند.چوندرچنینوضعیتیچیزیکهاصالً
برایشاهمیتنخواهدداشــت،تربیتاســت.زمانیکه
مایقینداریمچنینکســانیبهدنبالپولهســتند،چرا
نبایدمابااینموضوعهابرخوردمستمرواصولیداشته
باشــیم؟چــرانبایــدبااســتفادهازوســایلارتبــاطجمعی
قضیهرابهدرستیتبیینکنیموچرارسانۀملینبایداین
موضوعوآسیباجتماعیدرعرصۀملیراتبیینكندتا

آرامآراموالدینمتوجهاهمیتآنشوند.
مابایددرهریکازســهبخشــیکهعرضکردم،یک
برنامهریزیاصولیوعملیاتیداشتهباشیم،برنامهریزی
عملیاتیرااجراکنیم،حاصلکارخودمانراارزیابیکنیم
واشاعهدهیم،وضمنتبیینهایالزم،کارراتاحصول

نتیجهاستمراربخشیم.
انجمــن  دبیــر  بــا  پیــش  روز  دو  کــه  جلســه ای  در   
فرهنگــی ناشــران کتــاب کــودک و نوجــوان )بــرای همین 
نظرشــان  داشــتیم،  جشــنواره(  ویژه نامــۀ  گفت و گــوی 
ایــن بــود کــه ســازمان به جــای مواجهــه و طرف شــدن با 
تک تــک ناشــران،  بــا انجمن هــای صنفــی ناشــران، مانند 
انجمــن فرهنگی ناشــران کتاب کــودک و نوجوان،  انجمن 
ناشــران آموزشــی و . . . طــرف حســاب شــود و در یــک 

تعامــل دو ســویه و درعیــن حال صنفی- ســازمانی، کار را 
پیش ببریم.  نظر جناب عالی در این خصوص چیست؟ 

اینپیشــنهادهمنظردرســتوقابلتأملیاســتوما
همدرصحبتهایمقدماتیخودمانبهچنینشرطهاو
نتایجیرسیدهایم.قطعاًدراینکارخیلیباافرادمواجه
نخواهیمشــدوترجیحمانایناســتکهبامؤسسههای
علمیوآموزشــیروبهروشــویم.حاالاینمؤسســاتهر
عنوانیکهداشتهباشند،برایماهمدریکروندمشخص
وتعیینتکلیفشــدهاینموضوعپذیرفتنیخواهدبود.
درچنینفرضی،مامثالًبادانشــگاهفرهنگیانیاانجمن
ناشــرانمرتبطمیشــویموبانمایندگیآنانکارراپیش
میبریم.مامعتقدهستیمکهاگربامؤسسههاونهادها
مرتبطبشویم،کارنهاییمعتبرتروقابلاعتمادترخواهد
بــود.چــونمیــزانتعهــدســازمانهاونهادهــادرچنیــن

کارهاییمعموالًبیشترومورداعتمادترازافراداست.
 

 در صحبت هایــی کــه در دفتــر انتشــارات و فنــاوری 
آموزشــی بــا ناشــران آموزشــی داشــتیم و در برخــی از این 
جلســات جناب عالی هم حضور داشــتید، یکی از ســؤاالت 
ناشــران ایــن بــود کــه: در موضــوع بســته های 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 
آموزش وپــرورش بهترین هــا را بــرای ارائــه در بســته های 
یادگیــری خــود انتخــاب کند؟ چــون اگر این فضــای رقابتی 
ایجاد شــود، همۀ مشارکت کنندگان در این امر، برای بهتر 
شــدن و موفــق شــدن در این رقابت تــاش خواهند کرد و 

کارهای بهتری ارائه خواهند كرد. 
منشــخصاًهیچمنعینمیبینمکهبخواهیمبهاین
ســمتبرویم.البتهاینشــیوه،انتخابرابرایســازمان
امــا میکنــد، ســخت آموزشــی برنامهیــزی و پژوهــش
غیرعقالیینیســت.کارراازاینبابتســختمیکندکه
تولیدبستههایمتعددومتنوع،بهارزیابیونظارتبیشتر
وگستردهترینیازخواهدداشتوبایدسازوکاراجراییآن
نیزازســویســازمانتأمینشــود.ضمناًدرفضایمتکثر
ممکناستیکسلسلهاعمالنفوذهاییصورتگیردو
احیاناًهمانشبهمافیاییکهبداناشارهکردم،برچنین
کاریســایهافکنــد.امــاحقیقتــاًاگرمابتوانیــماینکاررا
بــهخوبــیمدیریتکنیم،نشــاطوانگیــزۀمضاعفیرابه
جامعــهتزریــقخواهدکــرد.اصلاینموضــوعهیچمنع
واشــکالینــدارد،زیــراباعثایجادفرصتهــاییادگیری

متنوعمیشود.
ایننکتهراهماضافهکنمکهبندهاعتقاددارم،نظامی
مانندنظاماجتماعیماکهازیکطرفیکمجموعهامور

چون اساساً 
یادگیری انسان 
نیازمند فضای 
فراخ و گسترده ای 
است که در آن 
مانع و محدودیتی 
برای یادگیری 
وجود نداشته 
باشد. یعنی 
یادگیرنده باید 
احساس کند، 
امکان و شرایطی 
برایش فراهم 
کرده اند که 
می تواند در آن 
فضا تنفس کند
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ثابت)اموروحیانی(داردویکمجموعهامورمتغیردارد
کهبرگرفتهازتغییراتاجتماعی،فرهنگی،علمیو...
است،بایدبتواندبیناینامورتوازنوتعادلیبرقرارکند.
یعنینهطوریعملکنیمکهبهدلیلوابستگیامورثابت
دربرابرامورنوین)امورمتغیرجدید(،مقابلۀبدوندلیل
داشتهباشیم،ونهطوریعملکنیمکهانگیزهتغییرما
راازامورثابتوآرمانهایخودماندوروغافلکند.من
حقیقتاًفضارامبهمنمیبینم،بلکهفضایپیشرودراین
زمینهروشــنوامیدبخشاســت.دراینبینهنرماباید
اینباشدکهبهخوبیبرنامهریزیکنیموباهمتوتالش

مضاعفجلوبرویم.

 آنچه تا اینجا مطرح شــد، بیشــتر ناظر بر کتاب های 
آموزشــی و کمک آموزشــی بــود. اما در طرح ســامان دهی 
بخشــی داریم که در آن کتاب های رمان، داســتان، شعر، 
قصــه و  . . . بررســی و ارزیابــی می شــوند. ســؤال ایــن 
اســت کــه: آیا با سیاســت های جدیــد ســازمان و باز آرایی 
بــدان اشــاره کردیــد،  اجــازه  کــه  ســاختاری و ســازمانی 

می دهید این گونه آثار هم در این بسته ها قرار گیرند؟ 
بــهنکتــۀخوبیاشــارهکردید!وقتیماازبســتۀیادگیری
حرفمیزنیم،منظورمانبستۀیادگیریمعطوفبهبرنامۀ
درسیقصدشدهاستوبرنامۀدرسیقصدشده،براساس
هدفهایتعلیموتربیتمصوبتولیدمیشود.پسماباید
ابتداتکلیفخودمانرابااینبستهروشنکنیمتاخیالمان
ازجمیعجهاتراحتباشدکهاینبستۀیادگیریمیتواند

برنامۀدرسیقصدشدۀمارامحققکند.
دراینراه،ایناولینقدماست،اماتنهاقدمعملیاتیما
نیست.زمانیکهازاینبابتخیالمانراحتشد،تحتاین
مبناکهیادگیریرانمیتواندریکحصارمعینومحدود

محصــوروزندانــیکــرد،بــهســراغراههــایتکمیلــیدیگر
خواهیمرفت.چوناساساًیادگیریانساننیازمندفضای
فراخوگستردهایاستکهدرآنمانعومحدودیتیبرای
یادگیریوجودنداشتهباشد.یعنییادگیرندهبایداحساس
کند،امکانوشرایطیبرایشفراهمکردهاندکهمیتواند

درآنفضاتنفسکند.
درچنیــنفضایــیاســتکــهاواگراحســاسکــردمیل
داردیکرمانیافالنداستانوشعرراهمبخواند،باید
شرایطآنبرایشفراهمومهیاباشد.اتفاقاًبایدشرایطی
باشدکهدرچنینموقعیتیفردتشویقوحمایتشودتا
احیاناًاستعدادهاینهفتهایکهدرشرایطرسمیفرصت
بــروزوظهــورپیــدانکردهاند،دراینفضایبازومناســب
شــکوفاشــوند.اساســاًممکناســتکارهایمهمیمانند
اســتعدادیابیهنــریدرچنیــنفضاهایــیصــورتگیردو
افــرادبتواننداســتعدادهایهنریوذوقــیخودرادراین
فرصتهایمناسبکشفودنبالکنند.قطعاًاینکارباید
صورتگیردونهتنهامخالفتیباکارنمیشــودکرد،بلکه
بایدآنراتشــویقکرد.منتهیعرضکردم،حســاباین
موضــوعغیرازآنبســتۀیادگیــریمعطوفبههدفهای

رسمیومصوبتعلیموتربیتاست.
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 
بــرای ارائــه در مــدارس و به دانشآمــوزان دریافت کند. در 
واقع این حوزههای موردنظر شما بهعنوان بخش غیررسمی 
برنامههای درسی تلقی میشوند و در جایگاه خاص خودشان 
قابل عرضه هســتند که حتماً باید شــوقانگیز و جذاب و در 

قالبهای دوستداشتنی برای مخاطبان ارائه شوند. 

برای تولید 
کتاب های 
آموزشی و 

کمک درسی باید 
استانداردهای 

آموزشی و 
پرورشی تولید 

شود
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 اساســاً بــه نظــر می رســد کــه در همــۀ کشــورها در 
انتخــاب موضــوع کتــاب و رســانه ها، قوانیــن و مقرراتــی 
وجــود دارد کــه به عنــوان 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،
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 کتاب هــای 
درســی و کتاب هــای مناســب قائــل هســتید، نظرتــان را 
درخصوص کتاب های درســی و آموزشــی )کمک آموزشــی 

و کمک درسی( بفرمایید.
واقعاًتولید200میلیونجلدکتابکارکمینیســت.از
طرفدیگرهمهرمقدارکهفضایمجازیودیگرفضاها
گسترشپیداکنندواحیاناًازکتابخوانیفرعیدانشآموز
کاستهشود،ازمحتواوتعدادکتابدرسیاوکهکاسته
نمیشود.اوموظفاستدرسشرابخواند.بهعالوه،
کتابهایدرســیکهجامعهمۀعلومنیستندوتنها
یکسطحیازیادگیریراآموزشوسطحیدیگرازآن
راارجاعمیدهند.بهخصوصدرعلومانسانیاینگونه
اســتکــهمثــالًوقتیفــردمطلبــیرادرخصــوصفالن
شاعر،نویسندهیاعالمدینیمیخواند،بابخشییاچند

گفــت وگو
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انتخــاب موضــوع کتــاب و رســانه ها، قوانیــن و مقرراتــی 
وجــود دارد کــه به عنــوان 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،
شورا،نهادیامجمعفرهنگیتأییدخودرابراثریبزند،آن
اثرمورداعتمادمردمقرارمیگیرد،ازمقبولیتاجتماعی
زیــادیبرخــوردارمیشــودومیتوانددرشــمارگانزیادی
منتشرشود.چوناعتقاددارنداگرآنشورایمرجعکتابی

راتأییدکند،کامالًمناسباست.

رســمی در زمینــۀ انتشــار، انتخــاب و معرفــی کتاب هــای 
درســی و کتاب هــای مناســب قائــل هســتید، نظرتــان را 
درخصوص کتاب های درســی و آموزشــی )کمک آموزشــی 

و کمک درسی( بفرمایید.
واقعاًتولید

طرفدیگرهمهرمقدارکهفضایمجازیودیگرفضاها
گسترشپیداکنندواحیاناًازکتابخوانیفرعیدانشآموز

شاعر،نویسندهیاعالمدینیمیخواند،بابخشییاچند

کتـاب 
همیشگی رهبریدغدغۀ 

گفت وگو با علیرضا مختارپور 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نهاد كتابخانه های عمومی كشور نقش مهمی در توسعه و تجهیز كتابخانه ها و 
نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در بین آحاد مردم را بر عهده دارد. یكی از مراكز 
فعالی كه می تواند با دریافت و بهره گیری از كتاب های مناسب و تأیید شده 
طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی كمك زیادی به توســعه این طرح 
بنماید، نهاد كتابخانه های عمومی كشــور اســت. آقای علیرضا مختارپور دبیر 
كل این نهاد با استقبال از همكاری های  بیشتر بین دبیرخانه طرح ساماندهی 
منابع آموزشی و تربیتی و این نهاد، به سؤاالت ما درخصوص نحوه تعامل و 

همكاری های بیشتر مخاطبین پاسخ داد.
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موضوعمختصردرخصوصاینافرادآشنامیشود.برای
خواندنآثاردیگردرمورداینافرادوتکمیلاطالعاتخود،

بهآشناییومطالعۀاینآثارارجاعدادهمیشود.

 بــا ایــن وصــف و در ادامۀ ســؤال قبلی باید بپرســیم: 
آیــا شــما وزارت آموزش وپــرورش را مرجعــی بــرای تولیــد 
کتاب هــای آموزشــی می دانیــد؟ اگــر چنین اســت لطفــاً در 

خصوص دالیل آن هم بیشتر توضیح دهید.
درچنینشرایطیحتماًوباقاطعیتبایدگفت:همانجایی
صالحیــتچنیــنکاربــزرگومهمــیراداردکــهبــرایاین
جمعیــتکثیرومؤثــردرآیندۀایناجتماع،تعدادانبوهی
کتابرابهصورتتکلیفیوآموزشیتهیه،تدوینومنتشر
میکندودرزمانمقرربهدستدانشآموزانمیرساند.
باچنینتصوریاساساًمیتوانگفتکهآموزشوپرورش
بــااینتعدادجمعیــتقابلتوجه،حجمبــاالیکتابهای
درسیوتأثیرگذاریگستردهایکهدارد،آیندۀکشوررارقم
میزند.درواقع،جاییکهدارد50ســالآیندۀکشــورمارا
میسازد،همینکالسها،همینمعلمانودانشآموزان
ودرنهایتآموزشوپرورشکشوراست.پایهواساسکار
همینجاســت،حاالممکناســتدرســیرطوالنیاینکار
عدهایازاینفرایندخارجشوندویادرمسیردیگریقرار

گیرند،امازیرساختهمینجاست.
دربرخیفرهنگهامیگویندشمابچهراتاهفتسالگی
بهمابسپاریدوبعدازآنراماتضمینمیکنیم،درهمان
مسیریکهدراینهفتسالتربیتوشخصیتشتثبیت
شــدهاســتحرکتکند.ایننکتۀبســیارمهمیاســتکه
بازهمنقش،جایگاهواهمیتآموزشوپرورشرانشــان
میدهد.فرزندانعزیزاینکشــور،12ســالمدرسهای،و
اگردوراندانشــجوییراهمبهآناضافهکنیم،سالهای
بیشتریراهمدراختیاراینحوزۀآموزشیوفرهنگیقرار
دارندکهاینامرهمحساسیتوجایگاهتعلیموتربیتیو
آموزشوپرورشرانشــانمیدهد.نشــانمیدهدکهکل
سرنوشتنسلهایآیندهدرهمینجاپایهریزیوساخته

میشود.
بــابیــانایــنمقدمــۀخواســتمنتیجــهبگیــرم:جاییکه
بایــددارایباالتریــنصالحیــتبرایاینکارباشــد،همین
آموزشوپرورشاســت.چنینآموزشوپرورشــیطبیعتاً
اگــراینصالحیتهــارااحرازکند،فعالیتهایشدردیگر
بخشهــاهمبــرایجامعهاطمینانبخــشخواهدبود.به
آناطمینــانمیکننــدکــهفهرســتکتابمناســببدهد،

راهنماییکندومحلاعتناواطمینانباشد.

 توضیحاتــی در خصــوص طــرح ســامان دهی منابــع 
آموزشــی و تربیتــی و جشــنوارۀ کتــاب رشــد بیــان کردیــم 

و خوش بختانــه شــما خودتــان هــم فهرســت کتاب هــای 
را  رشــد(  )کتابنامه هــای  دانش آمــوزان  بــرای  مناســب 

ماحظه فرموده اید. نظرتان در این خصوص چیست؟
ایــنفهرســتیکــهشــماازکتابهایمناســبمیدهید،
خیلــیخوباســتومیتوانددرراســتایهمیــننیازهاو
اطمینانبخشیکهجامعهبداننیازمنداست،تلقیشود.
بهنظرمناینکارزمانیکاملمیشودکهکتابهاییکه
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیمعرفیکردهاست،

درمرحلــۀاولدرکتابخانــۀمدرســه
نزدیکتریــن در بعــد مرحلــۀ در و
کتابخانــۀعمومــیپیرامــونمدرســه

موجودباشند.

 یعنــی به نظر شــما انتشــار این 
رشــد(  )کتابنامه هــای  فهرســت ها 
بــرای  پیشــنهادی  اگــر  اســت؟  الزم 
تکمیل این کار دارید، بیان فرمایید.

اول قــدم ایــن مــن نظــر بــه 
اســت.حــاالاگــرفــرضکنیــمکــهبا
اینمعرفیواطالعرسانی،مراجعۀ
دانشآموزانبهکتابخانۀمدرســهو
کتابخانۀعمومیبیشــترشــده،قدم
بعــدیایــناســتکهبررســیکنیم:
آیــااینمعرفیباعثفروشبیشــتر
اینگونهکتابهاشــدهاستیاخیر.

بادریافتچنینگزارشهاییاستکهمامیتوانیممتوجه
شویم،کاریکهبابتبررسی،انتخابومعرفیکتابهای

مناسبانجامدادهایم،مفیدومؤثربودهاست.
اگــرایــنتــالشوفعالیتمامؤثــرنبوده،یکــیازدالیل
مهمــشایــناســتکهمــاحلقههــایتکمیلیایــنفرایند
چندوجهیراکاملنکردهایم.یعنیمازمانوهزینهصرفو
کتابنامههایرشدرامنتشرکردهایم،امامتوجهمیشویم
کهاینکتابنامههااصالًدرمراکزیکهبایدموجودنیستندتا
طرفمراجعهواستفادهقرارگیرند.درمرحلۀبعدیمتوجه
میشویمکهکتابهایمعرفیشدهدرکتابفروشیسطح
شهرومدرسههمموجودنیستندواساساًمخاطببدانها

دسترسیندارد.
اینهاهمههمانحلقههایواســطیهســتندکهعرض
کردم.هرکدامازآنهابههردلیلیموجودنباشند،عمالً
همــۀفعالیتهــایدیگــرانجــامشــدهدراینخصــوصرا
بیاثروبیخاصیتمیکنند.یعنیوقتیکهکتابمناسب
پیــدانمیشــود، بــازار در معرفیشــدهآموزشوپــرورش
کتابخانههایعمومیازوجودآنبیاطالعهستندیاآنرا
خریدارینکردهاند،درمدرسههاپستکتابدارحذفشده

 آموزش وپرورش 
با این تعداد 

جمعیت قابل 
توجه، حجم باالی 
کتاب های درسی 

و تأثیرگذاری 
گسترده ای که 

دارد، آیندۀ کشور 
را رقم می زند
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یاکتابخانۀمدرسهبهدلیلنبودکالسدرس،تغییرکاربری
دادهاســتوبــهدالیلــیدیگــر)کهبرایهرکــدامازآنها
هممصادیقیسراغداریم(اینکتابهاعمالًدردسترس
مخاطــبقرارنمیگیــرد،چگونهانتظارداریمناشــررغبت
کنــدکهســرمایه،اعتبــاروتواناقتصادخــودراصرفاین

کارکند؟!

 در نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور و کتابخانه های 
بیشــتر  ترغیــب  بــرای  را  اقداماتــی  چــه  پوشــش  تحــت 
دانش آمــوزان بــه مطالعــه و کتاب خوانــی دانش آمــوزان و 

همکاری با مدرسه ها انجام داده اید؟
مدرسهودانشآموزبرایمابهعنواننهادکتابخانههای
عمومیکشور،همیشهموردتوجه،محلاعتناوبااهمیت
بودهانــدودرهمیــنراســتاهــماقداماتیانجــامدادهایم.
مثــالًدرطرحــیاعــالمکردهایمکهحاضریــمکتابخانههای
کــهکتابفروشــی )بهخصــوصدرمناطقــی را خودمــان
ندارنــدویــادسترســیبهکتابســختاســت،(پشــتیبان
مدرســههاقراردهیم.اعالمآمادگیکردهایمکهبهدنبال
ارتباطبامدرســههاهســتیموبدونهیچنگاهتبلیغاتیو
منفعتمحوری،کتابدارانماحاضرندکهبهمدرسههابیایند
ودرموردکتاب،کتابخوانیوکتابخانهبرایبچههاصحبت
کننــدوزمینــۀارتبــاطآنهارابــاکتــابوکتابخانهفراهم
آورند.یاحتیآمادگیداریم،درمحلهاییکهدسترســی
بهکتابخانۀعمومیبههردلیلیبرایدانشآموزانسخت
ومشــکلاســت،درزمانهایمشخصیتعدادیکتابدر
اختیارمدرسهودانشآموزانقراردهیموپسازمطالعه
آنهارادریافتوکتابهایجدیدراجایگزینآنهاکنیم.

 شــرط تحقق عملی ایــن اقدامات تعاملی و فی مابین 
چیست؟

شــرطرســیدنبههدفهاینهاییایناقدامات،تعامل
وهمکارینزدیکوبیشترسازمانپژوهشوبرنامهریزی
بــانهــادکتابخانههــایعمومــیکشــوراســت. آموزشــی
خوشبختانهشمابهعنوانهمکارانآنسازمان،خبرهای
خوشــیدرمــوردعزمــیکــهدرایــنزمینهوجــوددارد،به
مــادادیــد.نگاهکاملیکهدوســتانمــا،ازجملهحاجآقای
ذوعلــم،بهعنــوانرئیسســازمانپژوهــشوبرنامهریزی
آموزشــی،درخصــوصهمــتبــرایتعامــلوهمــکاریبا
همۀنهادهایفرهنگیدارند،جایخرســندیوامیدواری
دارد.البتهباتوجهیکهشــخصایشــانبهاینمســائلو
بهرهمندیازمشارکتوخردجمعیدرهمۀزمینههادارند،
همینانتظارمیرودکهاینکارهاعملیاتیواجراییشوند
وبهگســترشوهمافزاییاقدامــاتصورتگرفتهدراین
زمینههابینجامند.مادرنهادکتابخانههایعمومیکشور

صددرصدآمادۀهمکاری،مشارکت،همافزاییواستفاده
ازاینفضایهمدلیوهمکاریهســتیموهیچمشــکلو

مانعیهمدراینمسیرنمیبینیم.
نکتۀمهمدیگریکهبایدبهآنتوجهداشــتهباشــیم،در
موردسودمندیوکارآمدیفعالیتهاییاستکهمعموالً
انجاممیدهیم.عرضمنایناستکهماهرکاریانجام
میدهیم،یانیازیراازمارفعمیکند،یابرایماافزودهای
رابههمراهدارد،ویابرایماشأنوجایگاهی)ولوکاذب(
مــیآورد.پــسدرانجــامهرفعالیتیبایدبــهاینانگیزهو
دالیــلانجامکارهاتوجهداشــتهباشــیم.مثالًچــراامروزه
حتیکســیکهگاهبهنانشــبشهممحتاجاست،بههر
شــکلشــدهبرایخودشتلفنهمراه،لپتاپیاوســیلۀ
الکترونیکیمشــابهیراتهیهمیکندودردســتمیگیرد؟
آیاغیرازایناستکهمیخواهددربستریازجامعه)حاال
مجازییاواقعی(جایگاهیبرایخودشدستوپاکند!و
البتهروزیکتابدرجامعۀماچنینجایگاهیداشتودر
حالحاضرهمدربســیاریازکشــورهاازچنینجایگاهی

برخورداراست.

 تــا چــه حــد اعتقــاد دارید، موضــوع فرهنگ ســازی در 
زمینۀ کتاب و کتاب خوانی به عزم جدی و ملی نیاز دارد؟

تــااینحــدکهاعتقاددارم،مســئلۀمهمگفتمانشــدن
کتابدرحوزۀعمومیودرسطحجامعهیکیازضرورتها
واولویتهایمهمجامعۀماست.منتهانگاهبهآنچهبرما
گذشتهاست،کمیجایتأملدارد.مثالًشمابعدازانقالب
فقطیکمجموعۀتلویزیونیسراغداریدکهدرطول40سال
گذشتهبامحوریتکتاببودهوآنهممجموعۀتلویزیونی
»کتابفروشــیهدهد«،متعلقبه25ســالپیشاست.
اخیراًدرحالبازپخشآنهستند.یکفیلمسینماییهم
بــهنــام»هامــون«داریمکهمحیــطآنمربوطبــهکتابو
کتابخوانیاســت.درحالیکــههمینحاالمجموعهایبا
عنوانکتابداراندرایاالتمتحدهپخشمیشودکهفصل
ســومآندرحالپخشاســتوبرخیعالقهمندانبهاین
موضوعآنرادنبالمیکنند.همچنینچندسریالدربارۀ
کتابوکتابخوانیوکتابخانهدرکشورهایاروپاییساخته
وپخششدهاند.درشکلغیرمستقیمآنهماگرشما100 
سریالخارجیمشهور10سالاخیررادنبالکنید،در90 
درصدآنهاردپاواشارهایبهکتابوکتابخوانیواهمیت

مطالعهپیداخواهیدکرد.
اگــردرنمادهــایشــهریوتصویرهایــیکــهدرفضــای
مجــازیمــابهوفوردیدهمیشــونددقتکنیــد،بازهماثر
زیــادیازموضــوعکتــابوکتابخوانــیوکتابفروشــیو
مطالعــهنخواهیــدیافت.یادرموردوجودتابلویکتابخانه
درهمۀمحلههایشــهرمســکوکهشمااشــارهکردید،در
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همۀکشورهاچنینتوجهیبهکتابوکتابخانهوجوددارد،
امــامدتچهارســالاســتکــهماداریمتــالشمیکنیمو
تازهتوانستهایمبرخیمدیرانمحترمشهریراقانعکنیم
کهاجازهدهند،تابلوییکهحضوروسمتوسویکتابخانۀ
عمومیشــهرویامحلهرانشاندهد،درخیابانهانصب
شود.البتهدربرخیشهرهاهمباهمۀپیگیریواصرارما،

هنوزاینتقاضارانپذیرفتهاند.

 بــا عنایــت بــه اینکــه عمــر و ســرمایۀ کاری خــود را در 
حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی صــرف کرده ایــد و اکنــون هــم 
در همیــن حــوزه فعال هســتید، چه انتظاری از مســئوالن 

محترم دارید؟
معتقدم،باوجودهمۀمشــکالتوســختیها،هنوزهم
بهدلیلبرخینشانههایامیدبخشمیتوانبهشکوفایی،
توسعهوگسترشفرهنگمطالعهدرجامعهامیدواربود.
درحــالحاضــردرمیــانمســئوالنمملکتــیما)کــهحتماً
عزیزاناهلمطالعههمهستند(،تنهاکسیکهعلیرغم
همۀاشتغاالتومسائلمختلف،دائماًودراشکالمختلف
بهکتابارجاعمیدهند،رهبرینظامهستند.اینموضوع
بهتنهاییخودروزنهایازامیدونقطۀاتکاییبرایحرکتبه
سویروزهایروشنتروآیندهایبهتردراینزمینهاست.
نشستبانویسندگانوهنرمندان،استنادهایگوناگونبه
کتاب،وارجاعبهکتابازروشهایمؤثرودائمیمعظم
لهاستکهمثالًمیفرمایند:اگرمیخواهیدببینیدانگلیس
درهنــدویافالنکشــورچهکردهاســت،بــهفالنکتابو
منبعغنیومورداعتنامراجعهکنید.گاهیهمبانامبردن
ازیککتاب،مطالعۀآنراترویجمیدهند،ویابانوشتن
تقریظبرکتابیآنرادرنظرگاهعمومیمردمیبرجستهو
محلرجوعمیکنند.دیدارازنمایشگاهساالنۀبینالمللی
کتابهمدربرنامههاینســبتاًمداومایشــاناست.حتی
سبکومنشایشاندرسخنرانیهاومالقاتهایمردمی
واختصاصیبادولتمردانمبتنیبرهمینترویجخواندن
ونوشتنواهمیتثبتکردنویادداشتبرداشتناست.
حتمــاًشــماهــمبایــادآوریمجالــسحضورایشــانبهیاد
خواهیدآوردکههمیشــهقلموبرگهایبراییادداشــتو
ثبتمطالبیکهبیانمیشود،دردستودراختیاردارند.
امریکهدرنشانهشناسیهایفرهنگیحاکیازیکپیامو
آنهماهمیتنوشتنوخواندنوثبتکردنمطالبدارای

اهمیتاست.
متأســفانهمشــابهاینرفتاررا،درمیانســایرمسئوالن
کمتــرمیتوانســراغگرفتوطبیعیاســتکــهاگرکتاب
خواندندرجامعهعادت،فضیلتوارزشنباشد،نمیتوان
انتظارداشتکهکتابخوانیوفرهنگتوجهومراجعهبه
کتابتوسعهوترویجپیداکند.منبهخوبیدریاددارمکه

درابتدایانقالب،کتابوشمارگانآنخیلیافزایشیافت
ومراکــزیماننــدکانونپرورشفکــریکودکانونوجوانان
کتابهایــیبــاشــمارگان50هــزارجلــدچــاپومنتشــر
میکردند.برایخریدکتابصفتشــکیلمیشــدوخودم
بــهخاطــردارمکــهبرایخریدیککتــابثبتنامکردمکه
مثالًناشر9ماهبعداینکتابراچاپوتحویلمتقاضیان
مــیداد.بعضــیجوانــانکتابزیــربغلمیگرفتنــدواین
موضوعدرنگاهدیگراناحترامبرانگیزبود،ولیامروزبهطور

مثــال،اگــرامــامجمعــۀمحترمــی،
کتابــیرابــهمناســبتیمعرفیکند،
پدیدۀشــگفتآوریتلقــیوموجب
تعجــبمیشــود؛درحالــیکــهباید
موضــوععکسباشــدوبیتوجهیو
بیاعتناییبهکتابموجبتعجبو

تأسفشود.

کتاب هــای  مــورد  در  نظرتــان   
منتشــر شــده و کتاب هــای موجــود 
و ضــرورت توجــه بیشــتر بــه کتــاب 
در زمانــه ای کــه به خصــوص فضــای 
رســانه های  را  مــا  فرزنــدان  ذهنــی 

دیجیتال اشغال کرده اند، چیست؟
و کارشناســان کــه سالهاســت
متخصصــانهشــداردادهانــد،اینکه
فرزندانمااینمقدارازوقتخودرا

پایتلویزیونمیگذرانند،مخربوآسیبزاست.حاالهم
کهفضایمجازی،تلفنهمراهوتبلتبهاینپدیدهاضافه
شدهاندوکارخراباندرخرابشدهاست.جداًبایدراهی

برایعبورازاینوضعیتپیداکرد.
بــهدلیلاهمیتیکهکتابومســائلپیرامونــیآندارد،
مقــاممعظمرهبریدرجاییاشــارهکردنــدکهکتابباید
پیوســتداشتهباشــد.همچنینانیمیشــن،پویانماییها،
وحتــیداراوســاراییکــهکانونپرورشفکــریکودکانو

نوجوانانمیسازد،بایدپیوستفرهنگیداشتهباشند.
شــمامشــاهدهمیکنید،فالنسیاســتمدارمطرحدنیا،
درسخنانخودشازیکفیلمبرترویاکتابیکهشهرت
جهانــیدارد،نــاممیبردوبهنوعیبااشــارهبهآگاهیو
شــناختنســبتبــهدنیــایهنــروکتــاب،بــرایخــودش
وجهــۀاجتماعــیواعتبــارکســبمیکنــد.امــادرمســیر
عکــسایــنرفتــار،ماحتــیدربــارۀکتابهایشــاخص،
مطرحوپرفروشخودمانهیچنمیگوییمودرتعاملو
گفتوگوهایفردیواجتماعیهیچاشــارهوارجاعیبه
اینآثارموجهوخوبنداریم.البتهامیدداریمروزیاین

اتفاقبیافتد.

تنها کسی که علی رغم 
همۀ اشتغاالت و 

مسائل مختلف، دائماً 
و در اشکال مختلف به 
کتاب ارجاع می دهند، 
رهبری نظام هستند. 

این موضوع روزنۀ 
امید و نقطۀ اتکایی 

برای حرکت به سوی 
روزهای روشن تر و 
آینده ای بهتر است
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توســعۀ كتاب خوانــی و تجهیــز كتابخانه های مدرســه ها، 
و  پرورشــی  برنامه هــای فرهنگــی معاونــت  اولویت هــای 

فرهنگی
توسعهوتجهیزكتابخانههاوافزایشسرانۀمطالعهدر
ســطحمدرســهها،یكیازمهمتریــنبرنامههایفرهنگی
حــوزۀمعاونــتپرورشــیوفرهنگیاســت.دلیــلآنهم
روشــناســت:كلنظــامتعلیموتربیــتبــرمــداركتــاب
میچرخــد.اگــرمعلمرااساســیترینركــنتعلیموتربیت
بدانیــم،اساســیترینابــزارمعلــمودانشآمــوزنیزكتاب
است.اساساًتنهاابزارمؤثروماندگارانتقالدانش،آگاهی
واطالعاتازنسلیبهنسلدیگركتاباست.كتابمظهر
داناییونوراستومهمترینابزاردرارتقایسطحدانش
وآگاهیجامعهمحسوبمیشود.هرگزنمیتوانیمكتاب
راازسطحجامعهمحوكنیم.كتابتنهامسیرتوسعۀیك

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

در آستانۀ برگزاری هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد، فرصتی حاصل شد تا نظرات دكتر علیرضا كاظمی، معاون 
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش را در مورد بحث كتاب و كتاب خوانی و طرح ســامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی جویا شویم. آنچه می خوانید مكتوبی است كه ایشان فرستاده اند.

تقویت و تکمیل 
برنامۀ درسی ملی

گفت وگو با دکتر علیرضا کاظمی، 
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش

گفــت وگو
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منظوربرنامههایگوناگونیدراینحوزهداریمكهمهمترین
آنها»جشنوارۀداناییوتوانایی«وجشنوارۀ»پنجاههزار
نمایشگاهدرپنجاههزارمدرسه«است.برنامههایریزو
درشتدیگریرابهصورتملیواستانیاجرامیكنیم؛از
جملهتجلیلازدانشآموزاننویسندهومعلماننویسنده،
بازدیدازنمایشــگاههایبینالمللیكتابدرسطحكشور،
وهمینطــوركمــكبــهتوســعهوتجهیزكتابخانههــاتابه

افزایشسرانۀمطالعهدركشورمنجرشود.

تأیید محتوای كتاب ها توسط آموزش وپرورش
كتابیكهمادراختیاردانشآموزقرارمیدهیم،بایدچند

ویژگیداشتهباشد:
اول،متناسبباسندانشآموزباشد.اینموضوعخیلی

مهمیاست.
دوم،محتوایآنموردتأییدآموزشوپرورشباشد.یعنی
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 كتاب های تألیفی
مامعتقدیمكهبایدبهسمتاستفادهازكتابهایتألیفی
برویــم،نهكتابهایترجمــهای.البتهنبایداینموضوعرا
بهصــورتمطلــقدرنظرگرفــت.بههرحــالمیدانیدكه
كتابهایترجمهایكتابهایبســیارارزشمندیهستند.
نویســندگانبرجســتهوتوانــادرحــوزۀداستاننویســیو
حوزههــایعلومانســانیدركشــورهایمختلــفازجایگاه

ویــژهایبرخوردارنــد.برخــیازتألیفاتبیشازصدســال
ماندگاریدارند.یعنیاینقدرارزشعلمیوجذابیتهای
هنــریدریــككتابهســتكــهنمیتوانآنهــارانادیده
گرفــتونبایــدبهطوركلیكتابهایترجمــهایراردكرد.
بلكهبایدســعیكنیــمازكتابهایتألیفیاســتفادهكنیم
وكتابهــایترجمــهایراهــممحــدودكنیــم،امــابهترین
كتابهایترجمهایرادراختیاردانشآموزانقراردهیم.
دلیــلآنهــمروشــناســت:كتابهــایتألیفــیشــایدبا

شــرایطفرهنگی،بومی،جغرافیایی
ونظامتربیتیماســازگاریبیشتری
درك دانشآمــوز و باشــند داشــته
بهترینســبتبهآنهاداشتهباشد
وممكــناســت،برخــیازكتابهای
ترجمــهایبــهخوبــیترجمــهنشــده
باشــندونتواننــدمفاهیــمومطالب
رابــهدانشآموزانمنتقلكنند،اما
نیســت. اینچنیــن كلــی بهصــورت
كتابهــایترجمهایجایــگاهخودرا
دارند.درســتنیســتكهكتابهای
ترجمــهایراكنــاربگذاریــموبهنظر
مــنسیاســتغلطــیاســت.بهطور
كلــیاینموضوعراردمیكنمكهاز

كتابترجمهایاستفادهنكنیم.

دســتیابی بــه كتاب هــای 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
سنمادرزمینۀیكموضوعخاصاست.جشنوارۀكتاب
رشدمیتواندنقشبسیارمهمیدرتقویتوتكمیلبرنامۀ
درســیملــیودرتعمیــقمعرفتوآگاهــیدانشآموزان
درحوزههایمتفاوتداشتهباشدومسیریمطمئنبرای
دانشآمــوزانبهمنظوراســتفادهازكتابهایغیردرســی

ایجادكند.

جشنوارۀ كتاب 
رشد می تواند نقش 

بسیار مهمی در 
تقویت و تكمیل 

برنامۀ درسی 
ملی و در تعمیق 
معرفت و آگاهی 
دانش آموزان در 

حوزه های متفاوت 
داشته باشد
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فرصت اصالح و انطباق
بخش خصوصی و سازمان پژوهش

گفت وگو با دکتر علیرضا كمرئی، معاون آموزش متوسطه

 اجــرای »طــرح ســامان دهی منابــع آموزشــی و 
تربیتــی« را تــا چه حد ضروری می دانید و چشــم انداز 

آینده را در این باره چگونه ارزیابی می كنید؟
اهمیــتموضوعتربیــتویادگیــریایجابمیكند
كــهمنابــعآموزشــیوتربیتــیبــرایورودبــهعرصــۀ
تعلیموتربیترسمیوغیررسمیازاستانداردهایالزم
برخوردارباشند.آثارمثبتموادورسانههایآموزشی
وتربیتیدرتعمیقیادگیریهایدانشآموزانغیرقابل
انكاراست.امروزهموادورسانههاجریانیادگیریرا
آسانمیكنندوفرصتهاییادگیریبیشتروكاملتری
رادراختیارفراگیرندگانونظامآموزشیقراردادهاند.
امااگردرمنابعآموزشینقصیانارساییوجودداشته
باشد،یااگراینمنابعباهدفهایمحوریحوزههای
تربیــتویادگیــریونیزهدفهایدورۀتحصیلیدر
تعارضباشد،میتواندبهعنوانجریانیمخالف،روند
تربیتویادگیریرامختلكندیاآثارآنراازبینببرد.

بــاتوجهبهایــنمقدمۀكوتاهالزماســت،مرجعی
مرتبــطودرعیــنحــالآگاهازضرورتهایتربیتو
یادگیریحوزههایسنیدانشآموزان،منابعیراكه
دردسترسدانشآموزانقرارمیگیرند،بهطورمداوم
رصدكندومطمئنشود،اینمنابعازكفایتالزمبرای
اســتفادهدانشآموزانبرخوردارندوهمســوبانظام

تعلیموتربیترسمیتولیدومنتشرشدهاند.
آییننامــۀســاماندهیمنابــعآموزشــیوتربیتــی
مســئولیتكنتــرلكیفیــتمحتوایــیوفنــیمــوادو
رسانههارابهعهدهسازمانپژوهشگذاشتهاست.
امــاكلجامعــهوبهویــژهنهادهــایمؤثــردرانتشــار
ایــندســتهازمنابــع،ماننــدوزارتفرهنگوارشــاد
اســالمی،بایدنســبتبهآنحساس،وازایننظربا
مرجــعتخصصــیحــوزۀتربیــتدرآموزشوپرورش
هماهنگباشندتااقداماتفراگیروقابلمدیریتو
كنترلدرساماندهیمنابعآموزشیامكانپذیرباشد.
گرچهمصوبۀ828شــورایعالیواقداماتســازمان
پژوهشمسیرانتظامبخشیبهامورراروشنكرده،
امانظامآموزشــینیازمنداتخاذموضعیفعالتردر
اینخصوصاستوصرفایجادموقعیتیبرایثبت
آثارمنتشرشده،ارزیابیكیفیتآنهاواعالماسامی
درسامانكتاببرایتحققمقصودآییننامۀاجرایی

كفایتنمیكند.

 بــا عنایــت بــه اینكــه حجــم زیــادی از كتاب های 
آموزشــی )كمك آموزشــی و كمك درســی( در حــوزۀ 
متوســطه منتشــر  می شــوند، بــه نظــر جناب عالــی 
تعامل و گفت وگوی بین آموزش وپرورش و ناشــران 

معاونت متوســطۀ وزارت آموزش وپرورش كه مســئولیت دانش آموزان در دوره های آموزش متوســطۀ اول و دوم را 
عهده دار است، می تواند نقشی مهم در اجرایی شدن تقسیمات مرتبط با طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی 
را عهده دار شود و حاصل این همكاری ها می تواند نویدبخش آیندۀ بهتری برای سامان دادن این منابع با همكاری 
همــۀ بخش های مســئول در آموزش وپرورش باشــد. حاصل گفت وگوی ما با دکتــر علیرضا كمرئی، معاون آموزش 

متوسطۀ آموزش وپرورش را می خوانید.

گفــت وگو
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نگاه به كنكور در 
تألیف كتاب های 

كمك درسی، 
انحرافی جدی 
را در ماهیت 
آموزش های 

متوسطه به دنبال 
داشته است

این حوزه تا چه حد ضرورت دارد؟
گرچهاقتصادنشــرعاملیتعیینكنندهدرفعالیت
ناشــراناســت،امــاتبییــنسیاســتها،هدفهــاو
برنامههایآموزشیوتربیتیدرادراكصحیحناشران
ازجریانتربیتدركشورمؤثرواقعمیشود.بههمین
دلیلالزماستتعاملیهدفمندوباوساطتمراجع
سیاســتگذاردرحــوزۀنشــربیــنآموزشوپــرورش
وناشــرانصــورتگیــردیــاضوابطــیكــهناظــربــر
سیاستهایآموزشوپرورشدركشورباشد،فضای

فعلیموجودرااصالحكند.
واقعیتایناستكهازیكطرفتقاضایاجتماعی
كاذبوناســازگارباهدفهاینظامآموزشعمومی
رســمیوازطــرفدیگــر،تجــاریشــدنرویكردهای
بعضــیناشــراندرزمینــۀكتابهــایكمكدرســی،
ســببآســیبدیدنجریانتربیتویادگیریصحیح
درمدرســههاشــدهاســت.نــگاهبهكنكــوردرتألیف
كتابهایكمكدرســی،انحرافیجدیرادرماهیت
آموزشهایمتوسطهبهدنبالداشتهاست.ناشران،
بهعنوانبخشیازذینفعانحوزۀفرهنگوتربیت،
بایــدمصالحبلندمدتجامعــهرادرنظربگیرندودر
همراهیباچنینرویكردهاییكهتضمینكنندۀمنافع
اقتصادیعدهایمعدوداست،هوشیارترعملكنندو
منافعجامعهراترجیحدهند.تحققاینامرنیازمند

گفتوگوهایبیشتریاست.

كتاب هــای  جشــنوارۀ  سیاســت های  از  یكــی   
آموزشــی تأكیــد و توصیــه به ناشــران آموزشــی برای 
تولیــد آثار مناســب بوده اســت، در ایــن زمینه نظر و 

توصیۀ جناب عالی چیست؟
جشنوارۀ كتابهای آموزشی میتواند به فرصتی برای 
اصالح و انطباق بیشــتر فعالیتهای بخش خصوصی 
با تصمیمات سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی 
تبدیل شود. درك مطلوبهای آموزشوپرورش رسمی 
بــا حــدود 15 میلیون مخاطب، فرصتــی بیبدیل برای 
بخــش خصوصــی در حوزه نشــر اســت. اینكه بهترین 
كتابهای كمكآموزشی در حوزۀ یاددهی و یادگیری از 
نظر آموزشوپرورش چه ویژگیهایی دارند، میتواند 
رویكرد مؤلفان و ناشران را به تولید و انتشار كتابهای 
آموزشــی تغییــر دهــد. آموزشوپــرورش اســتقبال 
دانشآموزان از كتابهای كمكآموزشــی را كه سبب 
تعمیق یادگیری و پایداری آن میشود، به مثابه فرصتی 
برای تربیت میداند. اما با ورود كتابهای كمكدرسی 
كه ممكن است جریان آموزش را در مسیری متفاوت 
با هدفهای نظام آموزشی قرار دهد، مخالف است. 

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

 پیشبرد هدف های اساسی طرح مذكور، در گرو 
هماهنگــی بیــن همۀ واحدهــا و معاونت هــای تابعۀ 
خصــوص  ایــن  در  اســت.  آموزش وپــرورش  وزارت 
معاونت آموزش متوسطه چه برنامه هایی را مدنظر 

دارد و یا چه پیشنهادهایی را توصیه می كند؟
درمعاونتمتوســطۀمتأثــرازرویكردهایتربیتی،
ایندغدغهوجودداردكهاگرعاملیبهجریانصحیح
تربیتویادگیریاشكالواردكند،بایدباآنمقابلهو
برخوردكرد.پیشنهادمشخصماارائۀتعریفیروشن
ازكتابهایكمكآموزشیوماهیتآنهابرایآشكار
شــدنمواضــعآموزشوپرورشنســبتبــهآنهادر
مقابلكتابهایكمكدرسیاستتاهمۀمعاونتها
وبخشهــایآموزشوپرورش،باتصویریروشــنو
واضــح،منطــقموافقتومخالفترادرایندوگروه
ازتولیداتحوزهنشــربهخوبیدرككنندوســپس
موضعــیواحداتخاذكنند.دراینصورت،حوزههای
فرهنگیجامعهنیزدراینزمینهبهدریافتمشابهی
میرسندومیتوانندازسیاستهایآموزشوپرورش
درزمینۀجلوگیریازورودكتابهایكمكدرسیبه
مدرسههاوعدمضرورتآنهادفاعكنندوبهتدریج

تقاضایعمومیبرایآنهاكاهشیابد.

 ایــن طــرح تــا چــد حــد می توانــد در برقــراری 
ارتبــاط مؤثــر و ســازنده بین این وزارتخانه و ناشــران 
آموزشی، برای تولید آثار مناسب مبتنی بر هدف های 

اسناد تحولی تأثیرگذار باشد؟
اســنادتحولی،هدفهایآموزشــیمســیرحركت
وجریــانتعلیموتربیــتراروشــنكردهانــد.امــروز
هدفهایدورۀتحصیلیبهوضوحروشنشدهاندو
دربرنامۀدرسیملینیزقلمروحوزههاییازدهگانۀ
تربیتویادگیریوحدودمحتواییآنهامشخصشده
است.معیارهایكنترلونظارتبرمنابعآموزشیو
تربیتــی،بهویژهمنابــعمكتوب،بایدبــااینهدفها
واصولســازگارباشــند.چارچوبهایمعینشــدهو
شاخصهایبرآمدهازاسنادتحولیبایدبرایناشران
تبیینشوند.درعینحال،ازآثاریكهبارعایتاین
معیارهاتولیدمیشــوندوانتشــارمییابند،حمایت
شودوفرصتهاییافتنمخاطببیندانشآموزانو
خانوادههایآنهافراهمآید.شایداینمهمترینراه
براییكمشاركتسودمندبرایتعلیموتربیتجامعه

بینآموزشوپرورشوناشرانباشد.
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رصد تجربه های بین المللی 
و بهره گیری از آن

گفت وگو با دكتر مهرزاد حمیدی
معاون تربیت بدنی و سامت وزارت آموزش وپرورش

 با عنایت به حضور قابل توجه در سمت معاونت 
آموزش وپــرورش،  وزارت  ســامت  و  تربیت بدنــی 
و تجربه هــای زیســتۀ ارزشــمندی كــه حضرت عالــی 
داریــد، و همچنیــن ارتبــاط و همــكاری بــا دبیرخانــۀ 
طرح ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به عنوان 
»عضــو شــورای سیاســت گذاری ســامان دهی منابــع 
آموزشــی و تربیتی )مواد و رســانه ها(« در سال های 
دهــۀ 1390، لطفــاً نظــر خودتــان را درخصــوص این 

طرح بفرمایید.
شــمادوســتانموضــوعخیلــیمهمــیرادرحــوزۀ
كتابهــایرشــدتعقیــبمیكنیــد.معمــوالًدرهــر
نظامــی،آموزشوپــرورشبایــدازنگــرشوتئــوری
منســجمیبرخوردارباشد.دركشورمامبانینظری
سندتحولبنیادینآموزشوپرورش،چارچوبهای
روشــنیرابــراینظــامتعلیموتربیــتترســیمكرده
است.ایننوعنگرشبرایآموزشوپرورشدرواقع
نوعــیفرصــتاســت.درهركشــوریبرایپیشــبرد
تعلیموتربیتخودازتئوریواحدیتبعیتمیكنندو
هممحتوا،هممعلم،هممدرسهوهمفرایندهای
مــوردنظــررابــرمبنــایآنتئــوریومبانــینظــری
خودشــانانتخابمیكنندكهدركشــورماهمباید

اینگونهباشد.
بهنظربنده،كتابهایدرسیبایددركناركتابهای
مجموعــهای كمكدرســی كتابهــای و آموزشــی
یكپارچهوهمسو،ویكبستۀواحدمبتنیبرتئوری
واحدومنسجمبسازند.اگرمامحتوایدرسیداشته
باشــیم،اینمحتواحتماًباكتابهایكمكآموزشی
تكمیــلخواهدشــدوایــندومیتواننــدهمدیگررا
حمایتكنند.درواقعنبایدافتراقمحتواییومعنایی
بینآنهاوجودداشتهباشد.بایدبینآنهاانسجام،

یكپارچگــیوهمســوییالزموجــودداشــتهباشــدتا
بتوانندیكدیگرراتكمیلكنند.آنچهكهدانشآموز،
چــهدرمدرســهوچــهدرخارجازمدرســه،بهعنوان
مطلبآموزشیفرامیگیرد،بایدیكمجموعۀواحد

راحمایتوپشتیبانیكند.
اینامرمعقولنیستكهكتابهایكمكآموزشی
ازنظــرمحتوایــیبانگاههــایدیگری)چــهنگاههای
اقتصــادیوچــهنگاههــایدیگــر(تنظیمشــوندودر
جاییدرمقابلكتابهایدرســیقرارگیرند.یعنی
كتابهایدرسیوكتابهایكمكآموزشینبایددر
تعارضوتناقضباهمباشــندویااحیاناًیكدیگررا
خنثــاوتضعیــفكنند.همۀاقدامهایــیكهدرطول
دودهــۀاخیــرزیرعنــوان»طرحســاماندهیمنابع
آموزشیوتربیتی«ازسویوزارتآموزشوپرورش
وتوســطســازمانپژوهــشوبرنامهریزیآموزشــی
صــورتپذیرفتــهاســتوازدورۀمدیریتــیمرحــوم
مهنــدسعالقهمندانآغازشــدواینتالشهابرای
رســیدنبهانســجامفكریبودهاســت.درواقع،این
كاربــایــكانگیزهوفلســفۀمشــخصومؤثریآغاز

شدهاست.
منازطرحساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی،با
اینمفهوموبرایتحكیموتقویتهمۀبخشهای
آموزشوپرورشدفاعمیكنمواعتقاددارمكهاین
موضوعبایداســتمرارپیداكند،اماتعمیقوتكمیل
شــود.درتعمیــقایــنطرحبایــدمراقبباشــیمكه
كتابهایكمكآموزشینبایدفقطشاملكتابهای
منتشــرشــدهوواصلهبهدبیرخانۀاینطرحباشند.
گاهــیالزماســتپازلــیازمفاهیمومعانــیآماده
شوندودرصورتنبودویاكمبودبرخیمنابعآموزشی
كهموردنظروموردنیازند،سفارشتولیداینمنابع

من از طرح 
سامان دهی 
منابع آموزشی 
و تربیتی، با این 
مفهوم و برای 
تحكیم و تقویت 
همۀ بخش های 
آموزش وپرورش 
دفاع می كنم و 
اعتقاد دارم كه 
این موضوع باید 
استمرار پیدا كند، 
اما تعمیق و تكمیل 
شود

دكتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش، سال های زیادی است كه تصدی این سمت را 
در وزارت آموزش وپرورش عهده دار است. با همان لبخند همیشگی و خوشرویی و در حالی كه میهمانان رسانه ای قبلی خود 
را بدرقه می كند، پذیرای ما می شود. طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی برای او ناآشنا نیست و در پایان گفت وگو نیز 
قول می دهد كه هرگونه همكاری ای كه نیاز باشد، از سوی این معاونت با دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی صورت خواهد 

گرفت. آنچه می خوانید حاصل گفت وگو با ایشان است.

گفــت وگو
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بهافرادصاحبنظر،فرهیختهوخبرهدادهوازآنها
حمایتشود.حتیاگربهترجمۀبرخیكتابهانیاز
باشــد،بــازهــممیتوانبــااســتفادهازوجــودافراد
توانمنــد،متخصصوكارشــناس،متونمناســبرا
شناساییكردوبهترجمۀآنهاپرداخت.درمجموع،
بایدازكتابهاییكهمیتواننداهدافبرنامۀدرسی
ملیوسندتحولبنیادینآموزشوپرورشراتحقق
بخشــیدهوتقویتکردهودرراســتایآنهاحركت
كننــد،درفراینــدتولیدتاتوزیعحمایتوپشــتیبانی
كردتاآنچهتولیدمیشود،بهدستمخاطبانبرسد
وایــنچرخۀتولیدتابهرهبرداریبهدرســتیشــكل

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؟
قطعاًوجوددبیرخانهایدائمیوراهبردیبرایاین
طرحالزماســتتابتواندعالوهبركارهایاجراییو
مدیریــتاموریچــونبرگزاریجشــنوارههاوتولید
كتابنامههاومواردمرتبطدیگر،بهعنوانحلقۀاصلی
اســتمراردربررسی،شناسایی،معرفیودرصورت
لزوم،تولیدآثارموردنیازفعالباشــدودرحالیكه
حــدود20ســالازآغــازایــنطــرحگذشــتهاســت،
اقداماتتكمیلیوشایستۀدیگریرادنبالوكامل
كند.اینمركزیتدائمی،همخلأهایمحتواییمورد
نیازراشناســاییومعرفیمیكنــد،وهمنیازهایی
راكــهوجــوددارند،احصاواعالممیكندودائماًاین

اقداماتنوبهنوشودواستمرارداشتهباشد.
چنیــنكاربــااهمیتیحتماًبهمطالعاتتطبیقیو

تحقیــقدرنظامهایمختلــفتعلیموتربیتجهانی
نیــازداردتــامشــخصشــودكهدیگــراندرخصوص
چنینآثاریكهمابهعنوانمنابعآموزشیوتربیتی
ازآنهایادمیكنیم،چهكردهاند.اینتجاربزیسته
میتوانندبهمانشــاندهندكهمسیرراچگونهطی
كنیــمباكمترینهزینه،بهتریننتیجهرابهدســت
آوریم.اگربتوانیمنظامهاییراكهكلیتتئورینظام
تعلیموتربیتآنانباماقرابتونزدیكیهایالزمرا
دارد،شناساییكنیم،حتماًبهتجاربودستاوردهای
ارزشــمندیدســتپیداخواهیمكردكهمیتوانددر

اینزمینهخیلیبهماكمككند.
دبیرخانــۀچنینكاروطــرحمهمینبایدیكمركز
منفعــلودنبالــهروكارهایاداریومعمولیباشــد.
حتمــاًبایــدبهگونهایعملكندكــهاینطرحمؤثرو
كارســازدرهرگامیكــهبرمیدارد،یكیاچندقدم
بهاهدافومقاصداساسیخودنزدیكشود.چون
اگراینمركزفكریكهموردنظربندهاســت،بتواند
راهبــریطــرحرابــهخوبیبــهعهدهبگیــرد،خواهد
توانســتزمینــهایرافراهــمكندكهمــاازموقعیت
چــاپكتابهــایمعمــولدرایــنخصــوصفاصلــه
بگیریموباچاپكتابهایفاخر،برگزیدهوشاخص،
اثراتبســیارمطلوبیدرانتشاركتابهایآموزشی

مناسببگذاریم.

 با توجه به حضور نسبتاً طوالنی شما در سمت 
معاونــت تربیت بدنــی و ســامت آموزش وپرورش و 
آشــنایی بــا ایــن طــرح و اقدامــات آن، فعالیت هــای 

انجام شده را چگونه ارزیابی می كنید؟
خوشبختانــهمروریبرفعالیتهایانجامشــده
درخصــوصطرحســاماندهیكتابهایآموزشــی

باید از كتاب هایی 
كه می توانند اهداف 
برنامۀ درسی ملی و 
سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش را 

تحقق بخشیده و 
تقویت کرده و در 

راستای آن ها حركت 
كنند، در فرایند تولید 

تا توزیع حمایت و 
پشتیبانی كرد تا آنچه 

تولید می شود، به 
دست مخاطبان برسد 

و این چرخۀ تولید 
تا بهره برداری به 

درستی شكل بگیرد
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وتربیتــینشــانمیدهــدكــهایــناقــدامازهمان
ابتــدادارایچارچــوبخــاصومناســبخــودبوده
اســت.البتهبعدازگذشــتدودههانتظارمیرود
كهبتواندگامهامؤثرترووافیبهمقصودبیشتری
رادردســتوركارخــودقــراردهــد.بهنظرمیرســد
بایداینامربیشازپیشتقویتشــودوایننگاه
محتواییومعناییدرهمۀابعاددنبالشودتاكار
بــهخوبــیادامــهپیداكنــدوبتوانداهــدافتصریح
شــدهدراســنادتحولیآموزشوپرورشرابیشاز

پیشمحققكند.
مندرسال1392،یكیدوسالیتوفیقداشتمكه
بهعنوانعضو»شورایسیاستگذاریساماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــی)مــوادورســانهها(«در
حوزۀكتابهایدرســیتربیتبدنی،جلساتیرابا
دوستانوهمكارانسازمانپژوهشوبرنامهریزی
آموزشــیبرگــزاركنیــم.درایــنجلســاتفراینــد
نظــارت،ارزیابــی،شناســاییومعرفــیكتابهــای
مناســبآموزشــیمطابقبــااســتانداردهایتولید
كتابهایدرسیدنبالمیشد.خوشبختانهبااین
بخشازكارســاماندهیمنابعآموزشــیوتربیتی
دردبیرخانــۀاینجشــنوارهآشــناهســتموموجب
خرسندیاستكهاینفرصتایجادشدهاستكه

دراینزمینهباهمگفتوگوكنیم.
توجــهالزم و كــهدقــت،ســرعت بــودم شــاهد
درهســتۀمركــزیایــنكاروجــوددارد.مطالــب،
اعــالم مــا بــه كــه اســتانداردهایی و چارچوبهــا
میشــدومــابراســاسآنهــاكتابهــارابررســی
میكردیــم،نســبتاًكاملووافیبــهمقصودبودند.
بــههمیــندلیــلهســتۀمركــزیایــنكاراقدامات
سنجیدهوكارشناسیشدهایبودهاندكهمیتوانبا
بازنگریهایالزموتجدیدنظردراموریكهمتغیر
هســتندآنراكاملتروبهشــكلیمؤثرترتجدیدو

تكمیلكرد.
كتابهاییهمكهازاینفرایندبهدستمیآیند،
حتمــاًكتابهایــیمقــوموتكمیلكننــدۀكتابهای
درسیوتحكیمكنندۀبرنامۀدرسیملیومدلهای
موردنظردرنظامرســمیتعلیموتربیتهســتندو
بــاتوجــهبههدفگــذاریاینطرحبــرایهدایتو
حمایتازناشــرانآموزشــی،اقداماتمســتمرآن
خواهــدتوانســتباجهتدادنمثبــتبهاینبازار
بزرگ،ازآسیبهایموجوددراینزمینهبكاهدو
كتابهایآموزشیرابانظامرسمیتعلیموتربیت
همســووهمراســتاســازد.چنیــنكاریحداقــلاز
شلختگیوناهمسوییتولیدآثارآموزشیدرسطح

جامعهجلوگیریمیكند.

بیشكدرصدزیادیازاهدافاینسطحازكار،در
دودهۀگذشتهمحققشدهاندوامیدواریمدرادامۀ
كاربتوانیم،اهدافعالیوبرجستۀاینطرحرابیش

ازپیشدنبالومحققكنیم.

 در بند 7 آیین نامۀ سامان دهی منابع آموزشی 
بــه مصوبــۀ  و تربیتــی مــواد و رســانه ها، معــروف 
828، بر لزوم همكاری همۀ نهادها و ســازمان های 
فرهنگــی در خــارج و داخــل آموزش وپــرورش با این 
طــرح، تأكیــد شــده اســت. از نــگاه شــما در حــوزۀ 
معاونــت تربیت بدنــی و ســامت آموزش وپــرورش 
چــه اقداماتــی بایــد انجــام گیرنــد تــا بیــش از پیــش 

شاهد موفقیت و توسعۀ این طرح باشیم؟
توصیۀبندهكهبهحوزۀكاریتربیتبدنیوسالمت
برمیگرددایناستكهبایدبكوشیم،منطبقبربرنامۀ
درسیوسندتحولبنیادینآموزشوپرورش،نگاهی
تمامســاحتیبهكتابهایآموزشــیداشــتهباشیم.
تصورمنایناســتكهثقلكتابهاینوشــتاریو
مكتوبدرحیطۀشــناختی،عقلیودانشــیاســت،
وســؤالایناســتكه:آیامیشــوددرســاحتهای
زیباشناختی،ســاحتهایكارآفرینانه،ساحتهای
اجتماعیوســاحتزیستیوبدنیاقداماتیصورت
گیــردتــاتوازنیدرتولیدوانتشــارایــنآثاربهوجود
بیایدودرانتخابومعرفیاینگونهكتابهادستما
وشمابرایمعرفیآثاردرهمۀحیطههاییادگیری
بازباشدوبتوانیمبهشكلیمتعادلومتوازندرهمۀ
ســاحتهایمــوردنظرومــوردتأكیداســنادتحولی
آموزشوپرورش،آثارمناسبوباالترازآنآثارفاخر

وماندگاریرابهمخاطبانمعرفیكنیم؟
الزمــۀچنیــنكاریآناســتكــهدبیرخانۀمركزی
طــرحازشــخصیتهایدانشــمندوفرهیختــۀایــن
حوزههابیشتركمكبگیردوبتواندگروههاییراكه
كیفینگاهوكیفیفكرمیكنند،گردهمآوردتاآیندۀ
ایــنطــرحراهمبهكیفیتوارتقایســطحاینآثار
پیونــدبزند.منبهســهمخودمبــرایهمۀمجریان
چنینطرحیوبرگزاركنندگانجشنوارههایمتعدد
كتابهایآموزشیرشد،سالمتیوتوفیقبیشتردر
پیگیری،تعمیقواستمراركارارزشمندیكهبرعهده
دارنــد،خواهانموامیــدوارمماهمبتوانیمبهعنوان
بخشــیازآموزشوپرورشكهدرزمینۀتربیتبدنی
وسالمتدانشآموزانعزیزتالشمیكند،همراهو

یاورخوبیبرایایندوستانباشیم.
درخصوصانتظاراتمتقابلیهمكهبینسازمان
پژوهــشوبرنامهریــزیآموزشــیبهعنــوانمجری
طرحســاماندهیمنابعآموزشــیوتربیتیودیگر

ثقل كتاب های 
نوشتاری و مكتوب در 
حیطۀ شناختی، عقلی 
و دانشی است، و 
سؤال این است كه: آیا 
می شود در ساحت های 
زیباشناختی، 
ساحت های 
كارآفرینانه، 
ساحت های اجتماعی 
و ساحت زیستی و 
بدنی اقداماتی صورت 
گیرد تا توازنی در تولید 
و انتشار این آثار به 
وجود بیاید
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معاونتهایوزارتآموزشوپرورشوجوددارد،اگر
دبیرخانۀاینطرحتنهایكدبیرخانۀاجراییباشد،
شایدنتواندتعاملوپیوندالزمرابینایناركانبه
وجودبیاورد.امااگرایندبیرخانهنقشراهبردیو
مدیریتطرحرادرسطحكالنداشتهباشد،حتماً
آنهماهنگــیوانســجامالزمپدیــدخواهــدآمدو
همــۀمعاونتهــاوســازمانهایآموزشوپرورش
كهدرحقیقتاهدافواحدیرادنبالمیكنند،در
كاریكهاصلآنراقبولدارندوآنرابرایتوسعۀ
دانشوتواندانشآموزانضروریمیدانند،كمك
خواهندكرد.همینجلساتگفتوگو،اگرچهبرای
انعــكاسنظراتدرویژهنامۀهفدهمینجشــنوارۀ
كتــابرشــدبرگــزارمیشــوند،امــامیتوانــدبــاب
آشــناییبیشــترهمۀدوســتانباطرحساماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــیباشــدوبعــدازبرگزاری
جشنواره،بابرنامهوتقشهایمنسجمبرایتداوم
ایــنهمفكریهــاوهمكاریهاادامــهپیداكندوبه
ایامجشنوارهیاتكمیلمحتواینشریۀآنمنحصر

ومحدودنباشد.

 اگــر نكتــه و یــا مطلبــی وجــود دارد كــه مطــرح 
ویژه نامــۀ  مخاطبــان  بــرای  را  آن  اســت،  نشــده 

جشنواره مطرح فرمایید.
ازاینكهدوستانفرصتاینگفتوگویصمیمی
رافراهــمكردهانــد،ســپاسگزارم.بهعنــوانیكیاز
معاونیــنوزارتآموزشوپــرورشبــهكارســازمان
پژوهشوبرنامهریزیآموزشــیاعتقاددارم.ضمن
اینكــهخــودمتوفیقداشــتهام،ســالهادرســازمان
پژوهــشمســئولیتحــوزۀتربیتبدنــیرابرعهده
داشــتهام.بــهخوبــیهــماهمیــتآنرامیدانــمو
معتقــدمكــهآنجایــكنقطــۀعزیمتمركــزیبرای
موضوعهایمحتواییتعلیموتربیتدركشوراست.

مــاكتابــیباعنــوانتربیتبدنینداریــم،اماكتاب
»بهداشــتوســالمت«دردورۀمتوسطۀدوموجود
داردكــهكمــككردیــمومحتوایآنتدوینشــد.به
نظــرممتــنقابلتوجهوجذابیبــرایدانشآموزان
تولیدشــدهاســت.چــوندراكثرامتحانــاتنهاییو
بامراجعهایكهشــخصاًداشتهام،شاهدبودهامكه
دانشآموزاننمرههایخوبیازایندرسمیآورند.
ایــنموضوعنشــانمیدهــد،بچههابــاآندرسو
محتواارتباطخوبیبرقراركردهاندوكتابمذكوررابا

نیازهایخودمنطبقدیدهاند.
درحــوزۀتربیتبدنــیمــاراهنمــایكتــابمعلــم
راداریــمكــههــمدرآنمــوردوهــمدربحثهــای
كمكآموزشیارتباطتنگاتنگیبینحوزۀاجراوحوزۀ

تدوینوجوددارد.ماازاینكاربازخوردهایاجرایی
داریمودوستانماهمبازخوردهایمرتبطبابرنامۀ
درسیملیوسندتحولبنیادینآموزشوپرورشرا
دراختیــاردارنــد.مابایداینبازخوردهــاراكنارهم
بگذاریمودرارتباطباتدوینمحتوا،تصمیماتبهتر

ومؤثرتریاتخاذكنیم.
بنده شــخصاً 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 
در حوزۀ كارشناســی و اجرایی دریغ نكنیم. به لحاظ 
اهمیــت موضــوع، اگــر جلســاتی بــرای ایــن مقصود 
شــكل بگیرد، بهطــور مرتب در این جلســات حضور 

خواهیم داشت.
پــسنــگاهكلــیبــهایــنموضــوعیــكنــگاهجامع
تمامســاحتیاســت.یعنــینبایــددریــكبخــشاز
اینســاحتها،كتابهاییچاپومنتشــرشوندكه
فراوانیتولیدآنهابهصورتكلهقندیرشــدكندو
احیاناًدربخشــیدیگر،درهمانسطحوقاعدۀاین
كلــهقنــدبمانیم.اینموضــوعاهمیتزیــادیدارد.
درصورتلزوم،آنشــورامیتوانددرجاهاییبرای

تولیدآثارمناسبوفاخرحتییارانهبپردازد.
مــاآمادگــیداریــمكــهدرایــنزمینهمشــاركت
كنیموحمایتهایتشــكیالتیوساختاریوحتی
اعتباریومالیالزمرادرحوزههایبخشیتابعۀ

خودانجامدهیم.
درپایــانصحبــتبایــدتأكیــدكنــم،اجــرایطرح
ســاماندهیمنابــعآموزشــیوتربیتــیكاربســیار
ارزشمندیاستوازآموزشوپرورشانتظارمیرود
كــهخــوراكوتغذیــۀفكریســالمیرابــرایفكرو
اندیشۀدانشآموزانوفرزندانرشیداینسرزمین
فراهــمكنــد.طــرحســاماندهیمنابــعآموزشــی
وتربیتــیدركنــار»انتشــاراتمدرســه«اعتبــارو
ســرمایهایارزشمنداســتكهبهدلیلاعتماداولیا
بهآموزشوپرورش،بایدقدرشــاندانســتهشــود.
ضمنــاًبایددقتشــودكهدرمرحلۀاجــرا،مدیران
مدرســههاازآنتبعیــتكننــدونگذارنــدكــهآثــار
متفرقــهوگاهمخربــیكــهدرقالــبحلالمســائل
دربــازاروجــوددارنــد،واردمدرســههاشــوندودر
دســترسدانشآمــوزانقــرارگیرند.اینهــاآثاری
هستندكهدانشآموزانراازخالقیتونوآوریدور
میكنندوآنهارابهسطحینگریونوشتنازروی
دستدیگرانعادتمیدهندودرتضادبااهدافو
برنامههایاصیلبرنامۀدرسیوآموزشیهستند.

اجرای طرح 
سامان دهی 

منابع آموزشی و 
تربیتی كار بسیار 

ارزشمندی است و 
از آموزش وپرورش 

انتظار می رود كه 
خوراك و تغذیۀ 
فكری سالمی را 

برای فكر و اندیشۀ 
دانش آموزان و 

فرزندان رشید این 
سرزمین فراهم كند
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گفــت وگو

تعامل با بخش خصوصی 
نیازمند تغییر ساختاری و برنامۀ مشترک

در آســتانۀ برگــزاری هفدهمیــن جشــنوارۀ كتاب هــای آموزشــی رشــد به ســراغ دكتر رضــوان حكیم زاده، معــاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش وپرورش رفتیم. یك هفته قبل از این گفت وگو، فرصت هایی 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 
»چالش های امروز نشر كتاب كودك و نوجوان« برگزار كرده بود، شركت كنیم. طرح دغدغه هایی درخصوص ممنوعیت ورود كتاب های 
آموزشــی )كمك آموزشــی و كمك درســی(، موضع گیری های صریح و مســتمر معاون محترم وزیر و متولی حوزۀ آموزش ابتدایی در وزارت 
آموزش وپرورش در این زمینه، ســابقۀ دانشــگاهی دكتر رضوان حكیم زاده در حوزۀ روان شناســی و علوم تربیتی و البته اســتقبال ایشان 

از این گفت وگو، بهانۀ هم صحبتی و طرح پرسش هایی شد كه حاصل آن اكنون در اختیار شماست.

گفت وگو با دكتر رضوان حكیم زاده 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش

 بــا بخشــنامۀ صــادره از وزارت آموزش وپــرورش مبنــی 
بر ممنوعیت ورود كتاب های كمك آموزشــی و كمك درســی 
بــه مدرســه های ابتدایــی، عماً هیــچ  كتابی امــكان ورود به 
ایــن مدرســه ها را نــدارد و ایــن باعــث دسترســی بچه ها به 
كتاب هــای آموزشــی كــه می تواننــد مكمــل كتــاب درســی و 
حــاوی خواندنی هــای مناســب باشــند را مانــع شــده اســت. 
ســؤال ناشــران آموزشی این اســت كه: چرا چنین تصمیمی 
گرفتــه شــده اســت؟ ضمنــاً بنــا بــه اظهــار همین دوســتان، 
حتــی  ورود  راه  اســت  نتوانســته  عمــاً  مزبــور  ممنوعیــت 

كتاب هــای كمك درســی را بــه مدرســه ها ببنــدد. از طــرف 
دیگــر، چــون این كتاب ها بنا به همیــن ممنوعیت، از چرخۀ 
ارزیابــی در دبیرخانۀ ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی 
هــم خــارج شــده اند، عمــاً مــا امــكان انتخــاب كتاب هــای 
مناسب آموزشــی برای مدرسه های ابتدایی و دانش آموزان 
ایــن دوره را نداریــم. نظرتــان را در ایــن خصــوص و مــوارد 

مطرح شده بفرمایید. 
موضوعخیلیروشناست.مادراینزمینهدستورالعمل
عالــی شــورای 951 »مصوبــۀ باعنــوان مشــخصی خیلــی
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آموزشوپــرورش«داریــمكــهتكلیفكاررابــهخصوصدر
مــوردمؤسســههاوورودهــرگونــهكتــابكمكآموزشــی،
كمكدرســیوتحــتهرعنــواندیگریبهمدرســههاكامالً
معیــنكردهاســت.ضمناًبراســاستأكیدیكهســندتحول
بنیادینآموزشوپرورشبرمحورقرارگرفتنتربیتوپرهیز
ازحافظهمحــوریدارد،وبرتشــویقبــهمهارتآموزیتأكید
كردهاست،برنامۀخیلیمشخصیرادردورۀابتداییدنبال
میكنیــمودوســتداریــمكهروزیفرابرســدكهحتیتكیۀ
مــابــهكتابهایدرســیهمنباشــد.چوناطــالعداریدكه
رویكردهاینویندرحوزۀبرنامۀدرســیوتعلیموتربیتو
سندتحولبنیادینآموزشوپرورش،برتنوعبخشیبهمنابع

یادگیریتأكیددارند.
بنابرایندرچنینفضاییكهرویكردهاینوینتعلیموتربیت
همآنراتأییدمیكنند،تكیهكردنبریكمتنیامحتوای
خاص،بهخصوصكهگمانكنیمدانشآموزانمامیتوانند
ازاینطریقتربیتشــوند،راهبهخطابردنوســهلانگاری
درموردامرمهمیمثلتربیتاست.بنابراینوقطعاًازنظر
مابرنامۀدرسیچیزیبسیارفراترازیككتابدرسیاست
كهبهدانشآموزدادهشود؛چهبرسدبهمكتوبیكهبخواهد
بایكسلسلهتستوآزمونباعنوان»كتابكمكدرسیو

كمكآموزشی«تحویلدانشآموزانشود.

 مفاد مصوبۀ 951 در چه موردی است؟
درابتــدایصحبتــماشــارهكــردم.ایــنمصوبــهدرمــورد
دورۀدبســتان،تأكیداتكامالًصریحوروشــنیداردوجای
تقصیریاقصوریباقینمیگذارد.براســاساینمصوبهدر
دورۀابتدایی،برنامۀدرســیكهمصوبسازمانپژوهشو
برنامهریزیآموزشیاستودرمدرسههااجرامیشود،به
تنهایــیكفایــتمیكندومعلماننبایــدازهیچكتابكمك

درسی،كمكآموزشیومنبعدیگریاستفادهكنند.
امااینكهشــمامیگوییدممكناســتعــدهایدربیروناز
آموزشوپــرورشخیلیازكتابهاراچاپكنند،جایتأمل
دارد.زیرامابهعنوانمتولیامرتربیتومتولیحوزۀآموزش
ابتدایــیوظیفــهداریم،اســتفادهازآنچهراكــهدرچارچوب
مقرراتوبراساساسنادباالدستیمناسباست،براساس

دستورالعملبهمدرسههایابتداییابالغكنیم.
كمــااینكــهممكــناســتدربســیاریاززمینههــایدیگر
محصوالتیتولیدشوندكهمناسبنباشند.ماكهنمیتوانیم
بهجنگمؤسســههابرویم.مثلاینكهشــمازمانیمتولی
بهداشتمردمهستیدوبراساسدستورالعملی،استفاده
ازســیگاررادرمكانهــایعمومــیوپروازهاممنوعاعالم
میكنیــد.هرگــزبــهشــمانمیگوینــدكــهبهعنــوانوزارت
بهداشــتمجــوزســیگارفروشــیهارالغــوكنیــد.معمــوالً

هــمایــنمراكزفــروشســیگاروجــوددارند.وجــودچنین
كاالیــیدلیلتجویــزمصرفآندرمكانهاییكهمیتواند
سالمتجامعهرابهخطربیندازد،نیست.برخوردباچنین
موضوعهایــیوفرهنگســازیدرزمینۀآنهــابهكارهای

طوالنیمدتنیازدارد.
مــاهــمدقیقــاًمیكوشــیم،ســالمتفرزندانمــاندردورۀ
ابتدایــیتضمیــنوحفظشــودواینموضــوعبرایمانامری

بســیارمهــماســت.بــههمیــندلیلهم
برایاینكهســالمتتربیتحفظشود،از
وروداینمؤسسههابهمدرسه،براساس
همــانمصوبــۀ951،جلوگیــریمیكنیم.
بحــثمجوزنشــرهــمنافیایــنموضوع
نیســت.بایدپرســید:آیاسندبهماچنین
تجویزیكردهبودكهكتابهایدرســیرا
بهتســتتبدیــلكنیموبهخــوردبچهها

بدهیم؟
مــامتولیبقیۀدورههانیســتیموالبته
آرزویمــانایــناســتكــهروزیآزمونــی
مثــلكنكــورنداشــتهباشــیمكــهبچههــا
رابــهســمتتســتزدنســوقبدهیــم.
بلكهآزمونیتمامســاحتیداشــتهباشیم
بــر در را تربیتــی ســاحتهای همــۀ تــا

بگیــرد.همچنیــن،مدرســههایتمــامســاحتی،برنامههای
تمامســاحتیومعلمانتمامســاحتیداشتهباشیم.ضمناً
آرزویمانایناستكهدورۀدبیرستانماهمازاینآثارمبرا
شــود.چونواقعاًدلماننمیخواهدچنیناتفاقاتیبیفتد،
امــاتــاآنموقعمیكوشــیمكهباتوجهبــهاولویتیكهدورۀ
ابتداییدارد،ایندورهراازورودچنینمؤسســههاوآثاری

مصونبداریم.

 اما این منابع در صدا و ســیمای رســمی كشــور هم به 
فراوانی تبلیغ می شوند!

دراینموردهمآرزومیكنیم،صداوسیمایماهمهمراه
بــاایــنسیاســتهایتحولیگامبرداردوایــنآثارراتبلیغ
نكنــد.زیرااینكارراواقعاًمشــکلتربیتــیدرحقكودكان
میدانم.خانوادههاپایتلویزیونمینشینندوبادیدنتبلیغ
یــككارغلــط،آنراترویــجمیدهند.دررســانهمیگویند:
شــمااگربســتۀفــالنرابخریــد،فرزندتاننابغهمیشــود،
پــرشوجهــشخواهدكرد،یاچنینوچنانخواهندشــد.
ایناقداماتبرایجریانتربیتدرجامعۀماخیلیمخرب
است،امابههرصورت:»الیكلفاللهنفسااالوسعها.«ما
بیشترازآنچهوسعوتوانمانهست،تكلیفنشدهایم.وسع
وقدرتمافعالًدردورۀپیشدبستانیودبستانیاست.به

آرزو می كنیم صدا و 
سیمای ما هم همراه 

با این سیاست های 
تحولی گام بردارد 
و این آثار را تبلیغ 
نكند. زیرا من این 

كار را واقعاً جنایتی 
تربیتی در حق كودكان 

می دانم
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همینســببهم،باوجودهمۀسختیها،مصممهستیم
كهازسالمتتربیتمحافظتكنیم.

ضمنــاًمعتقــدهســتیمكــهاگربخــشخصوصــیبخواهد
كاركــردیمتعهدانــهومســئوالنهداشــتهباشــد،بــهراحتــی
میتوانــدراهخــودشراپیداكند.نیازینیســتكــهدركنار
كتابهایدرســی،كتابهایكمكدرســیوكمكآموزشی
چاپكندوباتوجهبهرانتیكهممكناستبرایاوفراهم
شــدهباشد،خانوادههاراوادارسازدمبالغهنگفتیرابرای
چنینآثاریبپردازند.حرفماایناستكهحداقلدردورۀ

ابتدایی،هیچنیازیبهچنینكتابهایینداریم.

 اما حدود 20 ســالی می شــود كه »ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی«، از ســوی وزارت آموزش وپــرورش 
و بــه وســیلۀ دفتر »انتشــارات و فناوری آموزشــی«، اجرای 
طــرح ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتــی را )كه آن هم 
اتفاقاً براســاس مصوبۀ 828 شورای عالی آموزش وپرورش 
انجام می شــود( در دســتور كار قرار داده اســت. ما براساس 
بــا  برخاســت هایی  و  نشســت  مصوبــه  همــان  الزامــات 
ناشــران آموزشــی داریــم كه مایل هســتند در ایــن زمینه با 
آموزش وپــرورش همــكاری كننــد. بــا وجــود چنیــن طرحی، 
و  تعامــل  بــرای  شــما  پیشــنهاد  و  نظــر 
همكاری برای تولید آثار مناسب كه همه 
ســاله در دورۀ متوســطه توســط دبیرخانه 
و  آموزشــی  منابــع  ســامان دهی  طــرح 
و  انتخــاب  داوری،  ارزشــیابی،  تربیتــی 

معرفی می شوند، چیست؟ 
بازهمبایدتأكیدكنم،وروداینآثاربه
مدرسههایابتداییخالفمقرراتاست
وماهرجامشــاهدهكنیم،باآنبرخورد
میكنیــم.امــادرپاســخبــهاینكــهگفتــه
میشــود،تقاضایــیازســویخانوادههاو
مدرســههابرایاینآثــاروجوددارد،باید
بگویم:درامرآموزشوتربیت،خانوادهها
شریكاساسیهستند،اماراهبرآموزشی
وتربیتــینیســتند.راهبــریآموزشــیو
تربیتیبهطوركلیبامدرسهاست.چون
تعلیموتربیتیكعلمویككارتخصصی
استویككارصرفاًعمومینیست.مثالً
دراموربهداشتی،خانوادههاممكناست
درموردســالمتخودشاننظراتیداشتهباشند،امامرجع
تشــخیصدرســتازنادرســتمعموالًپزشــكیامتخصص

بهداشتیاست.
ایــنامــردرمــوردموضوعهــایآموزشــیوتربیتــیهــم

دقیقــاًصدقمیكند.ممكناســتخانوادههایمابهدالیل
روانشناختیعالقهمندباشندكودكانشاننابغهشوند،اماما
براساسعلمتربیتوروانشناسیمیدانیمكهچنینچیزی
نهممكناستونهمطلوب.بههمیندلیلهمنمیتوانیم
اجــازهدهیــمكــهراهبــریتصمیمــاتتربیتــیراخانوادهها
برعهدهبگیرندومادنبالهروآنهاشویم.اگرچنینانتظاری
بودكهدیگربهمدرسه،تحولبنیادینواینهمهتشكیالت
وهزینهنیازینبود.شایدبتوانگفتاساساًنیازیبهچیزی
بهعنــوانعلــمتعلیموتربیتنداشــتیمتاعــدهایخاصویا
ســازمانیمشخصمتولیتعلیموتربیترسمیفرزندانما
شــود.چــوناگرصــرفآموزشمطــرحبود،دیگــربهچنین
تشكیالتعریضوطویلینیازمندنبودیموبهخصوصدر
زمانحاضرمیتوانستیمازطریقفناوریهاینوین،بهترین
آموزشهارابهصورتانفرادیبهافرادارائهدهیمومفاهیم

یادگیریومحفوظاترابهآنانمنتقلكنیم.
امــاتربیــتوراهبــریامرتربیتكارســختوپیچیدهای
استواستلزاماتخودرادارد.نبایدازمسیرخودمنحرف
شــود.طبیعتــاًوالدیــندانشآمــوزان،دلســوز،خیرخواهو
عالقهمنــدبــهســعادتفرزنــدانخــودهســتند،امــاالزاماً
متخصــصتعلیموتربیــتنیســتند.بــههمیــندلیــلهــم
بســیاریازتقاضاهــایخانوادههــادرایــنزمینــهبیراهــه
است.میدانیمكهدرمواردمتعددی،خانوادههابهدلیل
ناآگاهی،ازفرزندانخودونظامآموزشیمطالباتیدارند
كهمطالباتدرستینیستند.خانوادهایكهفرزندخودش
راســرزنشوتحقیــرمیكنــد،یــااورابــادیگرانمقایســه
میكندومیگویدحتماًبایددرفالنرشــتهقبولشــوی،و
بهعالقهوشوقفرزندخودتوجهیندارد،آیابهتشخیص
تربیتیدرستیرسیدهاستوبراساسآنچنینتقاضاها

ودرخواستهاییدارد؟
دراینجــامابایدبهعنوانیكنهادتخصصی،حافظمنافع
كــودكانباشــیموبینمطالبــاتخانوادههاكهبــرایپرتاب
شدنكودكانشانبهبزرگسالیعجلهدارند،ودنیایكودكی
فرزندانشانتعادلبرقراركنیم.اتفاقاًچنینموضوعیاقتضا
میكندكهبرویمورویتغییرنگرشخانوادههاسرمایهگذاری

كنیمتاهمراهماباشند.
 امــا ســؤال ما این بــود كه چه كنیم تا بخش خصوصی، 
بــا همــۀ حســن نیتی كــه حداقــل طی ایــن 20 ســال اجرای 
طــرح داشــته اســت، مســئوالنه وارد گود شــود و مشــاركت 

فعالی در این خصوص داشته باشد؟ 
بهنظرمناینامكانوجودداردومامیتوانیمآنرابه
رســمیتبشناســیم.فقطبایدبخشخصوصــیبپذیردكه
راهبریامرتربیتباماستونخواهدمارادنبالخودش
بكشد.درهمینراستاقطعاًمابهتغییراتیساختاریوبه

در امر آموزش و 
تربیت، خانواده ها 
شریك اساسی هستند، 
اما راهبر آموزشی و 
تربیتی نیستند. راهبری 
آموزشی و تربیتی به طور 
كلی با مدرسه است. 
چون تعلیم و تربیت یك 
علم و یك كار تخصصی 
است و یك كار صرفاً 
عمومی نیست
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برنامۀعملمشتركینیازداریم.درهرحالمنافعمشروع
بخشخصوصی،قابلتأییداست.آنچهتأییدنمیشوداین
استكهبخشخصوصیبخواهدخیلیزودوخیلیآسان،
سواربرتقاضاهایغیرمعقولخانوادهها،بهسودیسرشار
برســد.وگرنــهمــادرهمیــنكشــورناشــراناصیلــیمانند
»انتشــاراتمدرســه«و»انتشــاراتكانونپــرورشفكری
كــودكانونوجوانــان«راداریــمكــهدركاركــودكانتــالش
میكنندودســتاوردهایخیلیخوبیهمداشــتهاند.دلیل
چنینتوفیقیهمقطعاًنداشــتننگاهسودجویانهدرنشر
آثارمثبتومؤثرفرهنگیبودهاست.اینمؤسسههاازنظر
قوارههایاقتصادیهماصالًقابلمقایسهبامؤسسههایی
كهسواربرموجناآگاهیسودجوییمیكنند،نیستند،امااز
آنهااثربخشتر،مفیدترونسبتبهسرنوشتمخاطبان

)بهخصوصكودكان(مسئولتربودهاند.
پــسبایددربخــشخصوصیهماینعزیزانبپذیرندكه
تربیــتامــریتدریجیودرازمدتاســتوانتظارســودهای
كالنكوتاهمدتنداشــتهباشــند.وچهخوباستكهبرای
ســرمایهگذاریدرسرنوشــتوآینــدۀكــودكاناینمملكت
مسئوالنهواردگودشوندكهورودباچنینقصدیپسندیده

استوهیچاشكالیهمندارد.

بــه  كــه  مناســبی  آموزشــی  متــون  بــا  احتمــاالً  شــما   
دانش افزایــی كــودكان كمك كنند، مخالف نیســتید! در این 

خصوص هم لطفاً كمی توضیح دهید. 
مابهعنوانبخشدولتی،حقنداریمرانتجایییاكســی
شــویم.خیلیهــابــهمــامراجعهمیكننــدوخواســتاربرخی
مشاركتهاهستند.نظرهمیشگیماایناستكهاگرقرار
باشدمشاركتیصورتبگیرد،بایدهمگانی،علنیوبراساس
مقرراتجاریباشد.مثالًچونمنشمارامیشناسم،حق
نــدارمبگویــمویابخواهمكهكتابهایشــمادرمدرســهها
پخششــوند.چنینكاریبایدتابعقوانینبخشخصوصی
باشدودررقابتیمنصفانه،عادالنهوبدونرانتصورتپذیرد.
اینجــادیگرنبایداگرشــماحكیمزادهرامیشناســید،انتظار
داشــتهباشــیدكهمدرسههاازكتابهایشــمایاكتابهای
سفارششــدۀشــمااســتفادهكنند.مابایداســتانداردهایی
داشتهباشیمودرایناستانداردهادقیقباشیم.بایدبدانیم

كهبخشخصوصیتابعقواعدخودشاست.
میدانید اشكال كار ما كجاست؟ اشكال كار اینجاست كه 
بخــش خصوصــی را با معنــای بخش خصوصی به رســمیت 
نشناختهایم. همواره خواستهایم كه دولت زیر پروبال بخشی 
خصوصی را بگیرد و آن بخش بتواند از رانت دولتی استفاده 
كنــد. به همیــن دلیل هم هیچوقت بخش خصوصی واقعی 

شكل نگرفته است. 

 و اگــر موافق باشــید، نظر خودتــان را در خصوص طرح 
ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتی، به خصــوص با نگاه 

نقادی و پرسشگرانه، مطرح بفرمایید. 
درمــوردطــرحســاماندهیبایــدازهمــكارانودوســتان
مجریآنكمیگالیهكنیمكهمشاركتالزمرابامعاونتها
وبخشهــایآموزشوپــرورشندارنــد.مثــالًمــنتعجــب

میكنــمكــهچــراشــمانظــراتتخصصی
معاونــتابتداییرادرتجویزاینكتابها
همیــن دل از نتیجــه در و نمیخواهیــد
كتابهایانتخابشــده،مســائلیدرمی
آیندكهمارویآنهاكلینظرومالحظه
داریــم.كتابهــایتســتیهــمدرچنیــن

فرایندیانتخابمیشدند.
ســازمان كــه اســت ایــن مــن عــرض
راه آموزشــی برنامهریــزی و پژوهــش
خودشرامیرودوســایرمعاونتهاهم
راهخودشــانرامیرونــد.اگــرمــاواقعــاً
بخواهیمبرایكودكاناینسرزمینكاری
كنیم،بایدباهمتصمیمبگیریم.فرصت
امــروزمــاكماســت.اگــرمیخواهیداین
بحثهاباتأملبیشتریپیشبرود،باید
درفرصتیمناسبتراینگونهمصاحبهها
وگفتوگوهــاراادامــهدهیــم.اتفاقاًمن
میخواهــمدرموردایــنموضوعصحبت
كنــمكــهاگــرمــاقواعــدبخــشخصوصی

رابــهمعنــایواقعــیكلمهبهرســمیتبشناســیموآنانرا
بهمشــاركتیمســئوالنهدعوتكنیم،اتفاقاتخوبیدرراه

خواهندبود.

اگر ما قواعد بخش 
خصوصی را به 
معنای واقعی 

كلمه به رسمیت 
بشناسیم و آنان 
را به مشاركتی 

مسئوالنه دعوت 
كنیم، اتفاقات 

خوبی در راه 
خواهند بود
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سامان دهی و آگاه سازی
گپی صمیمی با علیرضا حاجیان زاده،  مشاور عالی وزیر آموزش وپرورش و 

دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش وپرورش

انتشــارات  دفتــر  ســابق  کل  مدیــر    به عنــوان 
کمک آموزشــی لطفــاً درمــورد هدف ها، خاســتگاه و 
نحوۀ شــکل گیری طرحی که ما امروز آن را با عنوان 
تربیتــی«  و  آموزشــی  منابــع  ســامان دهی  »طــرح 

می شناسیم، توضیح بفرمایید.
دفتــرانتشــاراتکمکآموزشــی)دفترانتشــاراتو
فناوریآموزشیفعلی(باسابقۀطوالنیخود،مجری
تولیدآثارمناسببرایمخاطباندانشآموز،معلمو
گاهخانوادههابود.ایندفتردردوقالبمجالترشد
وکتابهایمنتشــرشــدهدر»انتشــاراتمدرسه«،
هدفهاوسیاســتهایکلیخودرادنبالمیکرد.
البتــهدرایــندفتــرمعاونتیبهنامکتــابهموجود
داشتکهمجموعۀکتابهاییراباعنوانچهرههای
درخشان،خورشیدایران،فرهنگنامۀقرآنو...منتشر
میکرد.درواقعمیتوانگفت:دفترکتابهاییراکه
نیازآموزشیمخاطبانمحسوبمیشدند،بهعنوان

موادآموزشیمناسبتولیدمیکرد.
درآنســالها)حدودســالهای1377و1378(،
درخصوصتولیداینگونهآثارنگاهوایدهایمطرح
بودکهمرحوممهندسجعفرعالقهمندانآنرادر

دورۀریاستخوددرسازمانپژوهشوبرنامهریزی
آموزشیعملیاتیکرد.اینایدهونگاهچنینبودکه
سازمانودفتربهعنوانمجریخودشنبایدبهتنهایی
اینگونــهآثــارراتولیدومتولیانتشــارآنهاباشــد،
بلکــهبایــدموقعیتوزمینهایایجادشــودتاتمامی
آثــارمناســبیکــهدرحوزههایموردنیــازمخاطبان
آموزشوپرورشتولیدمیشــوند،فرصتحضوردر
رقابتیســازندهرابرایدردسترسقرارگرفتناین

مخاطبانداشتهباشند.
درآنزمان،مادردفترگردهمآمدیمواندیشیدیم
کــهایــننظرواندیشــهراچگونهمیتوانیمعملیاتی
کنیــمکــهدرانتخــابعنــوانطــرحهــممالحظاتــی
داشــتیم.نــامدفتردرآنســالها»دفترانتشــارات
کمکآموزشیبود،امااینعنوانرابرایطرحانتخاب
نکردیموبیشترازعنوانآموزشیدرنامگذاریطرح
اســتفادهشــد.درنهایــت»طرحســاماندهیمنابع
آموزشــیوتربیتــی«کــهدرحــالحاضــردردســت

اجراست،حاصلچنیناقدامیبود.

 در ادامۀ طرح سامان دهی کتاب های آموزشی،  

گفــت وگو

علیرضــا حاجیــان زاده مشــاور عالــی وزیر و دبیر دفتر همكاری هــای حوزه های علمیه و آموزش وپــرورش خود از بانیان 
و پایه گذاران طرح ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی هســتند كه در ســال های آغازین این طرح، مدیریت طرح و 
برگزاری جشنوارۀ كتاب های آموزشی را بر عهده داشته اند. در آستانۀ برگزاری هفدهمین جشنوارۀ كتاب رشد، فرصتی 

حاصل شد و با ایشان گفت وگویی انجام دادیم.
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جشــنوارۀ  برگــزاری  ماننــد  مشــخصی،  اقدامــات 
کتاب های آموزشــی، انتشار کتاب نامۀ رشد و... هم 
در دســتور کار قــرار گرفــت. لطفاً در ایــن زمینه هم 

برای مخاطبان نشریه صحبت بفرمایید.
ایننگاهکهدفتر،درکنارکارتولید،نقشرهبری
نشــرآموزشــیکشــورراهمعهدهدارباشد،نگاهی
راهبــردیبــود.بــههرصــورتبههمــانترتیبیکه
اشــارهکــردم،طــرحراآمــادهکردیــموعناصــریرا
هــمبــرایآندرنظرگرفتیم.یکــیازمهمتریناین
عناصر»استانداردســازیشــاخصتولیــدکتابهای
آموزشــی«بود،زیرامعتقدبودیم،وقتیقراراست
نقشهدایتیوحمایتیداشتهباشیم،بایدمالکها
وشــاخصهاییراتعیینواعالمکنیمکهناشــران
آموزشیبتوانندبراساسآنهاآثارخودراتولیدکنند.
درواقعپیماننوشتهشدهایبینآموزشوپرورشو
ناشرانآموزشیوجودداشتهباشدتاکاردرابهامو

نبودشفافیتمتوقفنشود.
درآنزمانراهنماهایبرنامۀدرسیدرحالتدوین
بودند.ماهمازفرصتحســناســتفادهرابردیمو
کوشیدیمدرکنارتولیداینراهنماها،جزوهایبرای
تعیینواعالمتولیدکتابهایآموزشیدرحوزههای
گوناگــوندرســیتولیــدکنیم.خاطرمهســتکهدر
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 
دانش آموزان بگذارد. خوش بختانه این دوستان هم از 
چنین کاری استقبال کردند و طرح در همان گام های 
ابتدایی توانست همراهی و هم قدمی متولیان نشر 
آموزشی را با خود داشته باشد. ناشران پذیرفتند که 

در چارچوب های اعام شده کتاب تولید کنند.
عنصر دوم طرح هم این بود که اگر ناشرانی در این 
زمینه کتاب تولید کنند، از آثارشان حمایت کنیم که 
هم حمایت مستمر و هم حمایت های مقطعی در این 
زمینه مطرح بود. حمایت مقطعی سازمان در شکل 
برگزاری جشــنوارۀ کتاب های آموزشــی رشــد شــکل 

گرفت. در آغاز هر سال کتاب های مناسب یک دورۀ 
تحصیلی )ابتدایی،  راهنمایی و متوسطه( را بررسی و 
از کتاب های استاندارد و مناسب تقدیر و قدرشناسی 
می کردیم. ضمناً می خواستیم باب معرفی کتاب های 
مناســب آموزشی باز شــود و نشان دهیم که متولی 
مشخص و باکفایتی با مرجعیت آموزش وپرورش بر 
نشر این آثار نظارت دارد و از این آثار حمایت می کند.

عنصر ســوم هم حمایت مســتمر و مشخص تر بود 
تا بتوانیم آثار مناسب را به شکلی مدون و مشخص 
به مردم و مخاطبان معرفی کنیم. برای اجرایی شدن 
این موضوع می خواستیم مهر استانداردی تهیه و روی 
آثار مناســب و اســتاندارد درج کنیم که طراحی های 
آن هــم انجــام شــد،  ولی بــه دالیلی عملیاتی نشــد. 
در نهایــت بــرای چنین کاری تولید »کتابنامۀ رشــد« 
در دســتور کار دفتــر انتشــارات کمک آموزشــی قــرار 
گرفت. در کتابنامه های رشد تمامی آثار تأیید شده و 
استاندارد با توضیح و نمایه ای کوتاه معرفی می شد و 
در شمارگان قابل توجه در اختیار مدرسه ها و ناشران 
آموزشــی قــرار می گرفــت. در همین زمینه، ســایت 
»ســامان کتاب« طراحی و بارگذاری شد که عاوه بر 
اطاعات و ضمائم مربوط به طرح سامان دهی،  فایل 

کتابنامه های رشد هم در آن قرار گرفت.
در گامــی دیگر، این گونه آثار را در پایان  کتاب های 
درسی هم معرفی کردیم. یعنی کتاب های مناسب 
و تأیید شــدۀ آموزشــی در پایان کتاب های مرتبط با 
موضوع خود معرفی شــدند که با توجه به شمارگان 
وسیع کتاب های درسی و انبوه جمعیت دانش آموزان، 
این معرفی هم امتیاز خوبی برای دسترسی مخاطبان 
به این آثار بود. به عاوه، بازار بزرگی را برای ناشران و 

مؤلفان فراهم می کرد.

آموزشــی،  ناشــران  برخــورد  و  واکنــش   
به خصــوص ناشــران مطــرح و دارای برنــد در ایــن 

حوزه، در ارتباط با این طرح چگونه بود؟
برخوردهــاعمومــاًخــوبومثبــتبــود،بهگونهای
کــهباچنیــنرخدادهاییدیگرناشــرانهــمازطرح
ساماندهیاستقبالکردندوناشرانبزرگیهمدر
اینفعالیتهاحضوریافتند.مامعموالًدربرنامههای
جنبیجشنوارۀکتابهایآموزشی،نشستیراهمبا
ناشرانآموزشیبرگزارمیکردیموضمنگفتوگو،
شنواینظرها،نقدهاوانتقادهایآنانبودیم.ضمناً
دراینجلسهها،سیاستها،برنامههاواقداماتیکه
موردنظربودند،اعالموتبیینمیشــدند.درنتیجه

اطمینان خاطر 
ایجاد کردیم که 

سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی 

آموزشی و 
دفتر انتشارات 
کمک آموزشی 

(دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی 
فعلی) تصمیم 

دارد، نقش 
هدایتی و حمایتی 
را برعهده داشته 

باشد
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رفاقــتنزدیــکوخوبیبینماکــهبهنوعینمایندۀ
دولتبودیموناشرانکهنمایندۀبخشغیردولتیو

خصوصیبودند،شکلگرفت.

 آیــا خاطرتــان هســت کــه امــری را پیش بینــی 
کرده باشید و هنوز محقق نشده باشد؟

بلهمواردیهست.برایمثال،ماپیشبینیکرده
بودیمکهبعدازیکدورۀ10ساله،بتوانیمازفرایند
اجرایطرحوبرگزاریجشنوارهارزیابیداشتهباشیم
وکارهاییکدههراارزشیابیوآسیبشناسیکنیم
وبعدبرایادامهیااصالحطرحتصمیمبگیریم.من
تاســالنهمدردفترمســئولیتداشــتموبعدازآن
دوســتاندیگــرکارراادامهدادنــد،امادرهرصورت
وبعــدازگذشــتحــدوددودهه،ایــننیازهمچنان

احساسمیشود.
درآخریــنســالهاییکــهمــندردفتــرحضــور
داشــتم،اینطرحراتحتعنوان»مصوبۀ828«به
تصویب»شــورایعالیآموزشوپرورش«رســاندیم
وجنبههــایقانونــیآنرادرباالترینمرجعقانونی
آموزشوپرورشتثبیتکردیم.حتیدرهمینارتباط
الیحــهایرابــرای»شــورایعالیانقــالبفرهنگی«
تهیــهکردیــمتامصوبۀاینشــوراراهــمبگیریم.به
اینترتیبطرحســاماندهیتوانســتجایخودرا
ًتصورمیشــودچنیــناقداماتیبا بــازکنــد.معمــوال
چالشهاومشکالتیهمراهخواهدبود،امااینطرح
واقعاًتوانستدرجایخودشبنشیندومشارکتو

همراهیناشرانآموزشیرابهدنبالداشتهباشد.

 به عنــوان دبیــر ســتاد همکاری هــای حوزه هــای 
علمیــه و آموزش وپــرورش، چــه اقدامات مشــترکی 
می توان انجام داد تا از ظرفیت و دانش کارشناســی 
و توانمندی حرفه ای حوزه های علمیه بیش از پیش 

استفاده شود.
انتظــاریکــهماازحــوزۀعلمیهداریــم،درواقعدر
مشاورهبرایتعیینمحتوا،تولیدمحتواونظارتبر
محتواهایتولیدشــدهاست.درسازمانپژوهشو
برنامهریــزیآموزشــیودرتعریفهایــیکهدراین
حــوزهانجــامدادهایــم،اقدامــاتمــوردنظــربــهاین
صورتاستکهبرنامۀپنجسالهایراباحضوررئیس
ســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیپیشبینی
کردهایمتاحوزههاوکارشناسانحاضردرحوزهچند

کاررابرایمانانجامدهند:
یکیازاینمحورها،نقدوبررسیکتابهایدرسی
استکهمیتوانیماینموضوعرابهکتابآموزشی

وکمکآموزشیوکتابهایمناسبیکهدرحوزههای
متفاوتدرسیتولیدمیشوند،تعمیمدهیم.یعنی
بابنقدوبررســیکتابهایتولیدشــدهراازمنظر
دینی،بامشــارکتکارشناسانخبرۀحوزهبازکنیم
وایــنکارراهــمبهعنوانبخشــیازفرایندبررســی
کتابهایمناسبناشرانآموزشیبرعهدهبگیریم.
درهمینزمینهمیتواندرچرخۀداوریکتابهای
مناسبودردبیرخانۀساماندهیمنابعآموزشیو
تربیتی،نقشیرابرایحوزههایعلمیهوکارشناسان
مرتبط)حداقلدرکتابهایعلومانسانی،معارفو

دینی(درنظرگرفت.
اینبخشازاقداماتدرواقعبهفرایندبعدازتولید
کتابهامربوطاست.امااقداماتیرابرایقبلازتولید
کتابهــاهمپیشبینــیکردهایمکهمتضمنحضور
صاحبنظــراندر11حوزۀیادگیری)مصرحدرســند
تحولبنیادینآموزشوپرورش(اســتتاحوزههای
علمیهدرتدوینبرنامۀدرسیونظارتقبلازچاپ
همحضورداشتهباشند.البتهاینپیشبینیهمدر
موردبحثکتابهایدرســیاســتکهباعنایتبه
وابستگیوارتباطیکهبیناینکتابهاوکتابهای
آموزشــیوجــوددارد،)بهخصــوصبــامطرحشــدن
بستههاییادگیری(میتوانبرایآنموضوعهاهم

ازوجودوحضوراینکارشناساناستفادهکرد.

 به نظر شــما راهکارهای موفقیت بیشــتر طرح 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی چیست؟

ًبخواهیماینطرحدرجایخودبنشــیند اگرواقعا
ومــاشــاهداتفاقــیدرحــوزۀنشــرکشــورباشــیم،
بایــدهماهنگیبیشــتریدراجــرایآن)بهخصوص
ازبعــدداخلــیدرآموزشوپــرورش(وجــودداشــته
باشد.یکیدیگرازمحورهایمهمدیدهشدنمنافع
اقتصادیمنطقیناشــراناســت.آنهابادردســت
گرفتنبخشــیازبــازارکهبرایآنتــالشکردهاند،
بایدبهمنافعمشروعومنطقیخودشانبرسندودر
فرمولهزینه-فایدهایکهدارند،بتوانندتعادلکاری

وحرفهایخودشانرابهخوبیحفظکنند.
ســومینموضــوعآگاهــیمــردماســتکــهبهنظر
میرســد،اطالعرســانیالزمدرایــنزمینــهصــورت
نگرفتهاست.ایناطالعرسانیوتبلیغاتدرسطحی
وسیعانجامشودتامردمبدانند،اگرمیخواهندبرای
بچههایشــانکتاببخرند،براســاسچهفهرستو
مرجعمناســبیبخرند.ایندرحالیاســتکهطرح
ســاماندهیدرونآموزشوپرورشهمآنگونهکه

بایدشناختهشدهوروشننیست.

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

همکاری خــــوب
خبـــــر خــــوب

گفت وگو با امین آصفی، مدیرمسئول انجمن ناشران آموزشی

در  مطــرح  موضوع هــای  درخصــوص  لطفــاً   
سامان بخشــی كتاب هــای آموزشــی و تربیتــی كــه 
گفت وگــو پیرامــون آن را ضــروری می دانید، صحبت 

بفرمایید.
خــوباســتصحبتــمرادرواقــعبــایكپرســش
آغــازكنــم:»آیایكمجموعهازكتابهایآموزشــی
كنــار ارزشــیابی و داوری از اساســاً دبســتان دورۀ
گذاشــتهشــدهاند؟یعنیباممنوعیتیكهبرایورود
كتابهایكمكآموزشــیبهدبســتانهااعالمشده
است،بسیاریازاینكتابهادیگردرچرخۀداوری
وارزشیابیطرحساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
قــرارنمیگیرند.نمیدانمآیااینجامیتوانیمدراین
مــوردصحبــتكنیــمیانه؟كــهالبتهمــنموضوعرا

مطرحمیكنمومیتوانیمدرفرصتیدیگردربارۀآن
صحبتكنیم.

دلیــلطــرحایــنموضــوعهــمآناســتكــهایــن
ممنوعیــتاعــالمشــدهواینآثارازچرخــۀداوریو
بررســیخــارجشــدهاند،امــاعمــالًازراهیافتــنبــه
مــدارسبازنماندهانــد.واقعیتایناســتكهبرای
چنیــنآثــاریتقاضاوجــودداردوهممعلمانوهم
خانوادههــاخواهــانوخریــدارآنهاهســتند.چرا؟
چونباهمۀممنوعیتیكهقائلشــدهایم،باالی90 
درصدمدارستهراناینكتابهاراتهیهواستفاده
میكننــد.البتــهمــنهــممعتقــدمكــهحتمــاًبــرای
ممنوعیتوروداینآثاروخارجشدنآنهاازچرخۀ
داوریدردبیرخانۀطرحساماندهیمنابعآموزشی

طی مدت اجرای طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ارتباطات و تعامل خوبی بین دبیرخانۀ این طرح و ناشران 
آموزشی شكل گرفت. به خصوص در مبادالت اخیر با برگزاری كارگاه ها، نشست ها و همایش های تخصصی این ارتباط 
و همراهی عمق بیشــتری پیدا كرد. فرصتی حاصل شــد و پای صحبت های امین آصفی مدیرمســئول انجمن ناشــران 

آموزشی نشستیم.
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وتربیتیاستداللهاییوجودداردوماهمقائلبه
نظراتكارشناسیوبرنامهایوزارتآموزشوپرورش
وبــاآنهــاهمراههســتیم.امامیخواهــمبگویمبا
اعالمچنینممنوعیتیانگاركهصورتمســئلهپاك
شــدهودرعملهیچاتفاقینیفتادهاســت.پساز
سپریشدنزمانیچند،دوبارهآبرفتهبهجویباز

گشتهاست.
بهنظرمیرسدكهنبایدبابگفتوگووپیداكردن
راهیكههمبتوانداهدافوبرنامههایآموزشیو
تربیتیرامحققكند،همبهنیازمخاطبانوطالبان
اینآثارپاسخدهدوهمبهكمكناشرانآموزشی

بیایدكهآثارمناسبیتولیدمیكنند،بستهشود.
اینراهماضافهكنمكهبهنظرماهمكتابهایی
كــهواردمــدارسمیشــوند،بایــدبــااهــدافبرنامۀ
درســیوهدفهــایآموزشــیوپرورشــیهمخوان
باشــندوپسازتأییدآموزشوپرورشواردمدارس
شوند.امانبایدبهگونهایعملكنیمكهچنینآثاری
درعدمبرنامهریزی،تعاملوهمكاریهایمشترك
ماراهیدیگربرایورودبیابندواحیاناًآثارمخربیرا
كهدوستانادعامیكنند،رویفرزندانماونسلهای

آیندهكشوربگذارند.

 باالخــره نگرانی هایــی در مــورد كتاب هــای کمــک 
آموزشــی وجــود دارد كــه باید برای صیانــت از حقوق 
دانش آمــوزان و آســیب ندیــدن آنــان، به خصوص در 

دورۀ ابتدایی، بدان توجه داشته باشیم؟
بلــه،مــاهــمنگرانیهایــیدراینزمینــهداریموبه
همیــندلیــلموافــقكارشناســیایــنآثارازســوی
آموزشوپــرورشورعایتاســتانداردهایآموزشــی
هســتیم.فــرضبفرماییددرحالحاضــرآثارزیادی
بــرایترجمــهانتخــابمیشــوندودرزمینــۀادبیات
كــودكونوجــوانوایــندورۀســنیآثــارترجمــهای
فراوانیتولیدمیشــوند.مامصرهســتیمكهآثاری
انتخــابوترجمــهشــوندكــهدرتضادبــاارزشهاو
اعتقاداتملیودینیمانباشندوعالوهبرمسائلی
مانندتصویرهاوعكسهایبهكاررفتهدراینآثاركه
رویآنهاحساسیتبیشتریوجوددارد،میخواهیم
كــهدرترجمــۀمتننیزدقتبیشــتریصورتگیرد.
برایماهممهماستكهدرترجمۀاینآثارهویت
وشــخصیتملــیكــودكایرانیموردتوجهباشــدو
حتــینــامكتــاب،واژههایمهموكلیــدیآنومتن

نهاییكتاببدآموزیوآسیبهایآموزشیوتربیتی
نداشتهباشد.

بهنظرمنماهدفهاوایدههایمشــتركیداریم
كــهبایــدراهــكاراجرایــیشــدنآنهــاراپیــداكنیم
وبــاهمفكــریوهمافزایــیهدفهــایبلندمــدت
تعلیموتربیــترادركنــارهموبامشــاركتعملیو
هدفمنــد،محققكنیــم.راهكارپیشــنهادیهماین
استكهدرهمینطرحساماندهیمنابعآموزشی
وتربیتیبحثهایكارشناسیصورتگیردتاببینیم
چگونهمیشــودبهاینتقاضایاجتماعی)معلمان،
خانوادههاودانشآموزان(پاسخمنطقیوكارشناسی
دادواززیرزمینــیشــدنوآســیبزاشــدنچنیــن
اتفاقــیجلوگیــریكرد.چونبهنظرمیرســدكهاگر
اینممنوعیتبرداشــتهشــودواینگونهكتابهاكه
منظورمكتابهایآموزشیاستونهكمكدرسی،
شناسایی،بررسیومعرفیشوند،جلویبسیاریاز
آسیبهایپنهانوخزندهگرفتهمیشودوضمناًبازار
زیرزمینیوغیررسمیآنهانیزازبینمیرود.ضمناً
بایدتوجهداشتهباشیمكهفقطاعالمممنوعیتبدون
ارائهراهكاروگشودنیكراهصحیحواصولی،باعث
حرصوگرایشبیشترمخاطبانبهآثاریخواهدبود
كهخواستهایمآنهاراازدسترسایشاندوركنیم.

 به اســتناد آمار موجود و كتاب های بررســی شده 
در دبیرخانــۀ طــرح ســامان دهی منابــع آموزشــی و 
تربیتــی، در حــوزۀ كتاب هــای دوره هــای متوســطۀ 
تولیــد  كتاب هــای  از  زیــادی  تعــداد  دوم،  و  اول 
شــدۀ ناشــران آموزشــی غیراســتاندارد، نامرغوب و 

نامناسب اند. دلیل چنین امری را چه می دانید؟
بایــدعــرضكنــمكــهشــمایــكتعریــف،خطكــش
ویــااســتانداردیگذاشــتهایدواعــالمكردهایــدكــه
آثارآموزشــیبایدبراســاسآنتولیدشــوند؛كهما
صددرصــدپذیرایآنهســتیم.امانكتهوپیشــنهاد
مابهعنوانناشــرانآموزشیایناستكهباعنایت
بهتجربۀتولیداینآثارومواجههایكهبامشتریان
ومخاطبــانداریــموســرمایهایكــهناشــراندراین
كارصــرفمیكنند،بایددرچنینكارارزشــمندیاز
كارشناســانوهمــكارانخبرۀمــاهمكمكبگیرید.
مگرنمیگوییماینطرحیككارتعاملیوهمكاری
دوطرفهبینآموزشوپرورشوناشرانآموزشیاست
تابشودازطریقآنآثارخوبومناسبراشناسایی

به نظر ما هم 
كتاب هایی كه وارد 
مدارس می شوند، 
باید با اهداف برنامۀ 
درسی و هدف های 
آموزشی و پرورشی 
هم خوان باشند 
و پس از تأیید 
آموزش وپرورش وارد 
مدارس شوند
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وبهدانشآموزانمعرفیكنیم؟وقتیچنینهدف
مشتركیداریموسیاســتهایبرنامهریزیدرسی
آموزشوپرورشهمبراســاساسنادباالدستی،از
جملهسندتحولبنیادینآموزشوپرورشمشخص
است،چهاشكالیداردكهدرمراحلكارشناسیو
داوریازنظراتوهمكاریكارشناسانوهمكاران
ماهماســتفادهشــودتاوحدتنظربیشتروتوافق
زیادتــریدرانتخــابآثارنهایــیدربحثكتابهای

آموزشیوجودداشتهباشد.
بــرایشــروعكارمیتــوانمیزگردهــاوجلســاتی
گذاشتتامدیرانطرحساماندهیمنابعآموزشی
وتربیتیوكارشناســاننمایندۀناشــرانآموزشــی،
حضورداشتهباشندوراهكارهایرسیدنبهچنین
موضعیرامشــخصكنند.بعــدازآنمامیتوانیم
تمــامایــنفرایندراازشناســایی،انتخابومعرفی
آثاربرترومناسبآموزشیبامشاركتوهمفكری
یكدیگــرپیشببریموبتوانیمضمنشناســاییآثار
مناســب،زمینــۀارائهوفــروشآنهارادرمدارس

بیشازپیشفراهمكنیم.

 پس شــما هم قائل به این موضوع هســتید كه 
هــر كتابــی نمی توانــد بــه مدرســه وارد شــود و باید 
بــرای ایــن كار قوانیــن و مقــررات خــاص خــودش 

رعایت شود.
همینطــوراســت.اصــالًحــرفمــاایــننیســتكه
هــركتابــیبتوانددرمدرســهحضورداشــتهباشــد.
مــاخودمــانهــمحســابچندناشــریراكــهصرفاً
كتابهایحلالمســائلوپاسختمریناتراتولیدو
منتشرمیكنند،كنارگذاشتهایمونمیخواهیمجدااز
نظراتكارشناسیواستانداردهایآموزشوپرورش
حركتكنیم.اماانتظارداریمبهقدرمشــاركتیكه
دراینطرحداریم،حضوركارشناسیوحرفهایما

همبهرسمیتشناختهشود.
نظرمادرانجمنناشــرانآموزشــیایناســتكه
بیاییــموبنشــینیمودرهمــانفرمــیكهمثــال100ً 
شــاخصرابرایارزیابیآثارمناســبدرحوزههای
گوناگونطراحیكردهاید،ماهمنظرمانرابگوییم
تااینفرمكاملتروجامعترشود.چونماهمحتماً
نظراتیداریمكهخارجازسیاســتهاوبرنامههای
شــمانیســتودرعیــنحــالبــهدلیــلحضــورو
ســابقهایكــهدرزمینــۀتولیــدكتابهایآموزشــی

داریم،میتواندمفیدوسازندهباشد.
درحقیقــتمــاآمدهایــمودركارهایخودمانبه
ریزهكاریهایــیكهبــههردلیلمغفــولماندهاند،
یــك بــرای مــا درواقــع بیشــتریكردهایــم. توجــه
یــاری و كمــك بــه واحــد اهــداف و مشــترك كار
آموزشوپــرورشآمدهایــم.بــههمیــندلیــلهــم
هستكهاعتقادداریم،ماهرچهدرزمینۀاقدامات
عملــیوكاربــردیایــنكارهماهنگــیوهمراهــی
بیشتریداشتهباشیم،ضمنبرآوردهشدناهداف
عالــیآموزشوپرورش،نفعوســودآنبهمخاطب
ودانشآمــوزمیرســدكــهحلقــۀنهایــیهمــۀاین

اقداماتاست.

 بــه نظــر شــما اگــر انجمــن ناشــران آموزشــی به 
وزارتخانــه  ایــن  و  بیاییــد  آموزش وپــرورش  كمــك 
اســتانداردها، راهنماهــای تولیــد آثــار آموزشــی و 
شــاخص هایی را كــه تولیــد كــرده اســت، در اختیار 
انجمــن قــرار دهــد و اعضــای انجمن از همــان ابتدا 
كتاب های مناسب و منطبق بر برنامه های آموزشی 

و تربیتی تولید كنند، مؤثرتر نخواهد بود؟
ماآمادههستیمكهباهمكاریهمایناستانداردها
رادراختیارناشرانآموزشیقراردهیمواگرفرصتی
باشدویاكارشناسانماوهمكارانشماالزمدیدند،
درایــناســتانداردهاهــمبازنگــریوآنهاراكامل
كنیم.اصالًمابیاییمبااینتجربهایكهدرسازمان
پژوهشوبرنامهریزیآموزشوپرورشوجوددارد،
برایهمۀآثاریكهتولیدمیشوند،استانداردهای
مــوردقبولشــماومنطبقبربرنامههایآموزشــی
راتولیــدواجــراكنیــم.اگــربتوانیــمچنیــنكاریرا
بهصورتمشتركانجامدهیم،درواقعازبسیاریاز
هزینههاـازجملهردشــدناینكتابهادرفرایند
ارزشــیابیدرطــرحســاماندهیمنابــعآموزشــیو
جلوگیــریخواهــدشــد.معنــایاینحرف تربیتــیـ
آناســتكــهمــابهجــایارزیابیآثاربعــدازتولید
آنهاكهمستلزمهزینهوصرفوقتزیادیاست،
ازهمانابتدااســتانداردهاوشــاخصهاییداشته
باشیمكهآثاربراساسآنهاتولیدشوند.اینروش
قطعــاًباعثتولیدآثارمرغوبومناســبیمیشــود
كهدرچرخۀارزشــیابی،امتیازالزمرابرایمعرفی

بهعنوانكتابمناسببهدستخواهندآورد.

در حقیقت ما 
آمده ایم و در 

كارهای خودمان به 
ریزه كاری هایی كه 

به هر دلیل مغفول 
مانده اند، توجه 

بیشتری كرده ایم. 
درواقع ما برای یك 

كار مشترك و اهداف 
واحد به كمك و یاری 

آموزش وپرورش 
آمده ایم
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تکثر، راه برون رفت از 
مشكالت نشر

گفت وگو با فتح الله فروغی، ناشر و دبیر انجمن 
فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان

 در آغــاز كمــی درخصــوص »انجمــن فرهنگــی 
ناشران كتاب كودك و نوجوان« صحبت بفرمایید.

بهنامخداوندكریمومهربان.درابتدایصحبت
اندكیبهسابقۀشكلگیریانجمنفرهنگیناشران
كتابكودكونوجواناشارهخواهمكردودرادامه
همبهســؤالهایمطرحشــدهپاسخمیدهم.این
انجمناولینســازمانمردمنهادیاســتكهحدود
30سالپیشدرحوزۀكتابهایكودكونوجوان
بهثبترسید.شروعكارهماینگونهبودكهعدهای
ازدوســتانوهمكارانناشرماكتابهایشانرادر
سبدمشتركیگذاشتندوتصمیمگرفتندنمایشگاه
كتاببرگزاركنند.نكتۀمهمیكهبایدبداناشــاره
كنمایناستكهمابرایورودهمكارانناشراین
حوزهبهانجمنتالشزیادیكردهایمومالكهایی
پیشبینــیشــدهاســت.امــروزانجمــنبــاداشــتن
سیاســتهایاصولــیوبرنامههــایكاریمعینبه
فعالیتمشغولاست.اكنونحدود90ناشرعضو
داریــموبــاداشــتنكمیســیونهایمتفــاوتهمــۀ
همكارانعالقهمنددرزمینههایگوناگونباانجمن

همراهیوهمكاریمیكنند.
ضمنــاًبــهمنظورتوســعۀارتباطانجمنهاباســایر
نهادهابررســیهاییانجامدادیــمودرهیئتمدیرۀ
انجمــنتصمیمگرفتهشــد،بامراكزوســازمانهای
مرتبطباحوزۀكتابكودكونوجوانارتباطوتعامل
بیشتریداشتهباشیم.درگامدومهمتصمیمداریم
برایبرونرفتازمشكالتیكهوجوددارند،آموزش
راسرلوحۀكارخودمانقراردهیم.بههمینمنظور
همدركمیسیونآموزشانجمنتصمیماتیاتخاذو
نشستهاییپیشبینیشدهاستكهاولیننشست
ازایننوعبرنامههاروزسهشنبه28آبانماهبرگزار

شدهونشستبعدی26آذرماهبرگزارخواهدشد.
بسیارهمعالقهمندهستیم،بهخصوصدرجلساتی
كهازسیاستهاوتصمیمگیریهایاساسیصحبت
میشــود،دســتاندركارانتعلیموتربیــتازوزارت
آموزشوپــرورش،ســازمانپژوهــشوبرنامهریــزی
آموزشــیودفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــینیز

مشاركتوحضورداشتهباشند.

گفــت وگو

نشر كودك و نوجوان ما این روزها نیازمند توجه بیشتری است. در این میان انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و 
نوجوان تالش می كنند 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 همكاری های خوبی بین دبیرخانۀ طرح ســاماندهی منابع 
آموزشــی و تربیتی شــكل گرفته و در حال حاضر نیز ادامه دارد. فتح الله فروغی پوراقدم مدیر نشــر شــورا و دبیر این 

انجمن به سؤاالت ما پاسخ داده اند.
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 هفدهمین »جشــنوارۀ كتاب های آموزشی« در 
آذرمــاه ســال جــاری برگزار خواهد شــد. با عنایت به 
همــكاری و همراهی انجمن فرهنگی ناشــران كتاب 
كــودك و نوجــوان و اولویت هایــی كــه بــرای حمایــت 
از ناشــران در طــرح ســامان دهی منابــع آموزشــی و 
تربیتــی از ادبیــات كودك و نوجوان وجود دارد. شــما 

همكاری های فی مابین را چگونه ارزیابی می كنید؟
بهنظرمخوباستدرآغاز،نگاهیبهگذشتهداشته
باشیموحاالبعدازگذشتحدود20سالكهازاجرای
طرحساماندهیمنابعآموزشیوتربیتیمیگذرد،
خودمــانیادآوریكنیــمكهچهموضوعهاییدرآغاز
راهبهعنوانمسئلهمطرحبودندومشخصكنیماین
مســائلوموضوعهــادرحالحاضردرچهوضعیتی
قراردارند.برایمثال،درآغازاجرایاینطرحزمانی
كهآقایدكترشهابیدردفترانتشاراتكمكآموزشی
طرحــیراتهیــهوازناشــراننظرخواهیهایــیكرده
بودند،یكیازموضوعهایمطرحشدهازنگاهناشران
ایــنبــودكه:طرحســاماندهیكتابهایآموزشــی
)جــداازهدفهــایســازمانیآموزشوپــرورش(چه
حاصلونتیجهایبرایناشراندربرخواهدداشت؟
زیــرایكــیازاركانمهــمنشــردراینحــوزه،اقتصاد
آناســتوبایــدگفــتپسازاینهمهســالتالش
وفعالیتهنوزاینســؤالبهجایخودباقیاســت
وجاداردكهبهآنپاسخدادهشودتادریكتعامل
دوســویه،طرحساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی

بتواندبههدفهایخوددستیابد.

 به نظر شما چه باید كرد؟
صحبتدراینزمینهفراواناست،امابهعنوانیك
پیشــنهادبایدعرضكنمكهدرموضوعساماندهی
منابعآموزشیوتربیتیومثالًدرخصوصحمایتاز
مجموعۀناشران،بایدبهگونهایعملشودكههمۀ
ناشرانـاعمازناشرانیكهعناوینزیادیدارندویا
بتوانند ناشــرانیكهعناویــنكمتریتولیدكردهانــدـ
دراینرقابتحضوریابندومشاركتداشتهباشند.
یعنیاینگونهنباشدكهناشراندارایآثاربیشتر،به
كلیموقعیترابهخوداختصاصدهندواحیاناًفضا
رابرایناشراندارایتعدادآثاركمترتنگكنند.برای
چنینكاریهمبهنظرمیرسدكهبایددرمالكهای

داوریجشنوارهتجدیدنظرشود.
پیشنهادایناستكهمالكهایكمّیبهمالكهای
كیفیتبدیلشوند.یامثالًاگرقراراستپنجكتابدر
چرخۀداورینهاییانتخابشود،اولویترابهكتاب
ناشــریبدهیمكهدرآغازراهاســتتابهاوانگیزهو
فرصتبیشتریبرایحضوردراینصحنهبدهیمو

فرصتیفراهمكنیمتاازمسیراینطرحناشردیده
ومعرفیشود.هدفهمپاسخبههمانسؤالاولیۀ
ناشراناستكه:اینطرحچهآوردهایمیتواندبرای
ماداشتهباشد؟وقتیناشریازطریقطرحمعرفیو
دیدهشود،خواستۀناشركههماناایجادبازارفروش
برایكتاباستانداردیاستكهتولیدكرده،محقق

خواهدشد.
حواسمانباشدكهاگرهمۀاقداماتقبلیبهخوبی
صورتگیرندوكتابهایمناسبانتخابومعرفی
شوندودرجشنوارههمازآنهاتقدیربهعملآید،
امادرنهایتمســاعدتیبرایایجادبازارفروشاین
كتابهاصورتنگیرد،تمامیاینتالشهاـكهحتماً
باحسننیتانجاممیشوندوهزینههایزیادیهم
دارندـابترخواهندماند؛چوندرواقعآناثرمناسب

بهدستمخاطبخودنرسیدهاست.

 در ارزیابــی از كتاب های آموزشــی تولید شــده، 
آثــار ترجمــه ای بســیار بیش از آثار تألیفی اســت. به 
نظــر می رســد ایــن كتاب هــا كم كــم و خیلــی خزنــده 
ســبك زندگی فرزندان ما را عوض می كنند. نظرتان 

در این خصوص چیست؟
همینطــوراســت.درخصــوصافزونــیشــمارگان
كتابهایترجمهشــدهنســبتبهكتابهایتألیفی
بایددقتوتأملبیشتریداشتهباشیمكهالبتهاین
امردرحوزۀكتابهایكودكونوجوانازحساسیت
بیشتریبرخورداراست.بحثواختالفنظرپیرامون
اینموضوعدربینسیاستگذارانفرهنگیسابقۀ
بحثهایــی و مجادلههــا همــواره و دارد طوالنــی
درخصوصترجمۀكتابوحدومیزانآنمطرحبوده
اســت.دردورهایهمحساســیتآنقدرزیادبودكه
عمــالًبهآثارترجمهشــدهوقعینمیگذاشــتندتابه
زعمخودشانزمینۀتولیدكتابهایتألیفیراتقویت
كنند.بهنظربندهاساساًاینمدلازتنگنظریوایجاد
محدودیتنسبتبهاینموضوعدرستنیست.ما
نمیتوانیمجامعۀبزرگمخاطبانخودمانراازآثار
خــوبجهانــیدراینزمینهكهبافرهنگونگاههای

ارزشیماتضادیندارند،محرومكنیم.
مابایدبررسیكنیموببینیمچرااخیراًدركتابهای
تولیــدشــده،موضــوعترجمــهبــرآثــارتألیفــیغلبه
یافتــهاســتومؤلفــانوپدیدآورندگانمــاوجامعۀ
نویسندگانكودكونوجوانهمدرمعرضاینموج
قرارگرفتهاند.شایدیكدلیلآنباشدكهاقتصادنشر
ماتابتحملبرخیهزینههارانداردوناشركودكو
نوجوانماقادرنیستهمۀهزینههاییككارتألیفی
راكهمعموالًبیشــترومتنوعترازكارهایترجمهای

پیشنهاد این است 
كه مالك های كمّی 
به مالك های كیفی 
تبدیل شوند. یا مثالً 

اگر قرار است پنج 
كتاب در چرخۀ داوری 

نهایی انتخاب شود، 
اولویت را به كتاب 

ناشری بدهیم كه در 
آغاز راه است تا به 
او انگیزه و فرصت 

بیشتری برای حضور 
در این صحنه بدهیم
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هستند،بپردازد.چرخۀاقتصادینشرازبخشهایی
تشــكیلشــدهاســتكهوقتیهزینههایآننتواند
فایدهراپوشــشدهند،ناشر تعادلمعادلۀهزینهـ
ویاتولیدكنندۀاثربایدبخشیازهزینههایخودرا
كاهشدهدوشــایدسادهترینودمدستیترینراه
همینباشدكهناشرآثاریراازخارجتهیهكندوچون
تابعقوانینكپیرایتهمنیســتیم،بهترجمۀآنبا

قیمتیمناسبدستبزند.
 با چنین نگاهی به نظر می رسد وضعیت كنونی 
ترجمۀ آثار خارجی را برای متولیان نشر و مخاطبان 

مضر می دانید؟
دقیقــاً.چنیــنكاریصدالبتــهكهبهضــررمخاطب
ودرنهایتبهضررناشــرخواهدبود.چونباتغییر
ذائقۀمخاطبونازلشدنانتظاراتاوویاگرایش
بهفرهنگهایدیگر،عمالًمخاطبخودراازدست
میدهدودرنهایتدركاروحرفهخودزیانخواهد
دید.موضوعیكهدرحالحاضرهمگریبانگیرنشرما
وبهخصوصنشركودكونوجواناستوباگرایش
مخاطبانبهآثارنازلوكمارزش،فضابرایتولیدو

فروشآثارفاخروباارزشتنگشدهاست.
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 صرفاً به دنبال منافع مادی و اقتصادی خود 
هستند، وارد این بازار میشوند و عرصه را بر ناشران 

حرفهای و اصیل تنگ خواهند كرد.

 بــه نظر شــما طرح سامان بخشــی چــه حمایتی 
می تواند از کتاب های مناسب داشته باشد؟ 

درزمینــۀطــرحســاماندهیهــمعرضبنــدهاین
استكهوقتیچنیناقداماتحسابشدهایصورت
میگیرندوبااجرایطرحساماندهیمنابعآموزشی
وتربیتیآثارمناسبناشرانانتخابمیشوند،چرا
نبایــدایــنفرصتایجادشــودكهناشــرانبتوانندبا
هماهنگیهایالزمدرمدرسههاحضوریابندوضمن
معرفــیآثــارتأییدشــدۀخــود،اینآثاررابهدســت
مخاطبانبرســانند؟البتهماهممعتقدهســتیمكه
چنیــناقدامینیازمندطراحــی،برنامهریزیوانجام
هماهنگیهــایالزماســتوبــههمیــندلیــلهــم
میتواناجرایآنرابهانجمنهایتخصصی)مانند
انجمنفرهنگیناشرانكتابكودكونوجوان(سپرد
وبامشاركتآنهاچنینطرحهاییرااجراییكرد؛تا
همآموزشوپرورشبههدفهایموردنظربرسدو

همناشرانبتوانندآثارمناسبتأییدشدهرابهدست
مخاطببرسانند.

ازسویدیگرهممیتوانبافعالتركردنشورای
دانشآموزی،دانشآموزانكتابیار،شورایمعلمانو
دیگرساختارهایقانونیپیشبینیشدهدرمدرسه،
ایــنفعالیتهارابهصــورتاصولیتــریدنبالكرد.
ضرورتاینكارهمناشیازوضعیتكنونیاستكه
باوجودهمۀممنوعیتهاومحدودیتها،كتابهایی
كــهازنــگاهآموزشوپرورشموردتأییدنیســتند،به
فراوانــیدرمدرســههاوجــوددارنــد،امــاكتابهــای
مناسبوموردتأییداینسازمانبهطورگستردهودر

دسترسمخاطبانقرارنمیگیرند.
پسبرایاینكهچنینطرحیبهسرانجاموهدفهای
اساسیخودبرسد،مقامناظروحمایتكنندهایمانند
آموزشوپرورشبایدنقشنظارتیخودرابهخوبی
ایفــاكنــدودرادامــهتســهیلگرانومجریــاندخیل
درایــنامــر،ازجملهناشــرانویانماینــدگانآنها،
مثلانجمنفرهنگیناشرانكتابكودكونوجوان
ویــادیگــرانجمنهــانیزبــامشــاركتدرحلقههای
كاملكنندۀاینفرایند،ایفاینقشكنندتااینطرح

بهطوركاملواساسیاجراشود.

 لطفــاً بــه برخــی انتظــارات مهــم ناشــران كــه 
می تواننــد راهنمــا و ابزاری مناســب در زمینۀ تهیه و 

تولید آثار مناسب باشند، اشاره بفرمایید.
درایــنزمینــههمســخنفــراواناســت،امانكتۀ
مهمیكهخوباســتبهآناشــارهكنیمایناســت
كهناشــرســازوکارالزمرابراینیازسنجیدراختیار
نداردونمیتواندبهخوبینیازهایمخاطبخودرا
تشخیصدهدوبراساسآنكتابتولیدكند.یكیاز
دالیلشهمایناستكهجامعۀنشرمافاقدآمارو
اطالعاتدقیقیاستكهدرزمینۀكارشبهآننیاز
دارد.یعنیفرضاًاگربخواهیمدرحوزۀمهارتهای
اجتماعــیاثــریتولیــدكنیم،نمیدانیــمدرخصوص
اینموضوعخاصچهاثریاآثاریتولیدشدهیادر
دســتتولیدند.یااحیاناًجامعۀآماریكهبهچنین
اثــرینیازدارند،چهتعداداســت.وقتیچنینآمار
ونیازسنجیوجودندارد،ناشرناچاراستبراساس
تجربه،شناخت،شموبرداشتحرفهایخودكارش
راانجــامدهــد.پسبهنظرمیرســدالزماســتكه
آموزشوپرورشودیگرنهادهایفرهنگیمســئول
دراینحوزهبهعنوانسیاستگذار،ایننیازسنجیو
برآوردراانجامدهند،وضمناعالمآن،ازمشاركت
وحضورناشــرانبرایپاســخبهایننیازهااستفاده
كنند؛تاناشرانبتوانندبراساساینآمارواطالعات

 وقتی آثار ترجمه ای 
بر آثار تألیفی غالب 
شوند، درواقع 
ناشران حرفه ای 
بازار خود را از دست 
خواهند داد، و چون 
بحث ترجمۀ كتاب و 
اتكا به آثار ترجمه ای 
نیازمند نگاه و 
توانمندی های خاص 
حوزۀ نشر تألیفی 
نیست، شبه ناشران 
و یا كسانی كه صرفاً 
به دنبال منافع مادی 
و اقتصادی خود 
هستند، وارد این 
بازار می شوند
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ونیازبازارومخاطب،كتابتولیدكنند.
درهمینبارهبایدگفت:بیانیههاییكههیئتهای
داوریجشنوارۀكتابرشدصادرمیكنند،بیانیههایی
كلــیهســتند.مثــالًاعــالممیشــوددرفــالنحــوزه
كمبودیوجوددارد.متأسفانهاینحرفهایكلیبه
ناشركمكنمیكنندتانیازاصلیمخاطبرادریابد
وبرایآننیازكتابیارســانۀمناســبدیگریتولید
كند.پسبایدبهصورتروشنمشكالتمشخصو
برایآنهاراهكارهایعملیارائهشوندودرصورت
اقتصــادینبــودنكار،بــاحمایتهــایالزمازســوی

نهادهایدولتیآثارمناسبپدیدآیند.
اگرحساسیتهایالزموجودنداشتهباشند،كمكم
كســانیوارداینبازارمیشــوندكهباتولیدآثارنازل
دارایظاهریجذاب،كمكمذوقوســلیقۀمخاطب
راتغییــرمیدهندودربســیاریازمــواردآنرانازل
میكننــد.همیــناالنهمایــنموضوعباعثشــده
اســتكــهخوانندهبهخریــدنوخواندنآثــارنازلو
كمارزشعادتكندوبهآثارفاخروارزشمندتوجهی
نشانندهدودرنتیجهناشرانیكهكتابهایخوبو
مناسبپدیدمیآورند،احساسزیانكنند.زمانیهم
كهاینزمینهفراهمشــد،خیلیهابربســتروزمینۀ
اینموجســوارمیشــوندوآنوقتاستكهكارماو
شــمادرزمینۀســاماندهیمنابعآموزشیوتربیتی

سختوگاهبیاثرمیشود.

 به گمان شــما در طرح هایی مانند ســامان دهی 
چه اقدامی در این خصوص می توان انجام داد؟

بهنظرمیرسدموضوعمهمیكهمیتوانددردستور
كارطرحساماندهیوجشنوارههاییمانندجشنوارۀ
كتابرشــدقرارگیردایناســتكهتالشكنند،این
ذائقۀزایلشدۀمخاطبراتغییردهند.انجامچنین
كاریهمالزاماتیداردكهبایدبهآنهاتوجهشود.
شایدبتوانگفتاولینقدمبرایتحققچنینامری
آناستكهمتولیانفرهنگیجامعۀمابسترالزمرا

برایفرایندمطالعۀمفیدفراهمآورند.
ازنگاهبندهكتابخوانیدرجامعۀماتنهاازكودك
آغــازنمیشــود،بلكــهبایدازخانوادهومعلمشــروع
شود.اگرمعلمماكتابخوانشد،فرزندانوكودكان
ماهمكتابخوانخواهندشد.چوناگرمعلمخودش
كتابخواننباشد،نخواهدتوانستدانشآموزخودرا
كتابخوانكند.بایدازخودمانبپرسیم:چراساعت
انشایكالسمابهساعتیجذابوبرانگیزانندهبرای
كتابخوانیتبدیلنشد؟اگرچنیناتفاقیافتادهبود،
كتابوكتابخوانیدرجامعۀمارونقپیدامیكردو
شاهدسیرنزولیشمارگانكتابنبودیمكهریشۀآن

همدرخانهومدرسهاست.اینآسیبوقتیخودش
رابیشترنشانمیدهدكهجوغالبتستهایكنكور
واســترسهایناشــیازآن،بخشبزرگیازاوقات
مطالعۀدانشآموزانرابهخوداختصاصدادهاست.
بعدازآنهم،چهباقبولیدردانشگاهوچهماندن
درپشتدردانشگاه،وازدگیودلزدگیناشیازاین
خواندنهــایاجباری،آثارمخربخودرابراقبالبه
كتابوكتابخوانیتاآخرعمربرفردباقیمیگذارد.

 بــه عنــوان یــک کارشــناس نظرتــان نســبت بــه 
بحث ارتباط كتاب های آموزشی با كتاب های رسمی 

چیست؟
یــكســؤالوجــوددارد:آیاهمــۀدانشآمــوزانما
ظرفیتیادگیرییكســانیدارند؟مابابرنامۀدرسی
واحــد،كتابدرســیمتمركز،دســتورالعملهایباال
بهپایین،معلمانانگیزهمندوبیانگیزهو...روبهرو
هســتیم.یعنــیچهبخواهیموچهنخواهیــم،دارای
نظامآموزشیمتمركزهستیموبایدبدانیمكهبرای
تولیدكتابهایمناســبآموزشــیحتمــاًبایدرابطۀ
تعاملیوتعریفشدهایبینوزارتآموزشوپرورش
وناشــرانبرقرارباشــد.ازسویدیگر،برنامۀدرسی
حاكمبرتولیدرسانههایآموزشیاست.بنابراینباز
هــمبایــدبهاینتمركزدرتولیــدوالزاماتآنتوجه
داشتهباشیم.باچنینفرضیبهنظرمیرسدوقتی
كتابهایآموزشیماكاركرددرستومثبتیخواهند
داشــتكهبتوانندبهعنوانبخشیازبستۀآموزشی
درارتبــاطبــابرنامۀدرســیتولیدشــوندكــهبازهم
الزمــۀچنیــنكاریهمراهــی،همدلی،مشــاركتو
همسوییناشرانباسیاستهاوبرنامههایرسمی

آموزشوپرورشوبرنامۀدرسیاست.
بنابرایــن،اگــربخواهیمراهبرونرفتازمشــكالت
رابهطــوراساســیپیشــنهاددهیــم،ایــناســتكــه
برنامههایآموزشیمابایدانعطافپذیرباشندودر
حدیكهمقدوراست،ازمتمركزبهسویغیرمتمركز
میــلپیــداكنندتافرصــتوزمینۀتولیدبســتههای
آموزشــیمتكثــرومتنوعفراهمشــود.ضمناًاعتقاد
دارمكــهبــرایخــارجشــدنازمشــكالتحوزۀنشــر
آموزشــی،تعامــلوهمــكاریبیــنآموزشوپرورش
وناشــرانایــنكتابهاضروریاســتكــهامیدوارم
بــااســتمراربرنامههایــیماننــدطــرحســاماندهی
منابعآموزشــیوتربیتیوعزمیكهبرایتوســعهو
بازاندیشیدراینزمینهوجودداردوبابهرهگیریاز
تجربههایحاصلشده،شاهدتوسعهوتعمیقاین

ارتباطاتوهمكاریهاباشیم.

 راه برون رفت از 
مشكالت این است 

كه برنامه های 
آموزشی ما باید 

انعطاف پذیر باشند 
و در حدی كه مقدور 
است، از متمركز به 

سوی غیرمتمركز 
میل پیدا كنند تا 

فرصت و زمینۀ تولید 
بسته های آموزشی 

متكثر و متنوع 
فراهم شود
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 بستۀ آموزشی باید جامع باشد
علیجهانگیری،مدیرمسئولانتشاراتمرآت:»نکتۀ
مهــمایــناســتکــهجشــنوارۀکتابهــایآموزشــیو
تربیتیرشدودفترساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی
اعتبــارالزمرادرآموزشوپــرورشندارد.ایندرحالی
استکهمصوبۀ828شورایعالیآموزشوپرورشبه
صراحتاختیارساماندهیمنابعآموزشیوتربیتیرا
بهدفترانتشاراتوفناوریآموزشیسازمانپژوهش
وبرنامهریــزیآموزشــیســپردهاســت،امامتأســفانه
بــهدلیلبیاطالعییاناهماهنگــی،توجهالزمبهاین

موضوعنمیشود.
آثــارآموزشــیدرجشــنوارۀکتــابرشــدبراســاس
استانداردهابهعنوانمنابعمناسبمعرفیمیشوند،
اماجالبآنکهمنابعاســتانداردمعرفیشــدهکمترین
فروشرادربازاردارند.چوندرظاهرنیازبازاراینگونه

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

ورق را بر می گردانیم!
در اولین نشست ناشران آموزشی و برگزارکنندگان 

هفدهمین جشنوارۀ کتاب رشد مطرح شد

گزارش

علی جهانگیری
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بحثکتابهاوسایرفناوریهایآموزشیتوجهشده
اســت،امــاجایمعرفیبســتۀکاملــیازتمامیمنابع
معتبرکمکآموزشیدرسازمانپژوهشوبرنامهریزی
آموزشــیازطریقیکجشــنوارۀفراگیر،خالیاســت.
پیشــنهادمیکنــمجشــنوارۀجامعــیبرگــزارشــودکه

تمامیاجزاییکبستۀآموزشیرادربرگیرد.«

  بازار نشر آموزشی راه خود را می رود
درادامــۀجلســه،محــرمنقــیزاده،مدیــرمؤسســۀ
مــدارسیادگیرنــدۀمــرآت،ضمــنمقایســۀثمــرات
جشــنوارۀفیلــمفجــربــاجشــنوارۀکتــابرشــدگفت:
»بروندادجشنوارۀفیلمفجربرایکسانیکهبرگزیده
میشــوند،ارزشافــزودۀزیــادیتولیــدمیکنــد،امــا
جشــنوارۀکتــابرشــدبــرایناشــرانبرگزیــده،ارزش
افزودۀقابلمالحظهاینداشــتهاست.متأسفانهدیگر

بخشهایوزارتآموزشوپرورش،بخشساماندهی
منابعآموزشیوتربیتیرابهرسمیتنمیشناسد.بازار

نشرآموزشیهمراهخودرامیرود.
طریــق از اخیــر، ســالهای در دیگــر ســویی از
بخشنامههاییکهبهمدرســههاارســالمیشــوند،با
حذفموادآموزشیغنیشدهکهمکملبرنامۀدرسی
هستند،مواجهیم.سؤالایناستکهدرواقعموضوعیت
دفترانتشاراتوفناوریدراینشرایطچیست؟سازمان
پژوهشوبرنامهریزیآموزشیدرچندسالگذشتهبه
لحاظکنترلمحتوایآموزشیمنفعلعملکردهاست.
متأســفانه،ازنظــرماکــهدربخشخصوصــیفعالیت
میکنیم،دردوسالگذشته،بهویژهدربخشابتداییو
باابالغبخشنامۀممنوعیتورودکتابهایکمکدرسی
بهمدرسهها،ضربۀزیادیبهبحثغنیسازیمحتوای

کتابهایکمکآموزشیواردشدهاست.

اولین نشست مشترک دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با ناشران آموزشی در تاریخ 15 مردادماه 1398، با حضور جمعی از ناشران و نمایندگان 
آن ها و با موضوع جشنوارۀ کتاب رشد، در محل سازمان پژوهش و برنامه ریزی 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 هم فکری برای 
شناسایی نقاط خلأ جشنوارۀ هفدهم کتاب رشد برگزار می شود، ضمن ارائۀ آماری از کتاب های رسیده به هفدهمین جشنوارۀ کتاب رشد 
گفت: »امسال حدود ۴3۰۰ عنوان کتاب به جشنواره رسیده است. حدود 55 درصد آن ها مناسب شناخته شده اند. در یک آماری دقیق تر، 
986 کتاب با کسب درجه های الف و ب وارد جشنواره شده اند. در روز اختتامیه هم از میان داوری تمامی این کتاب ها، 32 کتاب جایزۀ برتر 

را دریافت خواهند کرد. در مجموع 626 ناشر در جشنوارۀ هفدهم حضور دارند.
در ادامۀ این جلسه، ناشران یا نمایندگان ناشران آموزشی حاضر در نشست، پیشنهادها و نقطه نظرات خود را به شرح زیر بیان کردند. آنچه 

در ادامه می خوانید گزارش نشست مذکور است.

محرم نقی زاده



44  ×   ویژه نامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد   ×  

 فضای تبلیغات قوی تر
حمیدرضاشاهآبادی،مدیرمسئولانتشاراتمدرسه،
ناشردیگریبودکهبابیاناینکهجشنوارۀکتابرشد
اســمیبــزرگومعتبــراســت،گفت:»اینجشــنواره
جدایازاندکجوایزمادیکهبهناشــریامؤلفاهدا
میکنــد،اتفــاقخاصیرادرزندگیحرفهایاوشــکل
نمیدهــد.افتخــاربرگزیــدهشــدندرایــنجشــنواره
بایددرزندگیحرفهایبرگزیدگانمشهودباشد.من
پیشنهادمیکنم،جشنوارۀرشدتاحدامکاندرفضای
تبلیغاتیقویتریقرارگیردوقبلودرطولبرگزاری

جشنوارهخبررسانیمنسجمتریانجامشود.
بــهنظــرمیرســددســتاندرکارانجشــنواره،وقتی
کســیرابهعنــوانبرگزیدهاعالممیکننــد،نبایداورا
رهاکنند.مجموعۀآموزشوپرورشبایدمؤلفوناشر
برگزیدهرابشناســندوآنهارابهمدرســههامعرفی
کند.اگرگروههاییبهصورتمنطقهایتشکیلشوند،
برگزیــدگانمیتواننــددرهماهنگیبااینگروهها،با
سخنرانیدرادارههایآموزشوپرورشومدرسهها،
خودراهرچهبیشترمعرفیکنند،بایدترتیبیاتخاذ
شــودکــهاوالًتمامــیکتابهــایمربــوطبــهموضــوع
جشــنوارهبــهدســتبرگزارکنندگانبرســندتــاآنها

بتوانندکتابهارابهدرستیدستهبندیکنند.
نکتــۀبعدی،برگــزاریداوریهــایمقدماتیواولیه
بهصورتعادالنهاست.دردورههایقبلدرجشنوارۀ
رشدمننمونههاییدیدمکهکارهایخوبیدردورۀ
مقدماتیحذفشــدهبودند.داوراندرمرحلۀنهایی
گالیــهداشــتندچــراایــنکتابهــادرداوریمقدماتی
حذفشدهاند؟بایدتمهیداتیاندیشیدکهداوراندر
مرحلۀمقدماتیبادقتبیشــتریکتابهارابررســی

کنند.
معموالًدرمراســماختتامیــه32برندۀنهاییاعالم
میشــود.بااحتساباعالمنامآنهاواهدایجوایز،
زمانزیادیبرایاینبخشاختصاصپیدامیکند.در
نتیجه،حاضراندرمراسمخستهمیشوند.پیشنهاد
میکنــمتمهیداتــیاندیشــیدهشــودتــانظــممراســم

اختتامیهتحتالشعاعاینموضوعقرارنگیرد.«

 تأثیر جشنواره و اعتبار آن رابطه مستقیم 
دارند

علیخاکبازان،معاونمدیرکلنظارتبرانتشارات
کانــونپــرورشفکریکودکانونوجوانــان،اعتبارهر
جشــنوارهایرادرنحــوۀبرگــزاریآنوبازخــوردیکه
درجامعۀفرهنگیدارد،دانستوگفت:»متأسفانه

بابشدهاستجشنوارههاییبرگزارشوندکهمااصالً
متوجــهنمیشــویمهــدفازبرگزاریآنهاچیســت؟
اینجشنوارههابدونآنکهاتفاقخاصیرارقمبزنند،
برگزارمیشوند.درخصوصجشنوارۀکتابرشدهم
بایــدبگویــمحتیناشــرانبرگزیــدههمگویــیاعتقاد
دارنــدگرفتــنجایــزهدرایــنجشــنوارهاتفــاقمهمی

نیست.
مــاهــماعتقادداریــمداورییکــیازجنبههایمهم
برگزاریجشنوارهاستکهالبتههرگزنمیتوانداوری
بدونخطاییداشــت،امابایداحتمالخطاراتاجای
ممکــنکاهــشداد.حتماًدراینداوریهانامبرندها
یااحتماالًدوستیها،درستیداوریهاراتحتالشعاع
قرارمیدهد،امابایدتاجایممکندرموردداوریها
مقابلچنیناتفاقاتیایستاد.بایدکاریکردجشنواره
تأثیرقابلتوجهیدرجامعۀفرهنگی،یعنیصاحبان
اثروناشران،داشتهباشد.هرچهاینتأثیرپررنگتر

باشد،اعتبارجشنوارهباالترمیرود.«

 لزوم بازنگری در سیاست ها و اهداف جشنواره
عبدالعظیمفریدون،مدیرمسئولانتشاراتمحراب
قلــم،مهمتریننکتــهرابازخوانیدوبارۀهدفگذاری
جشــنوارهدانســتوگفت:»ســالاولیکهجشــنوارۀ
کتابرشدبرگزارشد،بهنظرمنهدفگذاریآنثبت
نشــد.مهمتریننکتههمیناســتونکاتدیگریکه
گفتهمیشود،جزئیاتکاراست.جشنوارهبادوهدف
انتخــابومعرفــیکتابهایمناســببــهمخاطبانو
تجهیزکتابخانههابهکتابهایمناسبشکلگرفت.
انگاراینهدفخیلیعملیاتیومحققنشدهاست!

بــاعنایــتبــهاینکــهزمانــیکهجشــنوارهشــروعبه
کارکــردوضعیــتکتابهایآموزشــیمناســبنبود،
معرفــی بــرای خوبــی گامهــای ابتــدا در جشــنواره
اســتانداردهابــهناشــرانبخشخصوصیبرداشــت،
امــاایــنهدفگذاریمهمدرنیمــۀراهمتوقفماندو
متأســفانههدفشناســاندناینکتابهابهمخاطب
محقــقنشــد.نکتــۀدیگــراینکــهقــراربــودکتابهای
مناســبواردکتابخانههــایمدرســههاشــودکــهاین
اتفــاقهــمنیفتاد.اگرجشــنوارهدرادامــهمیخواهد
موفــقعمــلکنــد،بایداهدافتعیینوگفتهشــدهرا

محققسازد.«

 کتاب های آموزشی ابزارهای اصلی 
تعلیم وتربیت

یحیــیدهقانــی،مدیرمســئولانتشــاراتمبتکران،

حمیدرضا شاه آبادی

علی خاکبازان
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درادامــهاظهــارداشــت:»همــوارهیکــیازمعضــالت
آموزشوپرورشکتابهایآموزشــیاســتکهبههر
شکلیواردمدرسههامیشوند.بخشسامانبخشی
کتابهایآموزشــیوتربیتیاثراتزیادیدرکاهش
اینمشــکلداشــتهاســت.میتوانمبگویم،جلساتی
کهدرطولاینســالهاباناشــرانبرگزارشــد،70تا
80درصــددرکیفیتبخشــیبــهکتابهــایآموزشــی
مؤثــربــود،امــادرادامــۀراه،جشــنوارهازتعــدادیاز
همراهانخودغافلشــدتااینکهســالگذشته،وزیر
وقت،حمالتشدیدیبهکتابهایآموزشیکرد.در
حالیکهکتابهایآموزشــیجزومنابعوابزاراصلی
تعلیموتربیتهستند.اینباعثشدناشرانآموزشی
نشســتهای در کمرنگــی حضــور و شــوند دلســرد
همفکریبادفترانتشــاراتوفناوریآموزشیداشته
باشند.بهنظرمیرسداینجشنوارهبایدبهطوردقیق
حوزۀفعالیتخودراروشنکندوبههمۀناشران،با

هرسلیقهای،امکانفعالیتبدهد.
بایدتوجهداشــتهباشــیمکهدرحالحاضرناشــران
آموزشیجریانمؤثریدرروندآموزشکشورهستند
وبچههــاهــمبــهکتابهــایآموزشــیعالقــهدارنــد.
مندوباردرجشــنوارۀرشــد،بهعنوانناشربرگزیده
انتخــابشــدهام،امــامتأســفانههمــانکتابهایما
کهبرندهشــدند،بهدلیلنبودحمایتالزم،کمترین

فروشراداشتند.«
فریــدهشــوریابی،نماینــدۀانتشــاراتقدیانــی،در
ســخنانیکوتاهگفت:»کتابنامهوجشنوارۀرشدبین
مردم،مدرسههاوحتیخودجامعۀآموزشوپرورش
شناختهشدهنیست.بایددیدچهکاریبایدانجامداد

تاجایگاهواقعیخودشراپیداکند.

 آشتی ناشران با سازمان
یحیــیدهقانــیادامــهداد:بــاآنکهاززمــانمرحوم

امــا شــد، مطــرح چندتألیفــی جریــان عالقهمنــدان
متأسفانههنوزاینموضوعواردمرحلۀاجرایینشده
اســت.آنزمانناشرانآموزشیحضوریجدیبرای
بهســرانجامرســیدناینموضوعداشــتند.شــماگله
میکنیدحلالمســائلراچهکســانیمیخرند؟پاسخ
منایناستکهمدیرانمدرسههایآموزشوپرورش
ایــنکتابهــارامیخرنــد.ماســههزارعنــوانکتاب
چــاپکردیــموحلالمســائلدرآنهــانیســت،امــا
آموزشوپرورشنتوانســتهاستمدیرانخودراقانع
کندبهبرنامۀدرســیملیلطمهنزنند.معلمانشــما

مشوقحلالمسائلهستند.
دوستانعنایتداشتهباشندکهاکثرناشراندنبال
ســودمــادینیســتندوبهجشــنوارهبهعنــوانامتیازو
اعتبارمینگرند.چنیننیستکهآموزشوپرورشفکر
کندفقطبهدنبالســودمادیهستند.برایموفقیت
طرحســاماندهیمنابعآموزشــیوتربیتــیبایدبین
ناشــرانوســازمانپژوهــشوبرنامهریزیآموزشــی

آشتیبرقرارشود.«

 ضرورت توجه به بستۀ یادگیری
بــاطــرحســؤالمتولیــاننشســتمبنــیبــراینکــه
»پیشــنهادوراهکارعملیشمابرایتحققانتظاراتی
کهدوســتانمطرحکردندچیســت«،محرمنقیزاده،
مدیرمؤسسۀمدارسیادگیرندۀمرآت،اظهارداشت:
»بنــدهدرایــنخصــوصچهــارپیشــنهادمشــخصو
روشندارم.اولاینکهاگرهماهنگیوهمراهیسایر
معاونتهاباسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
برقرارشود،ایناتحاددرونیِوزارتآموزشوپرورش
خیلیبهناشرانکمکمیکند.پیشنهاددوممناین
اســتکهســازمانپژوهــشوبرنامهریزیآموزشــی،
شــیوهنامۀ و ســازوکار مــاه، هــر اول مثــال بهطــور
اســتفادهازکتابهــایکمکدرســیرااعالمکند.این
شــیوهنامهمیتواندماهانهیاساالنهکتابهایخوب
وبــدرادرکتابهایکمکدرســیبــهمدیرانمعرفی
کند.درضمنشمابایدسازوکاریراتعریفکنیدکه
مدرســههاکارکارشناســیشــمارابپذیرند.پیشــنهاد
سومهماینکهبستۀآموزشی،بهلحاظاهمیتنگاه
ازکتابمحــوریبهیادگیری،بهعنوانعنصریمؤثرو
مســتقلدرفرایندارزشیابیجشــنوارهدرنظرگرفته
شود.نکتۀچهارمهمایناستکهدررابطهبایازده
حوزۀیادگیری،بهصورتشــفافوروشــن،بهبخش

خصوصیسفارشتولیداثردادهشود.«

یحیی دهقانی

عبدالعظیم فریدون
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 چرا برگزیدگان جشنواره پرفروش نیستند؟
حامدهوشیاران،نمایندۀانتشاراتکانونفرهنگی
صحبــت وقــت »هــر گفــت: ســخنانی در آمــوزش،
جشنوارۀرشدمیشود،منیادجملۀیکیازناشران
میافتــمکــهچــراهــرکتابــیکــهدرجشــنوارهرتبــه
مــیآورد،پرفــروشنیســت؟!شــمادردنیــاکــهنــگاه
کنیــد،هــراثریکــهبرترمیشــود،کلمنافــعتجاری
آناثرتضمینمیشــود،ولیدرجشنوارۀکتابرشد
اینگونهنیســت.درضمن،یکیازمعیارهایارزیابی
کتاب،صفحهآراییاستکهممکناستصفحهآرایی
یــابحــثعلمــیدرکتابــیازنظرمنخوبباشــدواز
نظرداوریدیگرخوبنباشد.درکنارآن،درگروهها
وحــدترویههموجودندارد.آیاســرگروههادوریک
میزنشستهوبهاتفاقنظررسیدهاند؟بایددرداوری
سلیقهایتجدیدنظرشود.بایدطیفیازاستانداردها

ارائهکنیموازخوبیوبدیمطلقبپرهیزیم.«

 باید جشنواره به جایگاه اصلی خود برگردد
دکتــرمســعودفیاضــی،مدیــرکلدفتــرانتشــاراتو
فناوریآموزشــی،پسازاســتماعســخنانحاضران،
ضمنپاسخبهبرخیانتقاداتوتبیینمواضعسازمان
پژوهــشوبرنامهریــزیآموزشــیدرایــنخصــوص،
راهحلهایدفترمتبوعشرادرتعاملباناشرانارائه
کردوگفت:»بایدبرایرســاندنجشــنوارهبهجایگاه
اصلــیآن،حرکتــیجدیــدراشــروعکنیــم.سیاســتی
کــهاکنــونهــمدرســازمانپژوهــشوبرنامهریــزی
آموزشــیبهعنــوانتولیدکننــدۀمحتــوا،وهمدرخود
آموزشوپــرورش،درحــالپیشرفتناســت،بهطور
طبیعیورقرابهنفعرونقگرفتنبحثساماندهی

وپررنگشدننقشناشرانبرمیگرداند.«

 استفاده از ظرفیت ناشران در چندتألیفی
خانــوادۀ کــه باشــیم داشــته توجــه بایــد »مــا
آموزشوپرورشخانوادۀبزرگیاستکهبخشهایی
ازآنبهطورمستقلعملمیکنند.اینوظیفۀماست
کــهدرارتبــاطبیــنســازمانپژوهــشوبرنامهریــزی
آموزشــیباناشــرانآموزشوپرورشهماهنگیهای
الزمراایجــادکنیــم.درحــالحاضــر،بــرایمثــالدر
زمینــۀتعمیــقوتوســعۀمفاهیــمکتابهایدرســی،
بحــثچندتألیفــیجــدیاســت.ســازمانپژوهــشو
برنامهریــزیآموزشــیدربحثچندتألیفیبهســمت
برونگرایــیواســتفادهازظرفیــتناشــرانومؤلفان

بخشخصوصیمیرود.

همچنیــن،مــادرمــوردکتابهــایالکترونیکــیهم
مایلیمازظرفیتبیرونیاستفادهکنیم.درواقعقصد
داریمبیشــترشــأنیتخودمانرادربحثتنظیمگری
تعریــفکنیم.بایددرقالبمحتواهایالکترونیکیاز
ظرفیتناشراناستفادهکنیم.دفترمامسئولاست
دربحثچندتألیفیبستههایآموزشیراکاملکند.
ماباناشرانیکهخروجیهایآنهاازاستانداردهای

الزمبرخوردارباشد،حتماًهمکاریخواهیمکرد.
درضمــن،چــونبــهمــاتکلیــفشــدهاســتتولیــد
محتوایپیشدبستانیراهمبهعهدهبگیریم،تعامل
بــاناشــرانبیرونــیدربخــشخصوصــی،موضوعیت
بیشــتریپیدامیکند.انشــاءاللهاینوظیفهراهمبا
کمکناشرانانجامخواهیمداد.درحالحاضرمجلۀ
کودکورشدآموزشپیشدبستانرامنتشرمیکنیم
وبهمنظورتولیدمحتوایبیشترازشماکمکخواهیم
گرفــت.ازســویدیگــر،کتابهــایدرســیدرحــال
تغییرندوماهرچهبیشتربهکمکناشراننیازمندیم.
پیشــنهادمیکنممتناســببادورههــایتحصیلی،در
مقاطعگوناگونکارگروههاییایجادکنیموسازمانبا
طراحیمســیردرستآینده،درقالباینکارگروهها

باناشرانهمکاریکند.

 لزوم حمایت از فروش بیشتر آثار برگزیده
مامعتقدیمبایدازهمۀظرفیتهایبیرونیاستفاده
کنیم،امابایدتوجهداشــتهباشیمکههمهچیزبحث
اقتصــادینیســتوهمــۀمــادغدغۀفرهنگــیداریم.
البتــهدغدغههایــیهمهســتمبنیبــراینکهفضای
کاریواقتصادیناشرانماخوبنیستوآنهادچار
بحرانهستند.برایمثال،دربعدمهارتهایزندگی،
آنچهدانشآموزبرایزندگیمیخواهد،بیشترمهارت
اســتتــاداده.مهارتهــابایــدبــافرهنگمــامنطبق
باشــد،امــابیــشاز85درصــدآنچــهناشــرانارائــه
میکننــد،کارهایترجمهایاســت.ایننشــاندهندۀ
نگاهصرفاًاقتصادیبرخیناشرانبهموضوعآموزش
اســت.مامیتوانیمازطریقشــبکۀمجلههایرشدو
ایجادسازوکارجدیدیازاینشبکهدرفضایمجازی،
ضمــنارائۀکارهاوفعالیتهــایخودمان،فضاییرا

برایفروشناشرانبرگزیدههمایجادکنیم.
مابایدجلســاتیراشــکلدهیموبهطرحمشخص
برسیمتابرایبحثچندتألیفی،تجهیزکتابخانههابه
کتابهــایکمکآموزشــیوعدالتآموزشــی،راهحل
پیــداکنیــم.بهمنظورفعالترشــدنبخشخصوصی
وناشــرانمعتقدیــمبایــدفضاوزمینۀبیشــتریبرای

فریده شوریابی
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فــروشآثــاربرتــرجشــنوارهفراهــمکنیم،زیــراهمۀ
فعاالنعرصۀنشرنگاههایفرهنگیدارندوبادغدغه

فرهنگیواردعرصۀآموزشیشدهاند.

 ذائقه سازی های کاذب
وزارت کــه دارنــد توجــه دوســتان قطــع بهطــور
آموزشوپــرورشبزرگتریــنخانــوادۀکشــوراســتو
پوشش40میلیونیدارد.اگرفرضکنیممافقطبتوانیم
روی30درصدمدرسههاتأثیرگذارباشیم،بسیارقابل
توجهاست.ماباشبکۀملیرشدمیتوانیمتاحدزیادی
مشکلتولیدبازارکتابمناسبراتامینکنیموبسیاری
ازکتابهایمناسبرابهمخاطبانرساندهوآنهارابه

استفادهازاینکتابهاترغیبنمائیم.
شــکینیســتکــهبــازارکتابهــایآموزشــیمــادر
حــالحاضــرودرســالهایطوالنیگذشــتهازحالت
طبیعــیخــارجشــدهاســت.دراثــرهمیــنرخــداد،
ذائقهســازیهاییاتفــاقافتــادهکــهبــازارراازحالت
تعــادلخــارجکــردهاســت.حلالمســائلکــهمخالف
فرایندآموزشــیاســت،فــروشغیرقابلبــاوریدارد
وایــنیعنــیبازارحالتطبیعیندارد.بایدماوشــما
بهنقطهایبرســیمکهاستانداردهایمشترکداشته

باشیموباهمدرموردآنهابهتوافقبرسیم.
درصحبتهاییکهمطرحشــد،نظربرخیدوستان
بــرایــناســتکهنبایــدبگوییــمکتابکمکدرســیاز
اساسغلطاست.کتابهایمناسبیهموجوددارند.
اگرکتابکمکدرسیباعثکورشدنخالقیتوحس
تالشدانشآموزوتبدیلبهحلالمســائلشــد،غلط

اســت.امــااگــرمفاهیمدرســیراتعمیقکــرد،حتماً
درستاست.دربخشنامههایداخلی،هیچکداماز
مؤلفانماحقتألیفکتابکمکدرسیراندارند،اما
کسیمخالفاینموضوعنیستکهسازمانپژوهش
خصوصــی بخــش تــوان از آموزشــی برنامهریــزی و
درتألیــفکتابهــایکمکدرســیمناســباســتفاده
کنــد.درپایــانســخنهمعــرضکنم،مســائلحوزۀ
نشــروناشــرانآموزشــیبــرایماخیلیمهماســت.
بــههمیــندلیلهمبرایحلشــدنآنهابهشــخصه
بــامعاونتهــایوزارتخانهارتباطمیگیــرمودرصدد
حــلآنهاهســتم.مطمئنمکــهمعاونتهایمحترم
آموزشیهمدراینراستاهمسویباماهستند.زیرا
همهایشانباکتابیکهخالقیتدانشآموزراازبین
نبــرد،اورابــهپختهخــواریعادتندهــدولیدرعین
حالمفاهیمدرسیراباادبیاتجذابوبااستفادهاز
فناوریهایآموزشیموثربرایاوتعمیقکندمخالف
نیســتند.ازســویدیگر،بخشخصوصیهمبایدهر
جــازاویــۀغلطیدارد،آنرااصالحکند.ناشــرانباید
ازتولیدوانتشــارایننمونههایغلطدســتبردارند.
درایــنصــورتمجموعۀوزارتخانــههمهمراهبخش

خصوصیخواهدبود.«
درپایانایننشست،اعضابرنشستهایمستمرو
تبادلدیدگاههابرایحلمشکالتتأکیدکردندوبنا
شــدباتشــکیلکمیتههاییبرایحلمشکالتوارائۀ
گــزارشفعالیتآنهادرجلســههایبعــدی،تعامل
بیشــترومؤثرتــریبیــنناشــرانبــادفترانتشــاراتو

فناوریآموزشیشکلگیرد.
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 همــۀ تــوان و امكانات خودمــان را برای حمایت از 
آثار مناسب به میدان عمل می آوریم

دکترمسعودفیاضی،مدیركلدفترانتشاراتوفناوری
آموزشیسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیدراین
نشســتباتأكیدبراینكهنگاهمنبهناشــرانبهعنوان
بــازووكمكســازماناســت،گفــت:»ناشــرانبخــش
خصوصیمیتوانندكتابهایخوبودرجۀیكتولید
كنندكهسیاستوراهبردكلیماهمتوجهبهاثرگذاری
اینكتابهاواستفادهازآنهاست.بههمینمنظورما
اصرارداریمكهباناشرانجلساتمستمرهماندیشی
داشــتهباشــیمتاباشــنیدننكاتــیكــهمیتوانندمانع
ارتباطهرچهمؤثرترماباناشرانباشند،درراستایرفع

آنهابكوشیم.
نكاتیكهدرجلساتگذشتهمطرحشدند،بازگوكنندۀ
اینمعنابودندكهخروجیطرحساماندهیكتابهای
آموزشــیوتربیتیوجشــنوارۀكتابرشــد،تأثیرقابل

توجهیدرفروشكتابهایمناسبنداردواینموضوع
سببكمانگیزهشدنناشرانبرایتولیدآثارمناسب،
اســتانداردودرحدرقابتدرجشــنوارهمیشــود.نكتۀ
دوماینبودكهمشكلمزبورناشیازناهماهنگیهای
دروندفتری،درونسازمانیودرونوزارتخانهایاست.
ســومیننكتههــماینبودكهنبودارتبــاطبلندمدتو
جهتدارمیانناشرانوسازمانپژوهشوبرنامهریزی
آموزشــییكــیازعلتهــایواگرایــیبیــنســازمان،
وزارتخانهوناشراناست.اینواگراییسببشدهاست
كــهتولیــداتبرخیناشــرانازاســتانداردهایمطلوب
فاصلــهبگیــردوحتــیضدتربیتــیشــود.اشــكالدیگر
اینبودكهدرارزیابیهایجشــنواره،وحدترویهبین
گروههاوجودندارد.بهویژهآنكهفقدانوحدترویهرا
دربحثگرافیكوزیباییشناسیهنریآثاربهراحتی

میتوانیمببینیم.
ماســختاعتقادداریمكهدرصورتایجادارتباطات

تعامل و همدلی
ناشران آموزشی و وزارت آموزش وپرورش

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

گزارش
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بینناشرانوسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی،
دیگروزارتخانهمقابلناشرانقرارنخواهدداشتواز
تولیداتخوبدوســتانهمبهرهمندخواهیمشــد.در
اینراستا،طرحینیزبرایافزایشبهرهگیریازظرفیت
وزارتخانــهوازســویدیگــرطرحــیبــرایتعریفنحوۀ
تعاملماباناشرانپیشبینیشدهاست.درخصوص
نقدمطرحشدهپیراموننبودوحدترویهوهماهنگی
بینگروههایارزیابیجشنوارۀكتابرشدهم،سازمان
پژوهــشوبرنامهریزیآموزشــی،فهرســتارزیابیها
رابررســیكردوبهایننتیجهرســیدكهبرایرســیدن
بــهوحدترویــۀالزمیكتیمپنجنفــرهازمتخصصان

گرافیكهمۀآثاررابررسیكنند.

و  متنــوع  مجله هــای  در  مناســب  كتاب هــای   
پرشمارگان رشد معرفی می شوند

ضمنــاًمــاپیگیریهایــیرادروزارتخانــهداشــتهایم

وزارت پرورشــی معاونــت بــا را رایزنیهایــی و
آموزشوپرورششــروعكردهایمكــهامیدواریمنتیجۀ
آنخریدبخشــیازكتابهایبرگزیدهتوسطمعاونت
پرورشیباشد.برایرفعایناشكال،درونسازمانهم
بهیكبســتۀحمایتیرســیدهایموقرارشدكتابهای

برگزیدهرادرمجالترشدتبلیغكنیم.
گفتنیاســتكهدرحالحاضرشــمارگانمجلههای
دانشآموزیمابهیكمیلیونو300تا400هزارنسخه
میرسد.ذكرنامكتابهایبرگزیدۀجشنوارۀكتابرشد
دراینمجلههاتبلیغگستردهایاستكهباعثمعرفی
كتابدرسطحوسیعبانامخودناشرانمیشود.دربارۀ
چگونگیتبلیغهمبهایننتیجهرســیدیمكهازشــبكۀ
توزیعاینمجلهاستفادهكنیم.بهاینترتیبكهبیشاز
هزارنفردرسراسركشورتوزیعمجلههایرشدراانجام
میدهندوبیشاز200نفربهصورتسرشاخه،توزیع
مجلههارابهعهدهدارند.ماطیدوجلسهدرتهرانو

دومین جلسۀ هم اندیشی ناشران علمی، آموزشی و تربیتی با دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش وپرورش، روز دوم مهرماه 1398 در محل این سازمان تشكیل شد. آنچه در ادامه می خوانید گزارش این هم نشینی صمیمی، مبتنی بر 

گفت وشنودهای دوطرفه و تعاملی بین حاضران این نشست است.

محمدرضا هاشمی نژاد
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تنكابنبااین200نفر،توافقكردیمكهعالوهبرتوزیع
مجلههایرشد،كتابهایبرگزیدهراهمتوزیعكنندو
درصدیازقیمتپشتجلدكتابهابهتوزیعكنندگان
تعلــقگیــرد.البتــهكارگروههایــیبیــنتوزیعكننــدگان
تهرانیوشهرســتانیتشكیلشــدهاندتاكارباسرعت
هرچهبیشتریپیشرود.دركنارایناقدامات،درحال
رایزنیهستیمتابهمدرسههاهمابالغشودكهپس
ازاین،كتابهایبرگزیدۀجشنواره،دركنارمجلههای

رشدتوزیعمیشوند.
همچنیندركنارآنازمســئوالندرگاهنشــروتوزیع
وزارتآموزشوپرورشبانام»انتشاراتمدرسه«كه
مسئولپخشكتابهایدارایاعتبارطرحساماندهی
منابعآموزشــیوتربیتیاســت،خواستهایمتابافعال
كردنایندرگاهواستفادهازاعتبارالزمكهآنراتأمین
كردهایــم،هماهنگیهــایالزمبرایپخــشكتابهای
برگزیدهجشنوارۀكتابرشدراانجامدهند.البتهبایدبا
ناشرانبرایسازوكاراینشبكهوچگونگیساماندهی

مالیآنبهتفاهمبرسیم.
دراقدامیدیگر،ماعالوهبرسایت»دفترانتشاراتو
فناوریآموزشی«كهكتابهایدرجهیكودوراتبلیغ
میكند،بهمسئوالنذیربطدرانتشاركتابهایدرسی
همفهرستكتابهایمناسبراارائهدادهایمكهپیرو
آندرپایانكتابهایدرسیهماینكتابهابهاسم
خودناشرمعرفیشوند.یعنیسالآیندهشاهدمعرفی
آثارخوبدرپایانكتابهایدرســیهمخواهیمبود.
ضمــنآنكهرایزنیهاییهمباوزارتارشــادداریمكه
درصــدیازكتابهــایبرگزیدۀجشــنوارهراازناشــران

خریداریكنند.

 تشــكیل شــورای عمومی و كارگروه های تخصصی 
با حضور ناشران

درخصوصچگونگیتعاملورابطۀدفترانتشاراتو
فناوریآموزشیباناشران،منطرحیراارائهكردهام
كهمتشكلازشوراییبهنام»شورایعمومی«است.
اینشــورابایدمرتبوهرفصلجلســهداشــتهباشد.
دراینشــورابایدمصوباتكارگروههایتخصصیهم
بررســیشــوندوهماهنگیهــایالزمبیــنســازمانو

ناشرانانجامگیرند.
مــاپنــجكارگــروهتخصصــیراپیشــنهاددادهایــمكــه
استانداردهایماوناشرانآموزشیرابهیكدیگرنزدیك
كنندتافاصلۀبینماكمترشود.براساسبرنامۀدرسی
ملیوسندتحولبنیادینكهماوشماموظفبهاجرای
آنهاهستیم،تولیدكتابیكهخالقیتدانشآموزرااز
بینببردودراصطالحپختهخواریباشد،ممنوعاست.

اگرماازاســتانداردهاییكدیگربهخوبیآگاهباشــیم،
تولیــداتمناســبیهــمخواهیــمداشــت.یكــیازایــن
كارگروهها،استانداردهارادرهریكازدرسهاتعیین
میكنند.بخشدیگریازاینكارگروهها،درحوزۀشعر
وادبیاتداستانیكارمیكنند.كامالًمشخصاستكه
یكیازحوزههایموردعالقۀبچههامطالعهكتابهای
اینحوزهبهویژهدربحثداستانورماناست.ماهم
برنامهداریمكه»سیرمطالعۀادبیاتداستانی«رادر
اختیاربچههاقراردهیم.یكیازاینكارگروههادراین
راســتاوظیفهداردســیرمطالعۀادبیاتداســتانیرااز
پایۀیكمتادوازدهمبررسیواستخراجكند.یكیدیگر
ازكارگروههــاهمدربحثمهارتهایزندگیفعالیت
میكنــد.ایــنكارگــروهبایــدتعارضاتبیــنكتابهای

ترجمهایومبانیواصولتربیتیماراحلكند.
كارگــروهچهــارم،كارگــروهكتابهــایكمكدرســی
اســت.كتابهــایكمكدرســیبایدباطرحــیمعقول
كــهپشــتیبانســندبرنامــۀدرســیملــیباشــد،عمــل
كننــد.مــنبهشــخصهمعتقدمكــه،تولیدكتــاببرای
ناشــرانآموزشــیدركنــاربُعــدفرهنگــی،حتمــاًبایــد
پیوســتاقتصادیهمداشــتهباشد.متأسفانهدرحال
حاضروزارتآموزشوپرورشتصورمیكندكهتمامی
كتابهایكمكدرســیبدهســتندواصالًناشراناین
حوزهبهاستانداردهاتوجهنمیكنند.طیجلساتیكه
مــابــاذیربطــاندرآموزشوپــرورشداشــتیم،بهاین
نتیجــهرســیدیمكــهفقــطچهارپنــجنــوعازكتابهای
كمكدرسیفاقدهرگونهاستانداردیهستندوهمین
موضــوعباعثنگاهصرفاًانتقــادیآموزشوپرورشبه
كتابهایكمكدرسیشدهاست.كارگروهآخرهمدر
بُعدكتابهایدانشافزایی،یعنیكتابهایآموزشی

غیرازكتابهایدرسیفعالیتخواهدداشت.
ضمناًقصدداریمدرموردجشــنوارۀكتابرشد،طی
نشستهایتخصصیباحضورمجموعۀناشران،بین
ناشــرانوســازمانپژوهــشوبرنامهریــزیآموزشــی
تعاملبیشــتریبرقراركنیمودرموردتمامیمســائل
بهایدهوجمعبندیالزمبرســیم.البتهبایدتأكیدكنم
كهفعالیتكارگروههاوشــورایعمومیفقطبهزمان
برگزاریجشــنوارهمنحصرنیســتواینفعالیتهادر
طولسالبرایتعاملبهتربینماوشماتداومخواهد

داشت.
آموزشــی  بســته های   پذیــرای  بایــد  مدرســه ها   

مناسب باشند
نماینــدۀ جهانگیــری، علــی جلســه، ایــن ادامــۀ در
»مؤسسۀمرآت«همدرسخنانیبااشارهبهآییننامۀ
اجراییمدرســههامصوب»شــورایعالــیمدارس«و

حسین مافی

سید رضا چایچی
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كمیسیونهایآنودادناختیاراتدرموردكتابهای
كمكآموزشــیبــهمدرســههاگفــت:»متأســفانهایــن
آییننامــهنقــشپررنگــیبــرایمدرســههادرخصوص
اســتفادهازكتابهــایمــوردتأییدســازمانپژوهشو
برنامهریــزیآموزشــیقائلنشــدهاســت.ضمــنآنكه
مدیرانمدرســههاتوجیهنیســتندكهمنابعاستاندارد
آموزشــی،عالوهبركتاب،بستۀآموزشیهممیتواند
باشد.ازاینروبایدترتیبیاتخاذشودكهمدرسههااز

اینبستههاهماستفادهكنند.«

 در تدوین و تعریف اســتانداردها، دســت ناشران 
را برای بروز خاقیت نبندیم

حسینمافی،مدیرمسئول»انتشاراتسایهگستر«،
بخشــیازســخنانمدیــركلدفتــرانتشــاراتوفناوری
رامحــور اســتانداردها تدویــن درخصــوص آموزشــی
سخنانخودقراردادوگفت:»بایدتوجهداشتكهاین
اســتانداردهاممكناستازنوآوریوخالقیتناشران
درتولیدكتابهاجلوگیریكنند.منبنابرتجربهایكه
درحوزۀكودكونوجواندارم،صحبتمیكنم.زمانی
براســاساســتانداردهابهماگفتهشــدچاپوانتشــار
كتابهایكُمیكغیراصولیوتولیدآنمنفیاســتو
خالقیــترادربچههــاازبیــنمیبــرد.ولیبعــدازاین
نظراصالحشد.بنابراینپیشنهادمیكنماستانداردها
را ناشــران كــهدراصطــالح باشــند تعریفــیداشــته

دستبستهنكنند.«

مدرســه  انتشــارات  توســط  مناســب  كتاب هــای   
توزیع می شوند

»انتشــارات مدیرعامــل شــاهآبادی، حمیدرضــا
بــهواگــذاریمســئولیتتوزیــع بــااشــاره مدرســه«،
كتابهایاستانداردبهاینانتشاراتگفت:»برخیاز
زیرساختهاوهماهنگیهایالزمانجامشدهتاوظیفۀ
محولشــدهراانجامدهیــم.ماپخشكتابهایمورد
تأییدســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشــیرافعالً
درحوزۀكتابهایابتداییشــروعكردهایم.فروشــگاه
اینترنتیهمآمادهشدهاستوحداكثرتاپایانمهرماه
راهاندازیمیشود.كتابهایموردتأییددرآنجاهمبه
فروشخواهندرســید.اپلیكیشن»مدرسه«همبرای

فروشكتابهایدیجیتالآمادهشدهاست.
توزیعكننــدگان كــه شــد گرفتــه تصمیــم همچنیــن
مجلههایرشــددرتوزیعكتابهایانتشــاراتمدرسه
همهمكاریكنند.ازآنجاكهماهیتانتشاراتمدرسه
درهمكاریباانتشاراتدیگرتعریفمیشود،ایناتفاق
خوبشاملحالهمهخواهدشد.انتشاراتمدرسهدر

حالحاضر195نمایندگیدرشهرستانهایكشوردارد
ومــاامیدواریمهمۀایناقداماتخوببتوانندبســیار

نتیجهبخشباشند.

 هماهنگی در محتوا فراموش نشود
مظفرشــجاعی،نمایندۀانتشــارات»كتابنیستان«
همبااشــارهبهتشــكیلكارگروهیبرایایجادوحدت
روحیهدرداوریدربارۀگرافیككتابها،تأكیدكردكه

اینهماهنگیازنظرمحتواییهمبایدانجامشود.

را  شــده  توصیــه  محتــوای  فقــط  مخاطبــان   
نمی خوانند

فریدهشوریایی،نمایندۀ»انتشاراتقدیانی«،ضمن
درخواســتاجــرانشــدنتصمیمــاتچنیــنجلســاتی
بهصورتســلیقهایگفت:»مندرتجربۀكاریخودم
دیــدهامكــههرجــامخاطــبرامحدودوفقــطمحتوای
خاصیرابهاوتوصیهكردهایم،محتوایتوصیهشدهرا
نمیخواندوبرعكسبهدنبالمحتواییاستكهمااو
راازخواندنآنمنعكردهایم.بایدخیلیحسابشده
محتوایآموزشیومناسبرادراختیارمخاطببگذاریم
ونبایدبهشكلدستوریبرخوردكنیم.ضمناً،باتوجه
بهموفقنبودنانتشاراتمدرسهدرسالهایاخیر،من
پیشنهادمیكنمبرایتوزیعازناشراندیگرهمكمك
گرفتهشود.یعنی»شركتتوزیعكتابهایمناسب«
تشكیلشودویكیازاعضایآنهمانتشاراتمدرسه

باشد.

 چرا كتاب نمی خوانیم؟
عبدالعظیمفریدون،مدیر»انتشاراتمحرابقلم«،
باطرحسؤالیفراترازتدویناستانداردهاگفت:»اگر
مابهتریناستانداردهاراتدوینكردیموهمۀناشران
همفعالشــدند،اینســؤالهنوزهمباقیاستكه:
چراماكتابنمیخوانیم؟كارشناسانسازمانپژوهش
وبرنامهریــزیآموزشــیكــهكتابهــایمــارابهعنوان
ناشرانآموزشیبادقتبررسیمیكنند.آیاكتابهای
درســیراهــمبــههمیــندقــتبررســیكردهانــد؟آیا
كتابهایدرسیهماگردرجشنوارۀكتابرشدشركت
كنند،برگزیدهمیشوند؟ماازكتابهایكمكآموزشی
صحبتمیكنیم،اماسؤالاینجاستكهاساساًآموزش

چیست؟
مــاعبارتهاییرابهصورتنامفهومبیانمیكنیمو
انتظــارداریــمناشــرانمحتواتولیدكننــد.واقعیتاین
استكهرابطۀماوشمابهصورتفرادستوفرودست
است.شمابهبرقراریارتباطعالقهمندهستید،بعداز

سید مظفر شجاعی

مهدی قدیانی



52  ×   ویژه نامۀ هفدهمین جشنواره کتاب رشد   ×  

آنچهاتفاقیمیافتد؟بایدمداخلۀحاكمیتیدرنشر
بهحداقلبرسد.اصالًاگرمجلههایرشدبهجاییك
میلیونجلدبهتعدادهمۀدانشآموزانمنتشرشوند،

آیادانشآموزاناینمجلههارامیخوانند؟
بایــد بــههدفهــایمشــترك بــرایرســیدن پــس
بهصورتریشهایبررسیكنیمكهعلتكتابنخواندن
دانشآموزانوبچههایماچیست.آنچهابتدایجلسۀ
شمادرمورداقداماتانجامشدهعنوانداشتید،همگی
مُســكنهاییهستندكهمشــكلاساسیوریشهایما
راحــلنمیكننــد.مشــكلاصلــیمــاكتــابنخوانــدن
بچههــایماســت.واقعیــتایناســتكــهبچههایما
كتابهایدرســیرادوستندارندونمیفهمند،چون
نظامآموزشیچیزیرامیگویدكهتأمینكنندۀنیازهای
بچههانیست.آموزشدنیاكجاستوماكجاهستیم؟
اگرمابهجواباینسؤالهانرسیم،باوجودهمۀاین

جلسههاسرجایاولایستادهایم.«

 كتاب های درسی جذابیت الزم را ندارند
علیخاكبازان،معاونانتشاراتكانونپرورشفكری
كــودكانونوجوانــان،اظهــاراتخــودرابــاطــرحچنین
پرسشهاییآغازكرد:دستوركاركارگروههایتخصصی
چیست؟آیااستانداردسازیاست؟آیااینمعیارهابه
خطقرمزهایمحدودكنندهتبدیلنمیشــوند؟وادامه
داد:»درموردگروههایداوریهمصحبتكردید،اما
پرسشاینجاستكهاگراینگروههاعوضشوند،چند
تاازكتابهایدرجۀیكممكناستدرجۀدوشوندو
برعكس.همیشهایندغدغهوجودداشتهاستكهاین

استانداردهامانعخالقیتشوند.
وقتیدرهمینزمینهدرانجمننویسندگانجلسهای
چندســاعتهتشــكیلشــد،دســتآخــربــهایــننتیجــه
رسیدندكه:آیامگرمااصالًكتابخوبهممینویسیم
وچاپمیكنیمكهانتظارداشتهباشیم،كتابخوانده
شــود؟متأســفانهتجربــۀشــخصیمــانشــانمیدهــد
كــهبســیاریازبچههاپیشازرفتنبهمدرســهعادت
كتابخوانــیدارنــد،اماپسازمدرســهرفتندیگراین
عادتراندارند.علتشایناستكهكتابهایدرسیاز
طراحیتاانتخابقلموموضوع،جذابیتیبرایبچهها
ندارند.اصالًســؤالاینجاستكه:آیاكتابهایدرسی
بهاندازهایجذابیتدارندكهدانشآموزانآنهارایك

سالدستخودشانبگیرند؟
همۀدوستانشاهدهستندكهمتأسفانهبیعالقگی
دانشآموزانبهكتابخوانیدرانتهاودردانشــگاهبه
پایاننامهفروشــیمیرسد.سالهاســتكهنمایشگاه
بینالمللیكتاببرگزارمیشــود.ایننمایشگاهچقدر

بهكتابخواندنمردمكمككردهاست؟شایدبهكتاب
خریدنكمككردهباشــد،امــابهكتابخواندنكمكی
نكردهاست.اگركمككردهبود،شمارگانكتابهابه

ایناندازهپاییننبود.«

 بــه مصوبــۀ 828 شــورای عالــی آموزش وپرورش 
توجه نمی شود

یحیــیدهقانــی،مدیــرانتشــاراتمبتكــرانهــمبــا
عالــی شــورای 828 مصوبــۀ براســاس اینكــه بیــان
آموزشوپرورش،تبلیغوتوزیعكتابهایكمكدرسی
درمدرسههاممنوعاست،مگرآنكهمُهرتأییدسازمان
پژوهشوبرنامهریزیآموزشیراداشتهباشد،گفت:
»اینمصوبهسالگذشتهاصالًاجرانشدوورودهرگونه
كتابی،حتیكتابهایموردتأییدهمبهمدرســههای
ابتداییممنوعشــد.متأســفانهمراكزتصمیمگیریدر
آموزشوپــرورشبــهاندازهایمتعددهســتندكهحتی
باالترینمقاماتآموزشوپرورشهمخالفمصوبات

عملمیكنند.
پیشــنهادمنایناســتكهشــمانظرســنجیكنیدو
ببینیــدچندتنازفرزندانمســئوالنآموزشوپرورش
ازهمــانكتابهایبهاصطالحغیراســتاندارددربحث
كنكوراستفادهمیكنند؟همۀآنهابدوناستثناازاین
كتابهااستفادهمیكنند.حتیمعلمانهمكتابهای
تأییدشدهرابهبچههامعرفینمیكنند.كتابهایمورد
تأییدسالیچندصدتانسخههمبهفروشنمیرسند،
اماهمینكتابهایغیراستانداردسالیچندصدنسخه

فروشدارند.«

 بــا وجــود كنكــور، بچه های مــا مجبور به اســتفاده 
از ارزان تریــن ابــزار آموزشــی كنكــور، یعنــی كتاب های 

تست هستند
محمدرضــاســالكی،مدیــر»نشــركاگو«گفــت:»اگر
شفافســازیوتعییــناســتانداردهابهدرســتیانجام
شود،مثبتتریناتفاقیاستكهمیتواندرخدهدكه
اگرناشــرانآموزشــیدراینكارگروههاحضورداشــته
باشند،حتماًایناتفاقخوبصورتمیگیرد.موضوع
بعدیثباتووحدترویهدركلآموزشوپرورشاست.
آیــابرنامۀراهبردیبلندمدتیدرحوزۀعملیاتیكردن

اینموضوعوجوددارد؟
موضوعبعدیموردنظربحثتصدیگریدولتاست.
دردنیاقویترینناشــران،ناشــرانآموزشــیهستند.
بیشتركارآنهاتولیدكتابدرسیاست.اینناشران
میتواننــدكتابهــایخوبیتولیدكنندكهاشــتباههای
كتابهایدرسیراهمنداشتهباشند.ناشرانآموزشی

امیر نوید

محمدرضا سالكی
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برایتولیدكتابدرســیدردنیابهنیازمخاطبپاســخ
میدهنــد.بایدپذیرفتتاكنكوروجــوددارد،بچههای
مامجبوربهاستفادهازارزانترینابزارآموزشیكنكور،

یعنیكتابهایتستزنیهستند.
توجهداشتهباشیمكهدرهمهجایدنیایمدرن،در
جشنوارههاییمثلجشنوارۀكتاب،اینمخاطباست
كهكتابهایبرگزیدهراتعیینمیكندواصالًازداوری
استفادهنمیشود.درحالیكهدرجشنوارۀكتابرشد،
اصالًرأیمردمیعنیدانشآموزانواولیایمدرســهو
خانه،دیدهنمیشود.اگرمادرستمانندهمهناشران
آموزشیدردنیاكارداریم،بایدقاعدتاًكارماتولیدكتاب
درسیباشد.البتهتازمانیهمكهكنكوروبحثارزیابی
وسنجشدانشآموزانبرایورودبهدانشگاه،دركار
باشد،حتماًناشراندرحوزهنیازدانشآموزانبرایعبور
ازكنكــوركارمیكننــدواینمشــكلباتهدیــدوارعاب

ناشرانآموزشیحلنمیشود.«

 تجربیــات تطبیقــی نشــان می دهند، كشــورهایی 
كــه مطالعــۀ كتــاب داســتان را در برنامــۀ مدرســه ها 
بیشــتری  توفیــق  بین المللــی  آزمون هــای  در  دارنــد، 

داشته اند
محرمنقیزاده،مدیر»مؤسســۀمــدارسیادگیرندۀ
مرآت«نیزدراینبخشازنشســتگفت:»تجربیات
تطبیقــیمننشــانمیدهند،كشــورهاییكهمطالعۀ
كتابداستانرادربرنامۀمدرسههایخودداشتهاند،
رشدبیشــتریكردهاندودرآزمونهاییمانند»تیمز«
همنتایجبهتریگرفتهاند.منازنظامآموزشیموفق
سوئیسصحبتنمیكنم،درهمینتركیۀهمسایۀما،
میــزانمطالعــۀكتابداســتاناز9ســالپیشتاكنون
80درصــدرشــدداشــتهاســت.علــتآنهــمبــهاین
موضــوعبرمیگرددكــهوزارتآموزشوپرورشتدوین
اســتانداردهارابهعنــوانحاكمیــتبــرعهــدهدارد،اما
اعمالایناستانداردهابامدرسهاست.درموردكشور
خودمــانهــمبایدگفــت:ابــالغواعمالاســتانداردها
بهصورتهمزمانبرایسازمانپژوهشوبرنامهریزی

آموزشیدشواروچالشآفریناست.«

 در كنــار برنامه هــای حاكمیتــی، ناشــران هم باید 
امــكان انجــام كار مناســب و خلــق اثــر خوب را داشــته 

باشند
درپایاناینجلســۀگفتوگو،دكترمسعودفیاضی،
مدیــركلدفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــی،دریك
جمعبندینهاییگفت:»درحالحاضرنبضبازاردست
ناشرانآموزشیبزرگاست،اماسؤالاینجاستكه:آیا
ایننیازیكهدربازاروجوددارد،نیازدرستیاست؟این
یكیازاختالفاتبینوزارتآموزشوپرورشوناشران
آموزشــیاســت.درهمــهجــایدنیاهمۀناشــرانیكه
قدرتوبنیۀمالیبیشتریدارند،بازارراسویدیگری
میبرند.اماتعارضاینجاستكهشمانمیتوانیدمدعی
شــویدكــهچــونبــازارمیپســندد،پــسماهــمكتاب
نامناســبتولیدمیكنیم.استانداردیكهبازارراجلب
نكند،درســتنیســت،امالزوماًهرچــهراهمكهبازار
تأییدمیكند،استانداردنیست.بایدآنچهدردوسوی

اینماجراغلطاست،حلشود.«
ویافــزود:»اختالفــاتموجودبهایندلیلاســتكه
هركســیبــهفكــرمنافعخودشاســت.بــرایحلاین
تعارضاتبایدراهكارارائهدهیموبههدفهایمشترك
وكالنفكــركنیــم.چــونجبــرزمانــهآموزشوپرورش
رابــهســویبــازازبخــشخصوصیســوقخواهــدداد.
درخصوصانتقاداتواردبركتابهایدرسیهمباید
جلســهایبامؤلفانكتابهایدرســیداشتهباشیمو

انتقاداتمنتقلشوند.
ضمنــاًهمیــنجــااعــالممیكنــم:اگــرناشــریطــرح
جایگزینبرایكارگروههادارد،میتوانیمآنرابررسی
وبراســاسآنعملكنیم.درخصوصبحثفرادســت
وفرودســتهــمكــهعنوانشــد،حاكمیــتهدفهاو
برنامههایخودشراداردكهمابایدبراساسآنعمل
كنیــم،امــاصرفــاًمتولــیاجــرایآننیســتیمودركنار
برنامههایحاكمیت،ناشرانهمبایدامكانكاروخلق

اثرخوبراداشتهباشند.«

نیلوفر تیموری راد

فرهاد تیمورزاده
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 تولید کتاب مناسب با کمک ناشران
بهنظرمنانتخابواژه»بحران«برایایننشســت
كمیاغراقآمیزاستوباوجودبحرانهاییكهممكن
اســتدرایــنزمینــهوجــودداشــتهباشــند،ایــنجمع
تخصصیوحرفهایبایدنگاهسازندهتروامیدوارانهتری
برایهمنشینیهایارزشمندپیشروانتخابكنندكه
انشاءاللهدرنشستهاوهمایشهایآتیبهآنتوجه

خواهدشد.
سرنوشتفرزنداناینمرزوبومبرایهمۀدوستان
حاضردرایننشســتمهماست.همۀمادغدغههای
تربیتــیداریموبهنظرمیرســد،حــوزۀادبیاتكودك
ونوجــوانیكــیازمهمترینحوزههاییاســتكهبرای
صیانتازهویتوآیندۀفرزندانماودانشآموزانعزیز
بایدموردتوجهتاموتمامقرارگیرد.دركنارآنكمتر

خانوادهوپدرومادریراسراغداریمكهدغدغۀتربیت
وآیندۀفرزندویافرزندانخودرانداشتهباشد.اینكه
آمارنشرمابهخصوصدرحوزۀكودكونوجواننسبت
بهسالهایگذشتهافتداشتهاست،میتوانددالیل
متفاوتیداشــتهباشد.شایدحضوروبروزرسانههایی
كهجذابیتبیشــتریبرایاینمخاطباندارند،دراین

امرمؤثرباشد.
ســركارخانــمحــدادیبــهموضــوعتعامــلوارتبــاط
نویسندهومخاطباشارهكردندكهاشارۀهوشمندانه
وبرخاســتهازتجربۀمســتقیمكاربرایدانشآموزان،
بهخصــوصبــرایكــودكاناســت.بایــدگفــتیكــیاز
امتیازاترسانههایجدیدهمینامكانارتباطوتعامل
وگفتوگــوبانویســندهوخالقاثراســتكــهمیتواند
بدونواسطه،بهشكلیجذابوبدونحدومرزاتفاق

كتاب های مناسب آموزشی 
در مجالت پرشمارگان و متنوع رشد

در نشست »چالش های امروز نشر كتاب كودك و نوجوان« از 
سوی معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مطرح شد

نشست »بحران و برون رفت: چالش های امروز نشر كتاب كودك و نوجوان«، روز سه شنبه 28 آبان 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 هماهنگی های انجام شده بین انجمن ناشران فرهنگی 
كتاب كودك و نوجوان و دبیرخانۀ طرح سامان  دهی منابع آموزشی و تربیتی، برای توسعه و گسترش ارتباطات فی  مابین و تعامل سازنده در 
این خصوص، معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و نمایندگانی از این دفتر در این نشست حضور 
داشــتند. آنچه می خوانید متن كامل ســخنان سیدســعید بدیعی، معاون ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی در دفتر انتشارات و فناوری 

آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و گزارش مختصر این نشست است.

گزارش
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بیفتــد.اذغــانداریــمكــهكتــابدرشــكلكنونــیخود
رســانهاییــكطرفهاســتوبایدبــرایجلبمخاطب
خیلیجذابومؤثرنوشــتهشــدهباشــد.همۀاینها
همــانمفاهیمــیهســتندكــهبایــددرطرحوبررســی
چالشهاویابحرانهایپیشروبهدقتوظرافتبه

آنهاتوجهشود.
ازطــرفدیگــر،بایــددقتكنیموببینیمكــهمابرای
ایجــادجذابیــتدرمســیرمطالعــهوكتابخوانــیچــه
اقداماتیانجامدادهایم.همانطوركهدوســتاناشــاره
كردند،صداوسیمایمادراینحوزهبزرگترینكارش
تأكیــدبــرآموزشوخوانــدنكتابهایكمكدرســیو
نهایتــاًموفقیتدركنكوربودهاســت.چنیــنرویكردی
قطعــاًمخــلودرتضــادباكتابوكتابخوانیاســتو
اتفاقاًفرزندانماراازهركتابومطالعهایرویگردان

وپشیمانمیكند.
اندكــیتأمــلدرهمیــنتبلیغاتیكهظاهــراًموضوع
آنكتابوكتابخوانیاســت،نشــانمیدهدكههیچ
ردپایــیازكتــابوادبیــاتكــودكونوجــوانوتبلیــغ
كتابهــایفاخــروارزشــمندوجــذاببرایكــودكانو
نوجوانــانوجــودنــدارد.بعــدازمدرســه،رســانۀملــی
)صداوســیما(مهمتریــنجایــیاســتكــهخانوادههاو
فرزندانماباآندرارتباطهستند.واقعاًبهچهمیزان
برنامــهوفضــایآشــناییوترویجمطالعــه،آنهمدر
زمینۀكتابهایكودكونوجوان،دراینرسانهفراهم
ومهیاشدهاست؟اساساًبایدپرسید:انتخابهاییكه
دراینحوزهصورتمیگیرند،جداازخاستگاهمادیو
اقتصــادیآنها،بهچــهمیزانبادغدغههاوانتظارات
خانوادههــاوبــانیازهایكودكانهمراهوهمســوبوده
اســت؟متأســفانهدرســالهایاخیرمشكالتیهمكه
برایچاپوتوزیعاینآثاررخدادند،درعقبراندنو
كاهششمارگاناینكتابهاودیگررسانههایمرتبط
باآنهامؤثربودهومارابهوضعیتیرساندهاستكه
امروزودراینجمعحرفهایوتخصصیباآهوافسوس

ازآنصحبتمیكنیم.
الزمــۀتغییرچنینوضعیتی،پیداكردنراهكارهایی
اســتكــهبتوانیــمازآنطریــقباتوســعهوگســترش
فرهنگكتابخوانی،زمینۀآشناییومطالعۀبیشتراین
عزیزانرافراهمكنیمتابچههابهكتابكههیچگاهاز
ردۀتوجهومراجعۀمخاطبانخارجنخواهدشد،اقبال

بیشترینشاندهند.
آموزشــی برنامهریــزی و پژوهــش ســازمان در مــا
كتابهایدرسیدانشآموزانراچاپمیكنیموهنوز
هــمكتاباصلیترینرســانۀآموزشــیاســتكــهوارد

مدرسهمیشود.

درددلهاودغدغههایمشتركفراوانیوجوددارند
كــهدیگــرعزیزانشــركتكنندهدرمیزگــردبهبرخیاز
آنهااشــارهكردند.امابهنظرمیرســدآنچهمیتواند
دراینگونهنشســتهاوجمعهایدوستانهوحرفهای
مؤثرباشد،گفتوگووصحبتدربارۀراهكارهاییاست
برایآنكهبههدفهایمشــتركیبرســیمواینراهرا
هرچههموارترپیشببریم.مادرسازمانپژوهشو
برنامهریزیآموزشی،بهعنوانمتولیطرحساماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــی،خــواهناخــواهدغدغههــاو
تقاضاهاییازسویعزیزانمتولینشركتابكودكو
نوجوانداریمكهشــایدجایاعالمآنهمینجلســات
باشــد.متأسفانهدرحالحاضرغالبشدنكتابهای
ترجمهایمعضلیاســتكهكارماوشــماراتحتتأثیر
قراردادهاست.كتابهاییانتخابوترجمهمیشوند
كهنزدیكیوقرابتكمیبافرهنگوارزشهایدینی
واعتقادیمادارندوطبیعتاًنمیتوانندتأییدســازمان
پژوهــشوبرنامهریزیآموزشــیرابگیرنــدوبهعنوان

كتابمناسببهمدارسواردشوند.
نكتــۀمهمــیهمكهجــداازاینتأییدهــاوتكذیبها
بایدبهآنتوجهكنیم،ایناســتكهچنینكتابهایی
هویتوشخصیتملیوفرهنگیفرزندانوآیندۀآنان
راتخریبمیكنند.بیاعتناییبهوجودچنینكتابهایی
میتواندآسیبهایجدیبهمسائلفرهنگیوهویت
دینیوتاریخیكشوروفرزندانماواردكند.ماكشوری
اسالمیهستیمكهحكومتآنچارچوبهاییرابرای
امورفرهنگیوهویتیدانشآموزانتنظیموابالغكرده

استوماهمگیموظفبهرعایتآنهستیم.
گاهیدوســتانمادرحوزۀنشــرگالیــهدارندكهچرا
بایدكتابیكهازوزارتفرهنگوارشاداسالمیمجوز
چاپدارد،ازسویوزارتآموزشوپرورشردشود.من
عرضكردم،مابهدلیلارتباطمستقیمبامدرسههاو
دانشآموزانحساسیتبیشترومالكهایجزئیتری
برایبررســیكتابهایآموزشــیداریم.همانطوركه
اشــارهكــردم،تصویــریكــهدرآنحیوانــاتخانگیدر
فضــایزندگــیكــودكوخانــوادهحضــوردارند،ممكن
اســتازنظروزارتارشــادایرادینداشتهباشد،امااز
نگاهكارشناسانمااشكالداردوخودرابهرعایتاین

مواردملزممیدانیم.
ماســالگذشتهدردبیرخانۀســاماندهیكتابهای
آموزشــیوتربیتــیحدود4500نســخهكتابدریافت
كردیمكهبیشاز2000نسخۀآنهادرحوزۀكودكو
نوجوانبودند.بیشاز60درصداینكتابهاازسویما
تأییدشدندو40درصدیهمكهتأییدنگرفتند،خطوط
قرمزیراكهمامكلفبهرعایتآنهاهستیم،رعایت

 ایرج ضرغام
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نكردهبودند.
مشــكلهمایناســتكــهچنینكتابهایــی،بهجز
ترجمــۀمتــن)كهآنهمجــایحرفوصحبــتدارد(،
دربخشتصویرهمبهتصویرســازیبومیومناســب
نیازدارند،ولیدراینموردهیچكاریانجامنمیشود.
وقتیكهدریكتصویر،ســگخانوادههمدركنارمیز
غذاخوریآنجمعقراردارد،یااختالطدخترانوپسران
درمحیطهــایآموزشــیوغیرآموزشــیوجــوددارد،
نمیتوانبهچنینكتابهاییمجوزورودبهمدرسهرا
داد.ایندرحالیاســتكهمتأســفانهمابهبیاعتنایی
بهبرنامۀمعروفبه2030متهمهستیم)درحالیكه
كتابتوســطوزارتارشــادتأییدوچاپشــدهاســت(.
اگــریــكمــوردازایناتفاقاتدركتابموجودباشــدو
اینكتابازســویســازمانماتأییدشــود،بایدمنتظر
هجمههایگستردهوبیامانكسانیباشیمكهبراین

اتهامخودپایمیفشارند.
چــونقصــدداریــمســاماندهیكتابهایآموزشــی
وتربیتــیراكــهبخــشعمــدهایازآنهــابهخصــوص
درحــوزۀكتــابكــودكونوجــوان،حاصــلكاراعضای
انجمنفرهنگیناشــرانكتابكودكونوجواناست،
باهمراهیوهمكاریشماپیشببریم،الزماستكه
شماعزیزانهم،ازمحدودیتهاوشرایطكارماباخبر
باشــیدوبــهماكمــككنیدتاباهــمبتوانیمكتابهای
مناســبتولیــدوآنرادربازاربزرگمدرســههاتوزیع

كنیم.
مــندرپایــانصحبتبــهبرخیاقدامــاتآتیواخیر
ســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی)كهپایههای
آنهــابــااســتقرارتیممدیریتیجدیدســازمانشــكل
گرفتهاســت(،اشــارهمیكنموامیدوارمبــاتداوماین
جلساتوحضورعزیزاندرجلساتیكهمادرسازمان
خودمــانبرگــزارمیكنیم،بتوانیمتعامــل،همراهیو
همدلیبیشتریدرراهتحققاهدافمشتركمانداشته

باشیم:
 درپیآنهســتیمكهدرجشــنوارۀكتابرشدكه
دراواخرآذرماهسالجاریبرگزارمیشود،نشستهای
نقدوبررسیمختصبهكتابهایناشرانآموزشیو
معیارهایردویاتأییداینكتابهاداشتهباشیم.این
نشســتهافرصتمناســبیبرایحضورشــماعزیزان
استتااگرمعیارهاومالكهایارزشیابیمااشكالو
یاكمبودیدارند،بانظراتحرفهایوكارشناسیشما

تكمیلوبهترشود.
 میكوشیمدغدغههایآموزشوپرورشرادرزمینۀ
كتابهایآموزشــیبهعنوانموضوعهایمشخصدر
اختیارناشرانآموزشیقراردهیمتادرنشركتابهای

خودآنهارادراولویتقراردهند.
درحالحاضرمعاونتپرورشیوفرهنگیومعاونت
آموزشــیوزارتآموزشوپرورشرویتوسعۀفرهنگ
كتابوكتابخوانیكارمیكنند.دراینمیان،همراهی
ومشاركتناشرانآموزشیمیتواندخیلیكارسازباشد

ودرضمنباعثرونقبازاركتابشود.
 انشــاءاللهكارگاههایآموزشــیرادردســتوركار
داریــمكهبازهمحضورشــماعزیــزانمیتواندموجب

رونقاینكارگاههاواثربخشیبیشترآنهاشود.
قصدداریمآثارمنتخبجشــنوارۀكتابرشــدرادر
سطحوسیعترورسانههایمتنوعتریمعرفیكنیمكه
ازجملۀآنهامجلههایآموزشــیرشــددرشمارگانی
چنــدمیلیونیهســتند.معرفیاینآثــاردرمجلههای
رشــد)كهقبــالًممنوعبودوتبلیغتلقمیشــد(فضای
بیشــتریبرایمعرفیآنهابهمخاطبانایجادخواهد

كرد.
 موضــوعدیگــریكــهپیگیــرآنهســتیم،توزیــع
اینكتابهاازمســیرپخشمدرســهاســت.براســاس
تصمیماتاتخاذشده،پخشمدرسهموظفبهتوزیع
همۀكتابهاییاســتكهدرایــنطرحبهعنوانكتاب

مناسبانتخابومعرفیشدهاند.
راهكارهاوتصمیماتمؤثردیگریهمموردنظرندكه
همكارانمحترمناشــریكهدرجلســاتمشتركدفتر
انتشاراتوفناوریآموزشیوناشرانآموزشیحضور
داشــتهاند،آنهارااززبانآقایدكترمسعودفیاضی،
مدیــركلمحتــرمایندفتــر،شــنیدهاند.انشــاءاللهبا
همراهیوكمكشــماتالشخواهیمكرد،مســیرهای
بهتــروبیشــتریرابــرایتولیــداتمناســبومرغــوب
شــماپیداكنیمواینتولیداترابهدســتمدرسههاو

دانشآموزانبرسانیم.

 نشست بررسی وضعیت امروز كتاب كودك
درابتدای»نشســتبحرانوبرونرفت:چالشهای
امــروزنشــركتــابكــودكونوجــوان«كــهبــاحضــورو
استقبالپرشورشركتكنندگانبرگزارشد،علیكاشفی
خوانســاریكهاجرایمراسمرابرعهدهداشت،هدف
برگزاریازایننشسترابررسیوضعیتامروزكتاب
كودكوبهرهگیریازتجاربگوناگونشركتكنندگاندر
نشستپیرامونموضوعهایمبتالبهحوزۀنشركتاب
كودكونوجوانذكركرد.اوگفت:ایننشستبهعنوان
مقدمهایبراییكسلســلهنشستهاوهمایشهای
تخصصــیوحرفــهایدراینزمینهاســتكهبهصورت
ماهانهازسویانجمنناشرانفرهنگیكتابكودكو

نوجوانادامهخواهدیافت.

مهدی قنواتی

هدی حدادی
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مراســممذكورباســخنانآقایعبدالعظیمفریدون،
رئیــسهیئــتمدیــرۀانجمنناشــرانفرهنگــیكتاب
كودكونوجوانادامهیافت.ویباارائۀآماریبهتبیین
وترسیماوضاعكلیكتابدركشورپرداخت.درادامه،
آقایدكترنیكنامحسینیپور،دبیرهفتۀكتابجمهوری
اسالمیایرانومدیرعاملمؤسسۀخانۀكتابایراننیز
درسخنانیبهتشریحوضعیتكتابهایمنتشرشده
پرداختونكاتیرادرخصوصموضوعنشستمذكور

بیانكرد.

 میزگــرد تخصصــی بررســی مســائل كتــاب كودك 
و نوجوان

نشستبابرگزاریمیزگردتخصصیبررسیمسائل
مرتبطباكتابوكتابخوانی،وبامحوریتنشركتاب
كودكونوجوان،باحضورســركارخانمهدیحدادی،
تصویرگــروطــراحگرافیــك،نویســندهوعضــوانجمــن
مدیرمســئول ضرغــام، ایــرج آقایــان و تصویرگــران،
»انتشــاراتفاطمــی«و»كتابهــایطوطــی«،مهــدی
انجمــن مدیــرۀ هیئــت عضــو و ویراســتار قنواتــی،
ویراســتاران،سیدســعیدبدیعی،معاونســاماندهی
منابــعآموزشــیوتربیتــیدفتــرانتشــاراتوفنــاوری

آموزشیپیگرفتهشد.

كتاب هــای  شــناخت  لــزوم  و  مخاطــب  جایــگاه   
مناسب

درآغازاینمیزگرد،خانمحدادیباتأكیدبراهمیت
وجایــگاهتعامــلبــامخاطب،دربــارۀراههــایجذبو
تشویقمخاطبوارائۀبازخوردبهنویسندهونیزاهمیت
تكفروشــیكتــابمطالبــیرابیــانكــرد.دكتــرمهدی
قنواتــینیزبرلــزومآگاهیدهیوآمــوزشخانوادهها
برایشناختكتابهایمناسبتأكیدكردونكاتمهم
زبانیدرحوزۀكتابهایكودكونوجوانراشرحداد.
ویدرخصــوصاهمیتولزومتفكیكزبانیوادبیات
فارســی)بهخصوصدرحوزۀادبیاتكودكونوجوان(

مواردمهمیرامتذكرشد.
آقایایرجضرغام،بااشارهبهاینموضوعكهبحران
وچالشهمراههمیشگیكارهایسختوپیچیده،از
جملهحوزۀنشربودهاست،گفت:»بهتراستبهجای
ذكرعنوانبحراندرتیترموضوعنشست،ازچالشها
وفرصتهایپیشروصحبتكنیمویادمانباشد،با
همۀمشــكالتیكهوجوددارند،چالشهاومشــكالت
اینحوزهوهمۀحوزههایكاری،ازمنظریهوشمندانه
وخالقانهمیتوانندبهفرصتهاییتبدیلشوندكهدر

رونقهركسبوكاریمؤثرومفیدخواهدبود«.

ایشانتأكیدكرد:»اگربهفكركاریاساسیوماندگار
هســتیم،بایــدبــهفكرآمــوزشدرحــوزهنشــروهمۀ
بخشهایمرتبطبهآنباشیم.بایدقبولكنیمكهنشر
مانشریتخصصیوحرفهاینیستواگرنتواندباارائۀ
آموزشهایالزمبهدرجهوسطحتخصصیوحرفهای

الزمبرسد،محكومبهشكستونیستیخواهدبود.
دربخشدوموپایانیایننشستنیزنكاتمهمیاز
سویكارشناسانحاضردرنشستبهشرحزیرمطرح

شدند:
 راهكاری برای تقویت نشر كودك و نوجوان

محمــدطوســی،ناشــركتــابكــودكونوجــوان:اگــر
بخواهیمنشركودكونوجوانراتقویتكنیم،بایدروال
عادیخریدمستقیمكتابازناشرراحذفوبهجایآن
كاریكنیمكهتوزیعكنندگانوكتابفروشیهانیزوارد

چرخهنشرشوند.

 رقابت با كتاب های ترجمه سخت شده است
مهــدیحجوانی،فعالحوزۀنشــركــودكونوجوان:
زمانیكهحقترجمهكتابهایخارجیچندینبرابرحق
تألیفكتابباشد،شاهدگسترشكتابهایترجمهای
درایرانخواهیمبودونویسندگانمانمیتوانندبااین

میزانازكتابهایترجمهایرقابتكنند.

 توقع نداشته باشیم مخاطبان دنبال ما بگردند
علــیمحمدپــور،بنیانگذارنشــرالكترونیــك:هرجا
كــهكودكانونوجوانانحضوردارند،مانیزبایدحاضر
باشیم.درحالیكهماكتابراتولیدمیكنیموبعدتوقع
داریم،مخاطباندنبالمابگردند.همچنینبایدبخش

انتشاراتالكترونیكرانیزتقویتكنیم.

 ضرورت ادغام و هم افزایی ناشران كوچك
رضــاكروبی،مدیرانتشــاراتفنیایــرانوكتابهای
نردبــان:ادغامناشــرانكوچكبایكدیگــروهمافزایی
ضروریاست.اگرناشرانكوچكباهمتجمیعشوند،
قدرتآنهاچندینبرابرمیشودوراحتترمیتوانند

دربازارنشرفعالیتكنند.
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نشان افتخــار
هفدهمین جشنواره كتاب رشد و تأملی 

در بایدها و نبایدهای سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

اولیــن نشســت هفدهمین جشــنوارۀ كتاب رشــد 
روز 12 مردادماه 1398 در محل دفتر انتشــارات و 
فناوری آموزشــی برگزار شد. در این نشست كه با 
حضور مدیركل دفتر و دبیر هفدهمین جشــنوارۀ 
كتاب رشــد، معاون سامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی این دفتر و مســئوالن، معاونان و رؤســای 
گروه های درســی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی برگزار شــد، حاضران به طرح دیدگاه ها، 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 عدم انطباق کتاب های ترجمه با ارزش های ما
درابتــدایایــنجلســه،سیدســعیدبدیعــی،معــاون
ســاماندهیمنابعآموزشیوتربیتیدفترانتشاراتو
فناوریآموزشیگفت:»جشنوارۀكتابرشدهرسال
ازطریقبررسیكتابهاییكهبهدبیرخانهساماندهی
منابعآموزشیوتربیتیارسالمیشود،كارخودراآغاز
میكند.سالگذشتهحدود4300كتاببهاینمعاونت
رسیدكه2252كتابتوانستندامتیازالزمراكسبكنند.
325كتابدرجهیك،661كتابدرجهدوو266كتاب
درجهســهشناختهشدند.البتهسالگذشتهبهدالیلی
مانندممنوعیتبهكارگیریكتابهایكمكدرســیدر
مدرســههایابتدایی،كهباعثشــدكتابهاییازاین

نوعبررسینشدند،وگرانیوكمبودكاغذكهناشرانرا
تحتفشارقرارداد،تعدادكتابهایدریافتشدهوبه

تبعآنكتابهایتأییدشدهكاهشیافت.
بایداضافهكنم،بیشترینآماركتابهایكمكدرسی
ارســالشــدهوپذیرفتهشــدهبهبخشزبانوادبیات
فارســیوبخشداســتانیتعلقدارد.حدود80درصد
كتابهاییكهدراینبخشهابهدستمارسیده،مورد
تأییدقرارگرفتهاند،امامتأســفانههمچنانكتابهای
كمكدرســیمربــوطبهكنكــوربــافراوانیزیادارســال
میشــوندوفقط11تا12درصدكتابهایكمكدرسی
اینبخشدرسالگذشتهتأییدشدند.بههمیندلیل
اگربینكتابهایكمكآموزشیوكمكدرسیمیانگین

گزارش
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بگیریــم،درمجمــوعحدود50تــا52درصدكتابهای
رســیدهبهدفترســاماندهیمنابعآموزشــیوتربیتی

تأییدشدند.

 رسیدگی به كتاب های حوزۀ پیش دبستانی
رســیدگیبــهكتابهایحــوزۀپیشدبســتانیهماز
جملــهتأكیــداتماســت.البتــهبســیاریازكتابهــای
رســیدهدراینحوزهبهدلیلواردشــدنبهبحثهای
آموزشــی،ماننــدآمــوزشحروفالفبــا،عددهاوحتی

جمعوتفریق،تأییدنشدهاند.

 بازوی نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد
كلكتابهایــیكــهوزارتفرهنگوارشــاداســالمی
ســالگذشــتهمجوزانتشــارآنهاراصادركــرد،حدود
14هــزارعنــوانبــودكــهیكســومآنهــاواردچرخــۀ
ســاماندهیشــدند.پیشــنهادشــدهاســتكــهمجــوز
چــاپونشــركتابهایكمكدرســیوكمكآموزشــی
راســازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیصادركند.
یعنیممیزیاولیهراهمسازمانانجامدهد.البتهاین
موضوعبهبحثوبررسیزیادینیازدارد.چونهمبه
لحاظنیرویانســانیوهمبهدلیلمشــكالتیكهپس
ازردشــدنكتابهادامنگیرســازمانخواهدشد،باید
بادقتنظرزیادیعملكنیم.نظربرایناســتكهما
درایــنبخــشبهعنوانبــازوینظارتیوزارتفرهنگ
وارشــاداسالمیفعالیتداشتهباشیم.متأسفانهمن

شــنیدهام،كتابهایكمكدرسیدرحدیكورقزدن
10دقیقهایمجوزچاپمیگیرند.حرفوزارتفرهنگ
وارشــاداســالمیهمایناســتكهارزیابانالزمرادر

اختیارندارند.

كمك درســی،  كتاب هــای  گســتردۀ  تبلیغــات   
مشكلی كه باید رفع شود

متأسفانهیكیازمشكالتمادراینحوزهبحثتبلیغات
وسیعكتابهایكمكدرسیدرصداوسیماست.سال
گذشتهدرنشستیكهبرخیاعضایسازمانپژوهش
وبرنامهریزیآموزشیبارهبرمعظمانقالبداشتند،
ایــنموضــوعتوســطآقــایناصــریمطرحشــدومقام
معظمرهبریگفتندكهمنهمتذكردادهام.قرارشد
حجــمتبلیغــاتدراینحوزهتا50درصدكاهشیابد.
البتهصداوسیماپسازآن،آموزشوپرورشرابهدلیل
كاهشدرآمدشــانازتبلیغاتاینحوزه،تحتفشــار
قرارداد.چونصداوسیمادرآمدیراازطریقتبلیغات
اینحوزهپیشبینیوكسبمیكندوظاهراًكتابتأیید
شدهیانشدهدغدغۀآناننیستواینگونهآثاررافارغ

ازدیدگاههایماتبلیغمیكنند.

 اختصاص فضای مناسب به ارزیابی آثار
طیبــهارشــاد،رئیــسگــروهســالمتوتربیتبدنــی
چنیــنگفــت:»یكــیازمشــكالتمــاایناســتكهدر
انتخــابشــاخصهایارزیابــی،ارزیابهــایهمــكارو

طیبه ارشاد
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اســتانداردهایانتخــابآنهــا،نظــرارزیابانســرگروه
اتخاذنمیشــود.نتیجۀآنپراكندگیكتابهاییاســت
كــهواردجشــنوارهمیشــوند.درحالیكــهبایــدتوجــه
داشت،گروههایدرسی،هریكاقتضائاتخاصخود
رادارند.مثالًكتابتربیتبدنیوكتابادبینمیتوانند
شــاخصهاییكســانداشــتهباشند.اینمســائلباید

موردتوجهقرارگیرند.
ازطــرفدیگــر،فراینــدارزیابــیوكــموكیــففضای
ارزیابــیآنهابایدموردتوجهباشــدتاارزیابیعادالنه
صورتگیرد.تاكنونروالبراینبودهاستكهكتابها
بــهســرگروههاواگذارمیشــدندتاآنهاطــیچندروز
فرمهاراپروصورتجلسهراتنظیمكنند.اماتعدادزیاد
كتابهامانعمیشودكهارزیابانبتوانندآنهاراحمل
كنندومجبورنددرفضایمحدوددفتركارشانوباحجم
زیادكارهایروزمره،كتابهاراهمموردبررسیقرار
دهند.پیشــنهادمیكنمفضایمناسبتریپیشبینی
شودتاارزیاباندرتمركزكاملوباتبادلنظر،ارزیابیها

راانجامدهند.«

 تعامل جشنواره با ناشران فنی وحرفه ای
افشــاربهمنــی،سرپرســتدفتــرتألیــفكتابهــای
فنیوحرفهایهمدرادامهگفت:»دربخشكتابهای
كمكآموزشیبخشفنیوحرفهایوكاروفناوری،ازنظر
كمیوكیفیآنچهشایستهبوده،تاكنوناتفاقنیفتاده
اســت.ازنظركمی،تعدادمحدودیكتاببهدســتما
میرســد.ازطرفدیگر،بســیاریازمؤلفاناینبخش
اطالعــیازجشــنوارهندارنــد.دربخــشكیفیهماكثر
كتابهایرســیده،كتاباســتاداندانشگاهیهستند
ومشــخصنیســتباچهدالیلیبرایجشنوارهارسال
میشــوند.پیشــنهادمیكنمازســامانۀرشــداستفاده
كنیموفضاییبهتربرایمعرفیجشنوارهایجادكنیم.
درزمینــۀكیفیهمبــاتوجهبهتغییررویكردمان،نیاز
استدورههاییرابرایناشرانومؤلفانداشتهباشیم
تاكتابهامتناسبباشاخصهایجدیدتولیدشوند.«

 موضوع های اصلی، محور مطالبه از ناشران
عظیــممحبــی،معاونســابقدفترتألیــفكتابهای
درسیابتداییومتوسطهبااشارهبهاهمیتجهتدهی
جشنوارهگفت:»براساسدستورالعملاولیه،كمكبه
ارتقایكتابهایكمكآموزشی،هدفاصلیجشنواره
اســت،امامتأســفانهبسیاریازكتابهامثالًدربخش
عربی،فقطباهدفكمكدرســینوشــتهمیشوند.در
بخــشفنیوحرفــهایوكاروفناوریمــادرحالحاضر
باتوجهبههدفهایآموزشــیانتظارداریمكتابهای

كمكآموزشــیبــاتِــمداســتانیودرارتباطباتشــویق
مخاطباندراینحوزهنوشتهشوند.بایداینموضوعها
رامحــورمطالبــۀخــودازمؤلفانوناشــرانقراردهیم
تــاهــدفاصلــیجشــنوارهرادنبالكنیــم.درخصوص
بحثمجوزدادنبهكتابهایكمكآموزشــیهممن
معتقــدمكهایــنكارنوعیتصدیگریاســتوترجیح

داردسازمانپژوهشواردآننشود.«

 سفارش تولید اثر به رتبه های اولیه
احمدرضادوراندیش،مشاوررئیسسازمانپژوهش
وبرنامهریزیآموزشیهمدرادامهباطرحچندسؤال
وچندپیشنهادگفت:»اگرازمابپرسند:چرا27گروه
داوریداریموازاین27گروه،چندگروهفنیوحرفهای
هستند؟چهپاسخیخواهیمداد.درسازمانحدود1100 
عنوانكتاببهبخشفنیوحرفهایاختصاصدارد.به
نســبتچقدرازگروههــایداوریبهاینبخشمرتبط
است؟نسبتحوزههایدیگربااین27گروهچیست؟

آنچــهدرحــالحاضــرتعیینكنندهاســت،شــمارگان
كتابهاست.اینكهكتابهایفنیوحرفهایكمتروارد
جشــنوارهمیشــوند،بهایندلیلاســتكهشــمارگان
اندكیدارندوارسالآنهابهسازمانبهصورترایگان
برایناشرانهزینهداردوپسندیدهنیست.بهتراست
مادررویكردیجدیدبهسراغناشرانبرویموكتابها

رابرایداوریازآنانخریداریكنیم.«

 هماهنگی بیشتر در حوزۀ داخلی
رضــانباتــی،كارشــناسگــروهقرآنومعــارفگفت:
»استانداردسازیكتابوجلوگیریكردنازبینظمیاز
جملهفلســفههایمهمجشــنوارهاست.موضوعدیگر
بحثخریدكتابهایبرگزیدهاست.خریداینكتابها
آموزشوپــرورش، وزارت پرورشــی معاونــت توســط
تشــویقبزرگیمحســوبمیشود.متأســفانهمعاونت
پرورشیبهبهانۀاینكهناشریخاصكهموردحمایت
آنهاست،كتابهایاینحوزهراچاپمیكند،آنهارا
خریداریمیكند.درحالیكهغیراستانداردبودنبرخی
ازآنهامشــخصاســتوبایددرحوزۀداخلیوزارت

آموزشوپرورشهماهنگیبیشتریداشتهباشیم.«

 برگزیده شدن باید نشان افتخار شود
احمداحمدی،مسئولگروهفیزیكدفترتألیفگفت:
»منفكرمیكنمجشنوارهكاركردالزمراندارد.برخی
ازناشرانیكهكارهایبرگزیدهایدرجشنوارهداشتند،
بــهدلیــلنبــودحمایتهــایالزم،ورشكســتهوحتــی
مجبوربهتغییرشــغلشــدند.درحالیكهدرجشنوارۀ

افشار بهمنی

عظیم محبی

احمدرضا دوراندیش
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فیلــمفجر،همۀنگاههابهســمتبرگزیدگاناســتو
مــاشــاهدیمكهاســتقبالزیادیازفیلمهــایبرگزیده
میشــود.درجشــنوارهكتابرشــد،اتفاقــاًكتابهایی
كــهازنظرداورانمانامناســباند،بــهدلیلنزدیكیبا
سلیقهونیازمخاطبان،فروشهایمیلیاردیدارند.اگر
مانندجشنوارۀفیلمفجر،برایناشربرگزیدهشدندر
جشنوارۀكتابرشد،افتخاربزرگیباشد،درآنصورت

جشنوارهاعتبارخودرامییابد.«

 لزوم حمایت بیشتر از سوی وزارت ارشاد
رضــاخیرآبادی،عضوهیئتعلمیزبانهایخارجی
گفــت:»اگــراززاویۀواقعبینیبنگریم،بخشزیادیاز
بچههایمادردورۀدبســتانوحتیپیشازمدرســه،
كتابهــایزبــانراتهیــهمیكنند.صدهاعنــوانكتاب
زبانساالنهتولیدوبدونكمترینمانعیازسویوزارت

ارشادمنتشرمیشوند.
واقعیتایناستكهبرنامۀدرسیملی،آموزشزبان
انگلیسیراازپایۀهفتممجازمیداند.دراینجاسؤال
ایــناســتكه:اگــرداورانبخواهندكتابیراكهبهطور
مشخصبرایگروهسنیپایینترازپایۀهفتمنوشته
شــدهاســت،موردبررســیقراردهند،چهبایدبكنند؟
تاكنــونمــاایــنكتابهــاراازچرخهخــارجمیكردیم،
درحالیكــهدغدغــۀاصلــیمخاطبانمــادراینحوزه،
بحثفرهنگیاست؛اینكهآیاچنینكتابهاییمروج

فرهنگغربیهستندیاخیر؟«

 سرمایه ای كه باید به خوبی از آن استفاده كنیم
دكتــرمســعودفیاضــی،مدیــركلدفتــرانتشــاراتو
فناوریآموزشی،پسازاستماعسخنانحاضرانودر
جمعبندینهاییایننشســتگفت:»جشــنوارۀكتاب
رشــدســرمایهایاستكهدراختیارســازمانپژوهش
وبرنامهریــزیآموزشــیقرارداردوبایدبهشایســتگی
ودرســتیازآناســتفادهكنیم.موضوعیكهدربرخی
ازبخشهــادچــارآســیبهاییاســتوبایــدآنهــارا
شناساییكردوتدبیریبرایآنهااندیشید.مثالًبازار
كتابهایكمكدرســیبســیارنابســاماناســت.یادر
حوزۀكتابهاییمانندمهارتهایزندگی،باتوجهبه
اهمیتشاندرزمانهایكهماسعیداریمازمدركگرایی
عبوركنیم،باكمبودهایزیادیمواجههستیم.بیشاز

90درصدكارهادراینحوزهترجمهایاند.
هدفكالنســاماندهی،یعنیهمسوییكتابهای
كمكآموزشیبابرنامۀدرسیملی،درستاست،اما
حاالكهفضایاقتصادیخودرابهبازاركمكآموزشــی
تحمیلمیكند،آیاراهبردسابقمیتواندساماندهیرا

انجامدهد؟جوابمنبهاینسؤالمنفیاست.
درابتــدایكارودرتعامــلباناشــرانهــدفاینبود
كهجشــنوارهواردبخشممیزیواعطایمجوزنشــود
وازطریقاعمالبرخیتشــویقها،برچگونگیتألیف
كتابهایآموزشــینظارتداشــتهباشــد.درحالیكه
اكنوندربازاربهكتاببهعنوانیك»كاالیاقتصادی«
مینگرند.دراینصورتجنبۀاقتصادیكتابها،جنبۀ
فرهنگیراتحتالشعاعقرارمیدهد.سؤالاینجاست:
باتوجهبهاینشــرایط،آیاباراهبردســابقمیتوانیم

فضارارهبریكنیم؟بهنظرمننمیتوانیم.
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 
معرفی نیروهای خودمان با آنان همكاری داشته باشیم. 
به باور من، با توجه به توانمندیهای نیروهای خودمان، 
ظرفیت الزم را برای انجام این همكاری در اختیار داریم. 
مــا میتوانیــم ایــن همــكاری را از طریــق ایجــاد سیســتم 
هوشــمند انجام دهیم. میتوانیم اشــكاالت وارد شــده، 
مانند ایجاد رانت، حجم باالی كاری و چالش درست كردن 

برای سازمان را با استفاده از این سیستم حل كنیم.
ســالگذشــتهحــدود15هزاركتــابچاپشــد،ولی
فقــطهفــتهــزارعنــوانآنبــهچرخــۀســاماندهی
آمدند.چونماقرارنبودهممیزیكنیمومنفعلعمل
كردیم،ناشــرانطبقصالحدیدخودشــانقالبتألیف
راتعییــنكردنــد.برایمثال،داستاننویســیدرحوزۀ
انتقالمفاهیممدنظرماست.استانداردهایمادرتِم
داســتانیودیگرقالبهایجذاب،هزینۀزیادیدارد،
چونبهاستفادهازمتخصصاندرجۀیكنیازمنداست.
بــرایتحقــقاینهدفبهحمایــتآموزشوپرورشاز
كتابهایاستانداردنیازداریمتاهزینههاجبرانشوند.

جشــنوارهحلقــهایازیــكزنجیــرهاســت.اگــرایــن
زنجیرهبدعملكند،جشنوارهفلسفۀوجودیخودرااز
دستمیدهد.ازابتدابنابودكهدرمدرسههافقطاز
كتابهایموردتأییدمااستفادهشودوازسویدیگر،
قراربودوزارتارشــادهمبهكتابهایغیراســتاندارد
مجــوزندهد.اماایــناتفاقهانیفتادند.متأســفانهدر
خودسازمانآموزشوپرورشهممعاونتپرورشیاز
كتابهایموردتأییدمابرایتجهیزكتابخانۀمدرسهها

استفادهنمیكند.
درمجموعۀسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
درفرایندهایگروههاوداوریبایدنكاتیرارعایتكنیم.
نبایدفراموشكنیمركناصلیتربیت،تأثیرگذاریدر
انتخابدرســتتوسطمخاطباستومادرجشنواره

بهدنبالتحققاینموضوعهستیم.

رضا نباتی

رضا خیرآبادی

احمد احمدی
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برخینظراتدانشآموزبهشرحزیراست:
داســتانبــهمــننشــاندادكــهچهــرۀافراد
ممكناســتعجیبوغریبباشــد،ولیآنهابه
دوستیومحبتنیازدارند؛مثلهرانساندیگر،و

اینكهبادوستیمیتواندنیارافتحكرد.
بــاخوانــدنایــنكتــاباعتمادبهنفــسمــن
افزایــشپیــداكــرد.كتــابدارایفهرســتبــودو
راحتترمیشدبهفصلمراجعهكرد.اگرقسمتی
ازداســتانحــذفشــود،هیچتغییــریدرمحتواو
داســتانایجــادنمیشــودواینباعثمیشــودكه

وقتكمتریصرفخواندنكتابشود.
روزهــایجبهــهوجنــگراخیلــیقشــنگبه
تصویركشــیدهبود.انگارمنهمباســتارهبودمو

همۀداستانراتجربهكردم.
داستانزیادیكشآمدهبود.

ســعیكنیمكمتراشــتباهكنیم.دقتكنیم،
اشتباههایمانراجبرانوعادالنهقضاوتكنیم.

اندازۀجلدكتابكوچكترباشد،بهتراست.
مــنخیلیازاینكتابلذتبردم.شــاباجی
خیلیآدمبدیبود.توانستبادروغهایشخودش

رادردلشهربانوجاكند.
داســتانخوبشــروعشــد،اماپایانجالبی
نداشــت.پیامهایكتــابغرورزیــاد،بیاعتمادی،
زورگویــیودوســتنبــودنبــابقیــهبــود.ضعــف
حیواناتهمخوبفكرنكردنوپیشنهادبیخودی
دادنبــود.آخــركتاببدشــد.اگــرحیواناتباهم
فكرهایعاقالنهمیكردند،میتوانستندنوربرترا

شكستدهند.
بهنظرمناگرتمامدخترانكشورمانمثل
ماللهباشــند،كشورمانبســیارموفقخواهدشد.
بهامیدروزیكههیچبچهایفقیرومجبوربهكار

كردننباشد.
»ماللــه كتــاب هســتم، مشــتاق خیلــی 
و خانــوادهام دوســتانم، بــه را یوســفزی«

همكالسیهایممعرفیكنم.

درجشــنوارۀكتابرشــد،همۀتالشهــادراین
راســتاصــورتمیگیرندكــهدانشآمــوزان،یعنی
آیندهســازانایــنمــرزوبــوم،بــهتعالــیبرســند.
یكــیازایــنتالشهــااجــرای»طــرحكتابخوانی
دانشآموزان«بودكهامسالدرحاشیۀهفدهمین
جشــنوارۀكتــابرشــدبرگــزارشــد.درایــنطــرح
فرزنداندانشآموزهمكاران»سازمانپژوهشو
برنامهریزی«كهدرمدرســههایمتفاوتتحصیل
میكنند،دستبهكارشدندوكتابهایبرگزیدهدر

شاخۀداستانراداوریكردند.
35عنــوانكتــابازبیــنكتابهایمناســبكه
داشــتند، سامانبخشــی طــرح در باالیــی امتیــاز
انتخــابشــدندودراختیارایــندانشآموزانقرار
دادهشــدند.ایــنطرحبهمدتســهماهتابســتان
ودردورۀدومابتدایــیودورۀاولمتوســطهبــا
همــكاری»دفتــرانتشــاراتوفنــاوریآموزشــی«
و»كتابخانــهومركــزاســناد«اجراشــد.31نفراز
فرزنــداندانشآموزهمكارانســازمانپژوهشو
برنامهریزیآموزشــیاز»دفترانتشاراتوفناوری
آموزشی«،»كتابخانهومركزاسناد«،»پژوهشگاه
مطالعاتآموزشوپرورش«،»دفترچاپوتوزیع«،
»دارالفنــون«،»دفتــرریاســت«،»ادارۀارزیابــی
عملكردوپاســخگوییبهشــكایات«،»دفترتألیف
نظری«،»ادارۀكلاموراداریوپشتیبانی«،دراین

طرحشركتكردند.
دانشآمــوزانپسازخوانــدنكتابهافرمهای
ارزیابــیمربــوطبــههــركتــابراپــركردنــدونظر
خودشــانراارائــهدادنــد.برخــیازدانشآمــوزان
ازایــنطــرحاســتقبالبیشــتریكردنــد.گزینــش
دانشآموزانبرگزیدهنیزبراساستعدادكتابهای
مطالعهشــدهونظراتشــاندربارۀكتابهاصورت

گرفت.
مالكارزیابیكتابها،جذابیتمتن،نثروادبیات
داستان،ارزشمعرفیكتاببهدیگران،جذابیت
اســمكتاب،حجمداســتانوتصویررویجلدبود.

مشق داوری دانش آموزان 
در حاشیه هفدهمین جشنواره کتاب رشد طرح دانش آموزان داور اجرا شد

ریحانه نامی ساعی

یاسمین سرلك

ستایش بدیعی

شادان رضا علی

حنانه نامی ساعی

فاطمه رمضانی

نرگس افروز

گزارش
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موضوعكتاباصالًجذابنبودوازخواندنش
لذتنبردم.اماازاســمداســتانخوشــمآمد.باید
اعتــرافكنــمهیچعالقــهایندارماینكتــابرابه
دوســتانممعرفــیكنــم.تصویــررویجلــدخیلــی
مناسبنبود.بهجرئتمیگویمكارناشیانهایبود!

آدمهانبایدفقطایرادهایهمراببینند.
دعایآدمهادرحقهمبســیارخوباســت

ونبایدپولرابهدعایمعنویآدمهاترجیحداد.
دراینكتابمیفهمیمبامادربزرگهاوافراد

مسنارتباطخوبیداشتهباشیم.
اینكتاببراینوجوانانجالبنیست.

كتابهایــیكــهژانــر)گونۀ(معمایــیدارند،
برایمانوجوانانجالبهســتند.تصویررویجلد

میتوانستجذابباشد.
موضــوعجالــبنبــودوخواننــدهراجــذب
نمیكند.تصویررویكتابهمجالبنبود.انتخاب

درستینبود.
داستانخیلیخوبیبود،اماحیفكهمعنی

بعضیكلماترانمیدانستم.
لیلــیباترســشروبهروشــد.حیــوانآزاری
حسجنــونونفرترادرحیواناتبرمیانگیزاند.
تشبیهزیباییدرداستانبهكاررفتهبود.معذرتو
بخششمادردرآخرخوببود،درحالیكهاولش

نمیخواستببخشد.
بهخوبیتوانستهزندگیروستاییوكشاورزی

رابهخوانندهنشاندهد.
اولجــذاببــود،ولــیكمكــمبدشــد.حجم

كتابهمخیلیزیادبود.
نكتۀجالبداستانخیالبافینویسندهدربارۀ

دنیایپسازمرگبود.
بعضــیازقســمتهایداســتانرابایــددو
ســهبارخواندتافهمید.كتابیكامالًمتفاوتبود.
اسمكتابخیلیجذاببود.تنهاایرادكتابواضح

نبودنبعضیازجملههابود.

دانش آموزان شركت كنندۀ دورۀ دوم ابتدایی:

چهارمابتدایی:سیرنگلستان،آرنوشكبیری،امیرحسین
امینی

پنجمابتدایی:علیرضاگلستانه،ترانهبهنیافر،یاسمین
سرلك،پارساصالحیپورماسوله،ستایشمالمیر

ششمابتدایی:ستایشبدیعی،آرمیتاآریانپور،فاطمه
رمضانی،علیبختیاری،مانیمزینانیحسینی،پارمیدابدریان

دانش آموزان شركت كنندۀ دورۀ اول متوسطه:

پایۀهفتم:فاطمهآرامحقروستا،حسامانصاریپور،
سیدعلیدلبری

پایۀهشتم:حنانهنامیساعی،ریحانهنامیساعی،
سیدهصدففلسفی،ایلیاروشندل،درساامینی،دیناسادات

كیایی
پایۀنهم:شكیبامیرزاپور،صدرالدینعیوضی،سورناپیروزی،

شادانرضاعلی،حوریهبشیری،عمادانصاریپور،محمد
رهروی،مهسافالحآزاد،بیتاساداتبحرالعلومی

دانش آموزان برگزیدۀ دورۀ دوم ابتدایی:

1.سیدعلیرضاگلستانه
2.ستایشمالمیر

3.ترانهبهنیافر

دانش آموزان برگزیدۀ دورۀ  اول متوسطه

1.مهسافالحآزاد
2.بیتاساداتبحرالعلومی

كتاب برگزیده از دید دانش آموزان

تابستان دیوانه،نوشتۀریتاویلیامزگارسیا،ترجمۀبیتا
ابراهیمی،نشرپرتقال.

ترانه بهنیا فر

پارمیدا بدریان

بیتاسادات بحرالعلومی

ستایش مالمیر

ایلیا روشندل

مهسا فالح آزاد

علیرضا گلستانه
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   کارنامهٔ علمی-اجرایی  
  و بــیانـــیه هـای گـــروه های داوری  

 هفدهمین جشنوارۀ کتاب های
آمـوزشی و تـربیتی رشــــد

سال 
1398
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جعفر رحمانی

  ×  نویسنده و مدرس  ×  مؤلف 
کتاب های:  »اصول مدیریت اسالمی 

از منظر امام علی )ع(؛ مدیریت 
فرهنگی؛ الگوی ارزیابی در سازمان ها 
و نهادهای فرهنگی؛ مدیریت زمان؛ 

اطلس جامع قم.«  ×  

سعید راصد

  ×  دكترای روان شناسی  ×  همكار 
گروه های دینی، آداب و مهارت های 

زندگی و روان شناسی تربیتی دفتر تألیف 
كتاب های درسی  ×  

همایون سراقی

  ×  كارشناس ارشد روان شناسی  ×  
مدیر گروه روان شناسی و معاون 

پژوهشی مركز مطالعات و پاسخ گویی 
به شبهات حوزۀ علمیۀ قم  ×  مدرس 
مؤسسه های آموزشی بنت الهدی و 
جامعه المصطفی العالمیه  ×  ارزیاب 

مقاالت كنگرۀ بین المللی قرآن و علوم  ×  

اغلبناشرانونویسنگانمحترم،باتوجهبهبضاعتعلمیودانشیخود،مباحثمناسبیرابهرشتۀتحریر
درآوردهاند.ازجملهموضوعهایمهمومناســبیكهدرســالجاریدراینحوزهبهآنهاپرداختهشــدهو
موردنیازجامعهاست،مباحثمربوطبهبلوغدختران،اینترنت،مهارتهاومقابلههایسالمدربرابرانواع
آسیبها،احتراممتقابل،بهداشت،مرگ،مثبتاندیشی،تربیتسالم،هدفگذاری،گفتوگووعدالتاست

كهدرنوعخودجالبوشایستۀتقدیرند.
آنچهدراینحوزهبیشازپیشموردنیازاست،توجهبهفرهنگبومیوملیوهمچنینارزشهایاسالمی
است.كتابهابایددانشهاومهارتهایالزمراهمراهباتصویرهایجذابوزیبابهمخاطبانارائهدهندو
صرفاًترجمۀصرفنباشندتامخاطبانهموارهبتواننددرمسیرسالمتبهمعنایواقعی)همسالمتمادی
وهمسالمتمعنوی(گامبردارندوزندگیسالموفرحبخشیرابرایخود،اطرافیانوجامعهفراهمكنند.
اغلبافرادجامعهمایلاند،مهارتهاودانشهایالزمرابهتناسبنیازهایامروزبهصورتكاربردیدریافت
كنندواینگونهكتابهابستروزمینۀالزمرابرایاینمهمفراهممیسازند.پرداختنكاربردیوهمراهبا
خالقیتوتصویرگریمناسب،وگاهاستفادهازچاشنیمزاحوشوخیدرنوشتههاوتصویرها،كوتاهوموجز
بودنمطلبومستدلصحبتكردن،ازنكاتیهستندكهچنانچهناشرانونویسندگانمحترمموردتوجه

قراردهند،مطمئناًآثارآنهابااستقبالبیشتریروبهروخواهندشد.
درمجموعاز55كتابموردبررسی،حدود13كتاببهلحاظموضوعونحوۀپردازشوموردنیازجامعهبودن،
مطلوبتشخیصدادهشدندكهدربررسیدوبارهازاینآنها،كتابهایبرگزیدهوتقدیریانتخابشدند.

پیشنهادمیشودبهنكاتزیرتوجهبیشتریمبذولشود:
-تألیفیبودنكتاب،نهصرفاًترجمهای؛

-بومیكردنمطالبترجمهایبهلحاظمتنوتصویر،بهخصوصدردورۀابتداییوپیشدبستانكهپیامها
بهراحتیمنتقلشوند؛

-توجهبهمبانیمطالب)اگرچهبعضیكتابهاحاویارزشهایاخالقیاند،ولیمبانیآنهامطالبیهستند
كهنگرانكنندهاند(؛

-توجهبهجهانبینیاسالمی)دراكثركتابهااثریازجهانبینیاسالمیدیدهنمیشودوادبیاتاینمباحث
بهدورازمبدأومعاداست.اینادبیاتبافرهنگجامعهماكهاسالمیاست،تناسبندارد،اگرچهبحثهای

خوبیاست(.

   گروه داوری    

بیانیه   آداب و مهارت های زندگی  
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نویسنده: کارا ناترسون
ترجمه: مهناز جعفری

ناشر: مهرسا

نامزد

چگونه ازبدنم مراقبت 
و نگهداری کنم

ترجمه: لطیفه بابو
صنم بهاور

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

نامزد

ما آگاهیم )13 و 1۴(

نویسندگان: واندا بویر
بارب رامسون

ترجمه: طاهره رستگار 
سیده فاطمه شبیری

ناشر: دیبایه

نامزد

پرورش مثبت اندیشی
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توسعۀ فرهنگ گفت و گو بهانه ای است برای ایجاد فضای تعامل 
و تفاهم در جمع.  کتاب حاضر به منظور آموزش مبانی نظری 

و عملی گفت و گو، کوشیده است مباحثی را بازآفرینی کند که در 
ذات بشر نهفته اند. در این راستا، ابتدا دربارۀ گفت و گو و انواع 

آن سخن می گوید، تفاوت بحث را با گفت و گو توضیح می دهد، و 
سپس مهارت های گفت و گو را بیان می کند که گوش دادن و از دل 

سخن گفتن از جملۀ آن ها هستند. از آن جا که کتاب های تألیفی در 
حوزه مهارت های زندگی بسیار اندک است، وجود این کتاب غنیمتی 

به شمار می آید. 

تقــــدیر

نویسنده: جین نلسون
ترجمه: محمدجواد فرشچی

ناشر: سازوکار

ترییت سالم جلد 1 و 2

نویسنده: مرسده صادقی
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی 

امام موسی صدر

برگزیده کتاب  کوچک گفت وگو

نامزد

نویسنده: برژیت البه
میشل پوش

مهناز رهنمایان
ناشر: موسسه فرهنگی اورنگ آفرین

خشونت وعدم خشونت 
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صدف گلمرادی

  ×  دكترای زبان و ادبیات فارسی  ×  
دبیر رسمی آموزش و پرورش  ×  مدرس 
دانشگاه های پیام نور و الزهرا  ×  داور 

شانزدهمین جشنوارۀ كتاب رشد  ×  داور 
چندین دوره جشنوارۀ جوان دانش آموزی 

خوارزمی  ×  داور و عضو كمیسیون 
پژوهش آموزش و پرورش  ×  

مالحت نجفی

  ×  دكترای تخصصی زبان و ادبیات 
فارسی  ×  كارشناس گروه زبان و ادبیات 
فارسی  ×  مدرس دانشگاه های فرهنگیان 

و تربیت دبیر شهید رجایی  ×  عضو 
شورای اعتباربخشی كتاب های درسی  ×  
عضو هیئت تحریریۀ ماهنامۀ تربیت  ×  

سیداكبر میرجعفری 

  ×  كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  
×  كارشناس دفتر تألیف كتاب های درسی  

×  از مؤلفان كتاب های درسی زبان و 
ادبیات فارسی از سال 1373 تا 1383  

×  سرویراستار دفتر تألیف كتاب های 
درسی  ×  

درمجمــوع27اثــردررشــتۀآمــوزشزبــانوادبیــاتفارســیبــهمرحلۀداوریهفدهمینجشــنوارۀرشــد
رسیدند.ابتدااینکتابهابینسهداورتوزیعشدندوداورانآنهاراارزیابیکردند.سپسطیجلسههاو
هماهنگیهایالزم،ازمجموعاینآثارهفتاثربهمرحلۀدومداوریراهیافتند.هفتاثرمزبور،ازلحاظ
شاخصهایعمومیداوری،باردیگرارزیابیشدند.اینفرایندنشانداد،موضوعهایاینآثارباشاخصهای
برنامۀدرسیملیهمخوانیچندانیندارند،ازجنبۀکاربردیبرخوردارنیستندوهیچیکبرگزیدهشناخته

نمیشوند.بنابراینداورانتنهادواثرراشایستۀتقدیرمیدانند.
پیشنهادمیشوداطالعرسانیدربارۀجشنوارهبهصورتیباشدکهتمامآثارچاپشدۀمرتبطباجشنوارهفرصت
شــرکتدرآنراداشــتهباشــندتاماشــاهدحضورآثارپربارتریدراینزمینهباشــیم.دیگراینکهباتوجهبه
اهمیتجایگاهترجمهدرآموزش،شایستهاستترتیبیاتخاذشودکهجشنوارهبهآثارترجمهاینیزتوجه

الزمراداشتهباشد.

   گروه داوری    

بیانیه   آموزش زبان و ادبیات فارسی  
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دومین جلد مجموعۀ »اختالل خواندن با بازی«، 
در حوزۀ روان شناسی یادگیری كودكان، شامل 

تمرین ها و بازی هایی تكمیلی برای افزایش مهارت 
خواندن، درك مطلب، ضعف های حافظه های 

دیداری و شنیداری، دقت و توجه و عادت دادن 
كودكان به مطالعه است. تمرین ها به عنوان 

نمونه ها و الگوهایی هستند كه درمانگران و والدین 
می توانند با آن ها نقاط ضعف كودك را هنگام 

خواندن، یا نوع اختالل او را تشخیص دهند. 
البته می توان طیف متنوعی از تمرین های كتاب 

را شبیه سازی كرد. این كتاب در 96 صفحه با 
سرفصل های »مشكالت مربوط به واج شناختی و 
گفتار، مشكالت مربوط به درك مطلب، مشكالت 
حسیـ  ادراكی و سایر مشكالت مرتبط به اختالل 

خواندن« به چاپ رسیده است.

»رازهای دنیای نویسندگان« برای گروه سنی 9 
تا 15 سال، در 2۰۰۰ نسخه و 88 صفحه منتشر 

شده است. این کتاب پنجره ای را به سوی جزئیات 
زندگی و عادت های روزمرۀ نویسندگان باز می کند 

تا مخاطبان عالقه مند به نویسندگان و نویسندگی، 
با دنیای اسرارآمیز نوشتن بیش تر 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 پرسش هایی مثل »نویسندگان 

چه رنگ هایی را دوست دارند« و پاسخ به آن ها، 
وارد جزئیات زندگی نویسندگان می شود و با پاسخ 

مناسب، دنیای واقعی آن ها را برای کودکان و 
نوجوانان ملموس می کند. در فصل دوم با طرح 

پرسش هایی مثل »جان بخشی به اشیا در داستان 
چطور اتفاق می افتد« و پاسخ به آن ها، اطالعات 

مفیدی دربارۀ نوشتن ارائه می دهد. در فصل سوم، 
با مطرح کردن پرسش هایی مثل »برای نوشتن 

چقدر نیاز است عالئم نگارشی را بشناسیم« و پاسخ 
به آن ها، به طور غیرمستقیم به آموزش نویسندگی 

می پردازد.

نویسنده: فاروق جویده
ترجمه: داود اسپرهم 

سعید اکبری
مریم شکوهی نیا

ناشر: آرایان

نامزد

چكامه های نیل

نویسنده: مهدی جام شیر
ناشر: نگارینه

نامزد

زمینه پیدایش رمان

نویسنده: حسین حسینی نژاد
ناشر: لوح زرین

نامزد

خشت اول

نویسنده: نزار قبانی
ترجمه: انسیه سادات هاشمی

ناشر: شهرستان ادب

نامزد

كلیدها

تقــــدیر

نویسندگان: داریوش صادقی
ناشر: كتاب نیستان

درمان اختال خواندن با بازی)2(

تقــــدیر

نویسنده: ام البنین عباس زاده
ناشر: جمال

رازهای دنیای نویسندگان

به آن ها، به طور غیرمستقیم به آموزش نویسندگی 
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رقیه قنبری

  ×  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  
×   کارشناس گروه پیش دبستان 

سازمان پژوهش  ×  

حمیدرضا محمد بیگی

  ×  كارشناس ارشد علوم تربیتی )آموزش 
پیش دبستان(  ×  مدرس دوره های پیش 

دبستانی تا دانشگاه  ×  

زهرا سادات یاسینی

  ×  فوق لیسانس برنامه ریزی درسی  ×  
عضو شورای برنامه ریزی کتاب مطالعات 

اجتماعی  ×  

دورانپیشدبســتاندورهایطالییبرایرشــدمهارتهایکودکاندرابعادگوناگوناســت.درکشــورماکه
محتوایآموزشپیشدبســتانغیرمتمرکزاســت،وجودمنابعمتنوعمعتبروباکیفیت،ازجملهکتاببرای
ارتقایدانشومهارتهایدســتاندرکارانکارباکودک،نقشمهمیایفامیکند.همچنینتولیدونشــر
کتابهایباکیفیتواستانداردبراینوآموزانپیشدبستانینیزازدغدغههایداوراناینگروهبودهاست.
لذاضمنتشکرازاولیایمحترمجشنواره،گروهالزممیداندگزارشمختصریازفرایندداوریکتابهارابه

شرحزیراعالمدارد:
دراینگروه32عنوانکتاب)18اثرترجمهایو14اثرتألیفی(درسهمرحلهموردبررسیدقیققرارگرفتند.

ازاینتعداد،9کتاببرایمربیواولیاو23کتابمختصکودکبودند.
افزایشتعدادکتابهایتألیفینســبتبهســالهایگذشــته)البتهباتوجهبهسیاستهاییکهمسئوالن
محترمجشنوارهدرپیشگرفتهاند(،تنوعکتابهاازمنظرمخاطبان)کودک،اولیاومربی(،توجهبرخیاز
نویسندگانوناشرانمحترمبهمباحثوموضوعهایمهمیکهباتوجهبهچالشهایپیشرو،نیازهایروز

مخاطبانوجامعهمحسوبمیشوند،ازجملهنقاطقوتکتابهایایندورههستند.
مشکالتداوراندرفرایندارزیابیکتابهایمنتخبنیزعبارتانداز:

-داوریبراساسشاخصهاییکسان،باتوجهبهتنوعکتابهایدراختیار؛
-نبودهماهنگیبینمحتوایبرخیازکتابهاواستانداردهاو»سندراهنمایبرنامۀپیشدبستان«؛

-تصویروگرافیکنامناسببرخیازکتابهایکودکومربی.
داورانایــنگــروهبــرایارتقــایکیفیــتکتابهــایآموزشــیپیشــنهادهاییرابــهاولیایمحترمجشــنواره،

پدیدآورندگان،ناشرانوسیاستگذارانفرهنگیاعالممیکنند:
-همراهباافزایشتعدادکتابهایتألیفی،کیفیتآنهانیزباتوجهبهنیاز،عالقۀکودکواستانداردهای

روزارتقایابد.
-همــۀافــرادیکــهدســتاندرکارآموزشهایپیشدبســتانیهســتند،بایددربــارۀاصول،اهــداف،محتوا،
روشهاییادگیری،تولیدموقعیتهاییادگیریو...مندرجدر»راهنمایبرنامهوفعالیتهایآموزشیو
پرورشیدورۀپیشدبستان«آگاهیالزمراکسبکنند.مسئوالنمحترمساماندهینقشخطیریدرتوجیه

ناشرانومؤلفانودسترسیآنهابهاینسندمیتوانندایفاکنند.
-طبقمندرجات»راهنمایبرنامهوفعالیتهایآموزشیوپرورشیدورۀپیشدبستان،»موادآموزشیدر
ایندورهبهصورتغیرمتمرکزتولیدمیشوند،لذافعالیتمحوربودن،فراهمساختنتجربیاتدستاولبا
توجهبهابعادرشدکودک،تنظیمفعالیتهاازآسانبهمشکل،و...ازنکاتبسیارمهمیاستکهدرتألیف

کتابهایآموزشیبرایکودکانبایدبدانهاتوجهشود.
-برایتحریکحسکنجکاویوفراهمکردنرضایتخاطرکودک،انتقالپیامبهنحومطلوب،غنیکردن
محتوایکتابهاینونهاالندرتصویرگریبااستفادهازروشهایجدیدتر؛واستانداردهایالزمرعایتشوند.
-معیارهاوشاخصهایارزیابیکتابهایکودک،مربیواولیا،بازبینی،اصالحوازیکدیگرتفکیکشوند.

-بهمنظورارتقایاســتانداردهایکتابهایآموزشــیوراهیابیکتابهایمفیدبهجشــنواره،بهخصوصدر
مراحلاولیۀداوری،ارزیابانبهطورمناسبتوجیهشوند.

   گروه داوری    

بیانیه   آموزش نونهاالن  
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نویسنده: گروه نویسندگان سوفار
ناشر: سوفار

نامزد

قصه بازی گوش

نویسندگان: نجم السادات موسوی
مریم شریفیان ثانی

ساناز صنایع گلدوز
ناشر: مدرسه

نامزد

مبانی آموزش محیط زیست و 
مشاركت خانواده

نویسندگان: محمد نفریه
لیال ولی زاده
آزاده خالقی

ناشر: دانش آفرین

نامزد

راهنمای عملی مربیان

كتاب مهارت های زندگی، پند محور نیست. رویكرد 
نویسنده بر این است كه كودك، خود درست و 

نادرست را می داند و با شخصیِت آگاهی كه دارد 
رفتار خودش را می آزماید.

هدف کتاب آموزش مهارت های 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 روبه رو شدن با 
ناراحتی و خشم، همگی از جمله مهارت هایی است 
که زمان آموختنشان سال های کودکی است. »نینا« 
و »سینا«، دو شخصیت داستان های کتاب هستند 

و »خرسی« شخصیت سومی است که بچه ها به 
طور اتفاقی با او آشنا می شوند و قرار است رفتار 

درست را از بچه ها یاد بگیرد. این كتاب وقتی 
می تواند مؤثر باشد كه یك مربی دلسوز و مهربان، 

صفحه به صفحه اش را برای نوآموز شرح دهد.  
این كتاب در 9 فصل و در 98 صفحه در قطع رحلی 

است. ثنا حسین پور هم تصویرگر و هم نویسنده 
كتاب است.

تقــــدیر

نویسنده: ثنا حسین پور
ناشر: خیلی سبز

كتاب كار مهارت های زندگی

نویسندگان: محبوبه شریفی 
سرور آرمان
شهناز کهن

امیرحسین بانکی پورفرد
ناشر: حدیث راه عشق

نامزد

تربیت جنسی كودكان
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سید محمد دلبری

  ×  دكترای علوم قرآن و حدیث  ×  
مدرس مدرسه، مراكز تربیت معلم، 

دانشگاه امام صادق و دانشكدۀ علوم و 
متون قرآنی  ×  داور چند دوره كتاب رشد 

×   مولف کتاب  ×  

مسعود تهرانی فرجاد

  ×  كارشناس ارشد علوم ارتباطات 
اجتماعی  ×  عضو شورای برنامه ریزی 

آموزشی مراكز دارالقرآن شهر تهران  ×  
عضو شورای برنامه ریزی گروه درسی 

قرآن سازمان پژوهش  ×  مدرس 
كارگاه های تبیین انس با قرآن ویژۀ 

مربیان و كودكان ×  

یونس باقری

  ×  كارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی  
×  از مؤلفین کتاب  ×  آموزش قرآن 
در مدارس  ×  ناظر محتوایی مجالت 
تخصصی علوم انسانی  ×  دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه آزاد  ×  مدرس 
دوره های تربیت مدرس استان ها  ×  

مدرس كشوری برنامۀ درسی ملی  ×  دبیر 
نمونۀ كشوری  ×  

آموزههــایقــرآنكریــمازآغــازنزولدرصدراســالمتاكنون،نهتنهــامحورتمامیعلومومعــارفدرتمدن
اسالمیبودهاند،بلكههرگونهتعلیموتربیتازآنهاشروعشدهودركنارآنهاادامهیافتهاست.هرچند
كهبهرهگیریازآموزههایقرآندرطولتاریخودرسرزمینهایاسالمیهموارهازفرازونشیبهایبسیاری
برخورداربودهاست،امابهلطفالهیوتعالیمپیامبراكرم)صلواتاللهعلیهوآله(وائمه)علیهمالسالم(و

نیزهمتاهلایمان،اینمسیرهمیشهتداومداشتهوتابهامروزواینلحظهرسیدهاست.
هیئتداورانایندورهازجشنواره،ضمنتشكرازمتولیانامر،برخودفرضمیداندپیرامونتولیدنشدن
كتابهایتربیتدینیمناسببهویژهدرحوزۀقرآن،بهجامعۀقرآنیهشداردهد.بایدپرسید:اینوضعیت
ناشیازكفایتكتابهاومحصوالتاست،یاآنكهبهكوتاهیوبیتوجهیمسئوالنبرمیگردد؟یاناشیاز

شیوۀبرگزاریجشنواره،یامورددیگریاست؟
بههرتقدیر،متأســفانهكتابهایایندورهازحیثكمیتوكیفیتنســبتبهدورههایقبلدرســطحی
پایینترقرارداشــتند.محصوالتیكهگاهازنظرعلمی،گاهازحیثنیازمخاطب،گاهازجنبۀبیتوجهیبه
مالكهایكتابسازیو...دچارنقصهاییجدیبودند.هیئتداورانبرایبهبودكتابهایدرسیدراین

بخشپیشنهادمیكند:
-باعنایتبهاستقبالنكردنناشرانازجشنوارهوضعفهایموجوددركتابهایدریافتی،دبیرخانۀمحترم
بااحصاینیازهایمخاطبانخاصخود)دبیرانودانشآموزان(درحیطۀهدفهایآموزشقرآنكریمنسبت

بهسفارشتولیدبرایپاسخگوییبهایننیازهااقدامكند.
-باتوجهبهناآشــناییناشــرانمحترمبابرنامههایدرســیوكتابهایآموزشــیدرآموزشقرآن،تمهیدی
اندیشیدهشودكهمجموعۀبرنامۀدرسیقرآنبهنحومقتضیوبهشكلقابلاستفادهبرایناشرانبازآرایی

شود،تاناشرانمحترمآنراالگویكتابهایخودقراردهند.
-گروهقرآنومعارفاسالمینیازهایخودرادرحوزۀكتابهایدرسیباناشراندرمیانبگذاردودرمسیر

تولیدكتابهایاینحوزه،ازابتداتاانتهایارومشاورناشرانباشد.
-درتولیــداتارائــهشــدهجــایخالیهنربهعنوانابزارانتقالمعنابســیارخالیاســت.لذاهنرمنددركنار

نویسندهدرمسیرتولیدحضورمداومداشتهباشد.
بهامیدرونقتولیدكتابهایشایستهدرحوزۀكالمالهی

   گروه داوری    

بیانیه   آموزش و معارف قرآن  
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كتاب »اعالم قرآن« یك فرهنگ نامه است و انتشارات محراب قلم آن را در 2۰۰ صفحه به چاپ رسانده است. این كتاب نخستین اثر 
در زمینۀ »اعالم قرآن« برای كودكان است؛ اعالمی از قبیل اسامی اشخاص، مكان ها و جانوران. برای مثال، اسم محمد)ص(، بت عزّا و 
بت های دیگر، قریش، لقمان و مصر. حكایت ها یا توضیح هایی هم برای فهم بیشتر مخاطبان بیان شده اند تا مخاطب كودك، از متن و 

آموزه های قرآن كریم درك بهتری پیدا كند.

کتاب »حق تالوت 1« اولین کتاب از مجموعۀ 
چهارجلدی »حق تالوت« است که ادارۀ قرآن، 

عترت و نماز در معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش وپرورش آن را در 96 صفحه، برای سطوح سه 

تا شش )دورۀ عمومی( مراکز دارالقرآن تألیف کرده 
است. این کتاب در چاپ سوم 5۰۰۰ نسخه شمارگان 

دارد.
کتاب حق تالوت 1 راهنمایی آموزشی است که 

مباحث آن در یازده درس تنظیم شده اند. 6۰ درصد 
درس ها شامل مباحث مورد نیاز تجوید است. بخشی 

از محتوای هر درس و زمان آموزش نیز به تدریس 
مباحث مهمی هم چون 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 1۰ حرف از حروف عربی )ث، ح، 
ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و( که با فارسی متفاوت اند 
پرداخته شده و اشتباهات رایج تلفظ آن ها بیان شده 

است.

برگزیده

نویسنده: فهیمه ایزدی
محمد رمضانی فرد

ناشر: اسوه

نامزد

قرین النور

تقــــدیر

نویسنده: اداره کل قرآن وعترت ونماز
ناشر: منادی تربت

حق تاوت جلد)1(

نویسنده: بهروز رضایی
ناشر: محراب قلم

فرهنگ اعام قرآن
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مهری ماهوتی

  ×  دیپلم اقتصاد  ×  كارشناس شعر 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان  

×  مدرس قصه نویسی و كارگاه های 
نویسندگی و شاعری  ×  داور مسابقات 

فرهنگی و هنری فراخوان پرسش مهر  ×  
داور گروه شعر كودك و نوجوان چهارمین 

دورۀ گام اول  ×  

محمدحسن حسینی

  ×  مهندس متالورژی  ×  مدیر گروه 
استان در گروه پژوهشی آسمان دانشگاه 

صنعتی شریف  ×  محقق و مربی 
دوره های تفكر و یادگیری برای بچه ها  ×  
دبیر علمی مجموعۀ ده جلدی قصه های 
تفكر برای كودكان انتشارات مدرسه  ×  

كبرا بابایی

  ×  دانشجوی كارشناسی ارشد ادبیات 
كودك  ×  مربی فیلم سازی در كانون 

پرورش فكری  ×  سردبیر و عضو هیئت 
تحریریۀ نشریۀ فانوس  ×  همكار 

نشریه های كودك و نوجوان  ×  كارشناس 
دفتر تألیف كتاب های درسی  ×  

جایگاهواهمیتادبیاتدرزندگیوبالندگیانسانبرایهمگانشناختهشدهاست.ادبیاتمسیرکشف،
یافتنودریافتنراهموارمیکندتادنیارا،نهیکبار،بلکهبارهاوبارهابهتجربهبنشینیم.بیشکوقتیاز
ادبیاتنونهاالنسخنبهمیانمیآید،برارزشواهمیتاینمقولهبسیارافزودهمیشود.چراکهنونهالدر
ابتدایاینمسیراستوچشماندازاولینگامهامیتوانداشتیاقوانگیزۀادامۀراهرادروجوداوبیدارکند.

طــیســالهایاخیــر،بــاوجودتوجهبرخیازناشــرانکودکونوجــوانبهچاپکتابهایمناســباینردۀ
سنی،ادبیاتنونهالهمچنانباافتوخیزهایفراوانروبهروبودهاست.باوجودشکلگیریموجکتابهای
بازاری،بودندناشرانیکهباحمایتبهجاازآثارمؤلفانداخلیتوانستند،برنامهریزیدقیقیبرایجذبو
ارتقایســلیقۀمخاطبداشــتهباشــند.درکنارورودبیهدفکتابهایضعیفومتوسطترجمهایبهبازار
نشــر،برخیازناشــراننیزباانتخابدرســتوهوشــمندانه،آثاردرخورتوجهرابهمخاطبانایرانیمعرفی
کردند.همچنینظهورچهرههایتازهوخالقدرحوزۀادبیاتنونهال،افزایشتوانمندیتصویرگرانو...نیز

نویدبخشرخدادهایامیدوارکنندهدراینعرصهاست.
اگرچهانتظارمیرودناشرانمحترمبرایحضوردراتفاقهایفرهنگی،نظیرجشنوارۀکتابرشد،همراهی
وجدیتبیشــتریازخودنشــاندهندوآثارخودرابابرنامهریزیدقیقتریارســالکنند،جشــنوارهنیزباید
تالشهایبیشتریرابرایتبلیغواطالعرسانیبهموقعدررسانههاوفضاهایفرهنگیدردستورکارخود

قراردهد.
درمجمــوعمیتــوانگفــتازمیــانآثاررســیده،تعدادکتابهاییکــهبهلحاظمضمون،ایــده،ویژگیهای
ظاهری،تصویرگریو...درشرایطمطلوببودند،چنداندلگرمکنندهنبود.اگرچههوشمندیبرخیازشاعران
ونویسندگانبراییافتنمضامینوگسترشآنهادرمجموعههایچندجلدیمطابقبانیازمخاطبستودنی
بودوهمچنینتوجهناشرانبهانتخابوترجمۀآثاریکهحرفیتازهدرعرصۀادبیاتکودکبیانمیکنند
جایتحسینداشت،بااینهمهنمیتوانخلأهایتأثیرگذاردرحوزۀادبیاتنونهالرانادیدهگرفت؛خلأهایی
کهبینمخاطب،نیازهاودغدغههایشفاصلهمیاندازند.چراکهبخشاعظمادبیاتکودکدرسرزمینما،از
نگاهکودکانه،بیانخالقانه،نوآوریدرارائه،وتوجهبهفرهنگبومیوآیینیدرحوزۀمحتواوتصویر،کمبهره
است.بااینوصفگروهداورانبخشادبیاتنونهالهفدهمینجشنوارۀرشد،ازمیان43اثرراهیافتهبه
مرحلۀنهاییداوری،پنجاثررانامزددریافتجایزهدانست،اماهیچیکازآنهارابهعنوانبرگزیدهمعرفی
نمیکند.ازاینمیان،تنهادواثررابهدلیلسادگی،نگاهکودکانه،خالقیتدربیانمضمونوزبانیکدست،

شایستۀتقدیروتشکرمیداند.

   گروه داوری    

بیانیه   ادبیات نونهاالن  
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نویسنده: لورن چایلد
ترجمه: محبوبه نجف خانی

ناشر: زعفران

نامزد

آدم كوچولوی جدید

نویسنده: دیوید شنان
ترجمه: فرشته عبدی

ناشر: پرتقال

نامزد

مامان دیوید همیشه می گوید:
نه، دیوید!

نویسنده: كریل هارت
ترجمه: مریم رزاقی

ناشر: زعفران

نامزد

مجموعه كتاب های الفی

مجموعۀ 9 جلدی »رفتم به باغ« را انتشارات 
»لوپه تو« منتشر  كرده است. عنوان های كتاب های 

این مجموعه عبارت اند 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 شعبان نژاد شعرهای این مجموعه را با 

زبان ساده و قابل درك خردساالن سروده است. 
در هر كتاب دختركی به باغ میوه ای می رود و در 

آن جا با جانوران و ماجراهایی هیجان انگیز روبه رو 
می شود. برای مثال، در كتاب »رفتم به باغ انگور« 
قورباغه ای به دنبال زنبوری می رود و آن را با زبانش 
شكار می كند و می خورد. زنبور زبان قورباغه را نیش 

می زند و قورباغه از باغ فرار می كند. 

كتاب های مجموعۀ 9 جلدی »قصه های كوچك« 
عبارت اند از: تاب بازی بچه كالغ؛ سبزه خانم؛ 

فسقلی و كیك گنده؛ درخت توت؛ سنجاقك؛ موی 
كجكی؛ ببعی و نی نی ببعی؛ ابر باسواد و گرگ 

دیوانه. هر كتاب قصه ای ساده و مصور دارد كه 
كودك به سادگی می تواند آن را درك كند. تنوع 

موضوع، شخصیت و ماجراها، كودك را عالقه مند 
می كند قصه ها را دنبال كند.

تقــــدیر

نویسنده: افسانه شعبان نژاد
ناشر: لوپه تو

مجموعه رفتم به باغ

تقــــدیر

نویسنده: الله جعفری
ناشر: شهر قلم

مجموعه قصه های كوچك

می زند و قورباغه از باغ فرار می كند. 
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محمدحسین نخچی

  ×  مهندس الكترونیك  ×  تولیدكنندۀ 
اسباب بازی  ×  دبیر انجمن تولیدكنندگان 

اسباب بازی ایران  × مدرس دوره های 
آموزشی مبتنی بر اسباب بازی با مدل 

آموزشی » steam« در مراكز آموزشی و 
مدرسه ها  ×  

حامد تأملی

  ×  پژوهشگر  ×  طراح و تولیدكنندۀ 
اسباب بازی  ×  كارشناس بازی و 

اسباب بازی ستاد توسعۀ فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ×  مسئول دپارتمان 

علمی و پژوهشی انجمن تولیدكنندگان 
اسباب بازی ×  

كمیل خجسته

  ×  دانشجوی دكترای علوم سیاسی  
×  مدیر عامل مؤسسۀ فرهنگی 

اطالع رسانی تبیان  ×  بعضی از تألیفات 
او عبارت اند از: »دستینۀ وب؛ نقش 
هیئت رزمندگان در سیاست ایران؛ 

اقبال الهوری؛ پیرمردها.«  ×  

بازی،زندگیكودكاناستوآدمیازلحظۀتولدودرمراحلرشدوتكاملخود،درقالبهایگوناگونباآن
سروكاردارد.ارتباطكودكانبادنیایاطرافشانازطریقبازیشكلمیگیردودراینقالببهتجربۀپدیدهها
واكتشافمیپردازندكهاساسآموزشویادگیریاست.آثاررسیدهبهدبیرخانۀجشنوارهدراینحوزهسعی

داشتندپاسخگویایننیازباشندكهآنهارامیتواندرسهدستۀكلیطبقهبندیكرد:
1.كتابهاییكهبهاهمیتبازیوسرگرمیدرنظامآموزشیوایجادمحیطشاددرمدرسهاشارهداشتندو

درقامتیكاثرپژوهشیبودند.
2.كتابهاییكهبازیهایمناسبرابادرنظرگرفتنگروهسنیمخاطبانوهدفهایآموزشیآنمعرفی

میكردندومیتوانستندمرجعخوبیبرایمربیانومعلمانباشند.
3.كتابهاییكهدرخودبازیهاییراداشتندكهغالباًدارایجنبۀمعماگونهبودندودانشآموزانمیتوانند

فعالیتهایداخلكتابراانجامدهند.
تنوعموجوددركتابهاكهدرسهدستهفوقذكرشدهاند،ازنقاطقوتكتابهایاینبخشبود.پرداختن
بهبرخیازمهارتهایموردنیازدانشآموزانوارائۀآنهادرقالبفعالیتهایبازیگونهوبداعتدربرخیاز
آثار،جایبسیقدردانیازصاحبانآثاردارد.آثاربخشبازیوسرگرمیاینامیدرامیدهندكهازظرفیتهای
بازیمیتواندرموضوعهایمختلفبهرهگرفتوایدههایبسیارزیادیرادراینعرصهارائهكرد.متأسفانه
تعداداندككتابهایاینبخشنسبتبهبخشهایدیگرجشنواره،بیانگرآناستكهبهاینحوزهكمتر

پرداختهشدهوبهنگاهجدیترینیازاست.
بیشترآثاراینبخشازطراحیهنریمتوسطوضعیفیبرخورداربودندكهدربرخیآثار،بهحدكتابسازی
تنزلپیداكردهبود.نداشتندستهبندیهایمناسبوكاربردیبرایموضوعهایارائهشدهدركتاب،ازدیگر
ضعفهایاینكتابهابود.وقتیكتابدرموردبازیوسرگرمیاست،بهرهگیریازتصویروشكلهایزیبا
وطراحیهایمناسببخشجداییناپذیركتابمحسوبمیشودكهدركتابهایتألیفیاینبخش،كمتر
ازآنهااستفادهشدهبود.فقدانبازیهایبومیوسنتیایرانیومحتوایداخلیباكیفیت،بسیاربهچشم
میآمدكهمیتوانســتنقطۀقوتاصلیبخشبازیوســرگرمیباشــد.درعوضدراینبخش،كتابهای
ترجمهشدهبهمراتبازاغلبكتابهایارائهشدهساختاربهتریداشتند؛چهازلحاظمحتواوچهازلحاظ

قالب.
آنچهكهمیتواندكتابهایاینحوزهراارتقابخشد،اهمیتدادنبهكلیتحوزۀبازیوسرگرمیوحضور

آندرفرایندهایآموزشیاست.

   گروه داوری    

بیانیه  بازی و سرگرمی  
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هر فردی در طول زندگی خود از بازی كردن لذت 
می برد، اما باید بدانیم كه بازی ها در طول دوران 

نوپایی تا سال های نوجوانی، نقش مهمی را در 
رشد و تكامل فردی كودكان ایفا می كنند. اما در 

عصر تكنولوژی و فن آوری، اطمینان داشتن از 
این كه بچه ها تا حد ممكن دوران پرثمر، شاد و 

پرجنب وجوشی داشته باشند، كار ساده ای نیست. 
در این دوران برنامه های تلویزیونی و رایانه ای ذهن 
كودكان را مسحور خود می كند و مانع فعالیت های 

بدنی آنان می شود.
كتاب »بزرگ بازی« مجموعه ای از بازی ها و 

فعالیت ها را برای تمام اوقات و در هرگونه شرایط 
فیزیكی و روحی كودكان گردآوری كرده است. این 

بازی ها برای ساعاتی كه كودك در داخل خودرو 
است، روزهای بارانی و... بسیار مناسب هستند. در 
این كتاب، بازی های مربوط به مهمانی ها، بازی هایی 

كه در پیاده رو انجام می شود، بازی های داخل و 
خارج از خانه، بازی های انفرادی و جمعی ارایه شده 
است. این بازی ها برای كودكان سه تا چهارده سال 

انتخاب شده است. این بازی ها سبب زنده شدن 
خاطرات دوران كودكی افراد بزرگسال می شود.  

این كتاب در 218 صفحه  و 13 فصل اقدامات پیش 
از بازی، بازی های ذهنی، بازی های كالمی، باز هایی 
با قلم و كاغذ، بازی های پشت میزی، بازی های روی 

آسفالت و پیاده رو، بازی های شكاری و استتار و 
جست وجو، مسابقات انفرادی و گروهی، بازی های 

تعقیب و گریز، بازی هایی كه با توپ انجام می شود، 
كشتی و بازی های استقامتی، بازی های مخصوص 

مهمانی و بازی های خیابانی تدوین شده است. 

نویسنده كوشیده است برای ماندگاری شكل 
ظاهری اعداد در ذهن كودكان، عددهای 1 تا 9 را 
با چرخش یا كنار هم قرار دادن، به تصویرهایی از 

حیوانات شبیه كند. این كتاب در قطع خشتی چاپ 
شده و برای گروه سنی پیش دبستان و اول دبستان 

مناسب است.
كتاب حاضر محصول بازی كردن نویسنده با عددها 

و تركیب كردن آن ها با هم و ساختن شكل های 
جالبی از حیوانات است. كتاب »اعداد من« اعداد 

را به شكل خالقانه تصویرگری كرده است تا كودك 
با دیدن نمونه های ساخته شده، ایده بگیرد و 

تصویرهای دیگری ابداع كند. رسم الخط آسان و 
مفاهیم اعداد در قالب نقاشی و بازی می تواند 

یادگیری را آسان و شیرین كند.

تقــــدیر

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

 عددهای من

نویسنده: داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان

نامزد

اختال های یادگیری 1 و 2

تقــــدیر

نویسنده: دبرا وایز
ترجمه: منیره نادری

ناشر: صابرین

 كتاب بزرگ بازی
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محمدرضا یقینی

  ×  دكترای علوم قرآن و حدیث  ×  عضو 
گروه های علوم انسانی قرآنی و منطق 
فهم دین و عضو شورای راهبردی جوان 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی  ×  
مدرس فلسفۀ صدرایی فلسفۀ دین در 

كانون اندیشۀ جوان  ×  

محمدباقر پورامینی

  ×  استادیار پایۀ 9  ×  دارندۀ مدرك 
سطح چهار حوزه در كالم اسالمی  ×   

مولف بیش از ۴۰ کتاب  ×  مدرس مبانی 
عام سلفی گری  ×  مدرس ارتباط علوم 

قرآنی و حدیث با دانش كالم  ×  مدرس 
دوره های موسسه الحكمه  ×  

رضا سالمت پناه

  ×  كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث  
×  مدرس دانشكدۀ علوم قرآنی آمل و 
حوزۀ علمیۀ قم  ×  عضو كمیتۀ علمی 

امور قرآنی وزارت علوم  ×  عضو شورای 
راهبری تدوین سند راهبردی دانشجویان 

جهان اسالم  ×  

دیرسالیاستافزونبرنیمقرنكه»جشنوارۀرشد«روبهآسمانتعلیموتربیتنمایافتهوباالیاستوارش،
سایهســارآرامشبخشآثارومحصوالتآموزشــیوتربیتیایندیارشــدهاســت.اینجشــنوارهآینهگرداِن
ظرفیتهاوظرافتهاوبراینداندیشههایبلندوانگیزههایپاِكپایمردانوفعاالنبخشهایمردمیونهاد
تعلیموتربیتغیررسمیكشوراستورسالتشناسایی،شناساندنوقدردانیازآثارومحصوالتارزشمند

آموزشیوتربیتیراتوأمانبرعهدهدارد.
همافزاییظرفیتهاینهادرســمیمتولیتعلیموتربیتكشــوروخانوادۀبزرگپدیدآورندۀمحصوالتاین
حوزه،چنانچهباهنرمندیمدیریتشود،آفاقجدیدیدرسپهرتربیتفرزنداناینكشوراسالمیگشودهو
سرمایههایارجمندیبازتولیدمیشوندكهجبرانكنندۀبسیاریازكاستیهاوكمبودهاینظامتعلیموتربیت

ماخواهندبود.جشنوارۀرشدیقیناًازنقاطمهمتماسایندونهاداست.
هیئتداورانبخشبینشاسالمیهفدهمینجشنوارۀكتابرشدكهموفقبهارزیابیتمامیآثارواصلهبه

اینبخششد،بیانیۀپایانیخودرابهشرحزیربهاطالعمیرساند:
داوراناینبخشمجموعهآثارواصلهرایكباربهصورتانفرادیارزیابیكردند.سپسطیجلساتیبهصورت
گروهیبهگفتوگودرخصوصآثاروبررسیمجددآنهاپرداختندونامزدهایانتخابیراتعیینكردند.پس
ازداوریهنری،مجدداًنامزدهایمنتخبارزیابیوباتوجهبهنمرههایمأخوذهوویژگیهایاثر،آثاربرتردر
قالبكتاببرگزیدهوتقدیریمعرفیشدند.ازجملهمواردیكهدرآثارواصلۀایندورهبهچشممیخورد،
نشانههاییروشنازشكلگیریجریانقابلتقدیر»هنركتابآرایی«استكههرچندتابعیازبازارنشر
است،ولیكنهرچههستنشانگرحیاتذوقهنریدرجامعهومخاطباناست.تنوعوتكثرموضوعیو
قالبهایارائۀاثرنیزدراینبخشازدیگرویژگیهایچشمگیروچشمنوازبودهاستكهبرمخاطبشناسی

هوشمندانۀناشراناینحوزهونیزسطحتوقعاتمخاطباناِشعاردارد.
حضورنداشــتنگســتردۀناشــرانباسابقهونیزمحدودشدنگسترۀجغرافیاییناشــرانبهقموتهران،از
عیوبمصرِحمركزگراییاستكهسالهاگریبانگیرتولیداتفرهنگیومذهبیمابودهاست.درستنویسیو

پاكیزهنگاریزبانفارسینیزازدیگرمواردیاستكهمیبایدبهآندقتوعنایتافزونتریشود.
بههرروی،ساختاررسمیآموزشوپرورشما،بهعلتفقدانسامانۀزندهوپویاینیازسنجیواعالمنیاز،
نتوانستهاستنیازهایواقعیخودرابهتولیداتومحصوالتآموزشی،بهآگاهیوگواهینهادهایغیردولتی
وخصوصیبرساندوهمینموضوعموجبمیشودكهگاهآثاریتولیدشوندكهبهواقعیتنیازهایگسترۀ
مدارسنزدیكنیستند.ازاینروپیشنهادمیشودكهبخشهایپژوهشیوبرنامهریزیآموزشوپرورش،مانند
»سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی«ویاپژوهشگاه،سامانۀبهروزشوندۀنیازهایواقعیتعلیموتربیت

راایجادوراهبریكنندتاظرفیتهایبخشهایمردمیدراینمختصاتمدیریتوهدایتشوند.
دیگرآنكهكتابخوبهمپاوهمسانكتابدرسیارجمنداست.پیشنهادمیكنیمتدابیریاندیشیدهشوند

تاسازوكارعرضهوارائۀمناسبآثاربرگزیدۀجشنوارهبهخانوادههاودانشآموزانفراهمآید.

   گروه داوری    

بیانیه   بینش اسامی  
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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 دنباله داری 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 155 صفحه و هفت داستان این احکام را بیان می کند: احکام 

تقلید؛ نجاسات؛ پاک کردن نجاسات؛ دست شویی رفتن؛ وضو؛ تیمم؛ غسل.

برگزیده

تقــــدیر

نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی
ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

همراه بانوی كبریا 

تقــــدیر

نویسنده: غالمرضا حیدری ابهری
ناشر: جامعه القرآن

مجموعه تكه های طا )12جلدی(

نویسنده: محمدعلوی نهاد
ناشر: دلیل ما

دو امتحان

نامزد

نویسنده: سید محمد مهاجرانی 
ناشر: جمال

مجموعه حدیث و شعر و 
قصه)1۴معصوم علیه السام(

نامزد

نویسندگان: مهدی معینی
حمید گروگان

ناشر: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان

مجموعه گل های آسمان

نویسنده: مهری ماهوتی
ناشر: مؤسسه فرهنگی 

مدرسه برهان

نامزد

بهای عاشقی: زندگی نامۀ داستانی 
حضرت خدیجه  )س(

نویسنده: محمود مطهری نیا
ناشر: کتاب جمکران

نامزد

عصر حیرت
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حسن شمس  آبادی

  ×  كارشناس ارشد تاریخ انقالب اسالمی  
×  كارشناس امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد  ×  مدرس دانشگاه  ×   کتاب ها: 
»نقش علمای مشهد در انقالب اسالمی 
ایران؛ انقالب اسالمی در سبزوار؛ تدوین 

خاطرات حجت االسالم عبدوس«   ×  

سعید طاوسی مسرور

  ×  دكترای تاریخ اسالم. عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، مدرس 
دانشگاه های عالمه طباطبایی، شریف، 
شهید مطهری و امام صادق)ع( و داور 
سومین دورۀ كتاب سال عاشورا   ×  

محمد نیازی

  ×  دانشجوی دکترای تاریخ ایران 
اسالمی  ×  مقاله ها:»ساخت اجتماعی 
خانواده و ازدواج در دورۀ قاجار؛ تأثیر 

گفتمان ملی گرایی در تاریخ نگاری جدید 
دورۀ قاجار؛ ساخت اجتماعی فرقۀ 

شیخیه در دورۀ قاجار«  ×  

تاریخبرایكودكان،نوجوانانوجوانانازدومنظردارایاهمیتاست:
اول،جنبۀعبرتآموزیوالگوپذیریكههمازسرگذشتچهرههایمنفیوهمازسرگذشتچهرههایمثبت

وافرادموفققابلدریافتاست.
دوم،نقشتاریخدرشكلگیریوتثبیتمقولۀهویتكهبههمینسببارائۀآثارمستند،اثرگذاروجذاب

دراینعرصهضرورتپیدامیكند.
درایندورهازجشــنواره،هشــتعنوانكتابودرمجموع16جلدكتابدرزمینۀتاریخازســویدبیرخانۀ
جشنوارهبهتیمداوریسپردهشدكهاینآثارازتنوعموضوعیقابلتوجهیبرخورداربودند.محورهایكلی
كتابهاعبارتبودندازسیرۀاهلبیت)ع(،زندگینامۀدانشمندانایرانوجهان،زندگینامۀشخصیتهاو

بزرگانمعاصرباتأكیدبرانقالباسالمیو....
نقاطقوتكتابهایایندورهازجشنوارهعبارتانداز:

1.ازنظرجذابیتهایبصری،بیشازنیمیازاینآثاروضعیتقابلقبولیداشتند.
2.ازمجموعۀآثاردربارۀشخصیتهایاسالمیوانقالبیدوكتابدربارۀسرگذشتامامموسیصدر،به

لحاظمحتواییوشكلیبامخاطبانهماهنگیالزمراداشتند.
نقاطضعفكتابهاهمعبارتبودنداز:

1.برخیازآثاربامخاطبان)چهدورۀابتداییوچهدورۀمتوسطه(تناسبنداشتند.
2.درحوزۀمعرفیدانشمندانوصاحبانعلم،متأسفانهبهدانشمندانایرانیكمترتوجهشدهبود.

3.برخیازآثاربافرهنگایرانیـاسالمیتناسبنداشتند.اینموضوعدركتابهایترجمهایبهوضوحقابل
مشاهدهبود.

پیشنهادمیشوددربارۀتألیفسرگذشتوسیرۀدیگربزرگاندینی،ازجملهحضرتامام،عالمهطباطباییو
...كتابهاییمناسبودرخورتوجهبرایدانشآموزانتألیفشوند.

   گروه داوری    

بیانیه   تاریخ و تاریخ علم  
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نویسنده: هیئت رئیسه جنبش أمل لبنان
ترجمه: مهدی سرحدی

ناشر: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی 
امام موسی صدر

نامزد

سیره و سرگذشت امام موسی صدر

نویسنده: جنیفر برن
ترجمه: شهاب الدین عباسی

ناشر: نخستین

نامزد

بر روی پرتو نور: سرگذشت آلبرت 
اینشتین

نویسنده: جعفر توزنده جانی
ناشر: موسسه برهان

نامزد

کمال الملک
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»عصایت را به میله های زندان بزن موسی« كتابی است كه »مؤسسۀ 
فرهنگیـ  تحقیقاتی امام موسی صدر« آن را در 112 صفحه، به چاپ رسانده 

است. این كتاب 16 فصلی، شرح مختصر زندگی امام موسی صدر است.
فصل های كتاب عبارت اند 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، جنگ های داخلی، فرار مجاهدان و رجعت. 
در هر فصل فرازی مختصر از زندگی و فعالیت های امام موسی صدر بیان 

شده است.
در برخی صفحه های كتاب و در حاشیۀ آن ها، سخنانی از افراد صاحب نام 

دربارۀ امام موسی صدر آمده است. در بخشی از كتاب هم به بخشی از 
سخنان امام موسی صدر در مقاطع گوناگون اشاره شده است.

تقــــدیر

نویسنده: مهدیه پالیزبان
ناشر: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی 

امام موسی صدر

 آدم ربایی در لیبی

برگزیده

»عصایت را به میله های زندان بزن موسی« كتابی است كه »مؤسسۀ 
فرهنگیـ  تحقیقاتی امام موسی صدر« آن را در 

است. این كتاب 
فصل های كتاب عبارت اند 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، جنگ های داخلی، فرار مجاهدان و رجعت. 
در هر فصل فرازی مختصر از زندگی و فعالیت های امام موسی صدر بیان 

شده است.
در برخی صفحه های كتاب و در حاشیۀ آن ها، سخنانی از افراد صاحب نام 

دربارۀ امام موسی صدر آمده است. در بخشی از كتاب هم به بخشی از 
سخنان امام موسی صدر در مقاطع گوناگون اشاره شده است.

نویسندگان:  فرشته مرادی
 حسن هوشمند   

ناشر: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی 
امام موسی صدر

عصایت را به میله های زندان بزن 
موسی: زندگی نامه امام موسی صدر
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طیبه ارشاد

  ×  دبیر درس تربیت بدنی  ×  مسئول 
تربیت بدنی خواهران تهران  ×  سرگروه 
آموزشی درس تربیت بدنی شهر تهران  
×  مدرس كشوری دورۀ آموزشی بررسی  

تحلیل و روش تدریس تربیت بدنی 
فرهنگیان  ×  رئیس گروه سالمت و 

تربیت بدنی دفتر تألیف كتب درسی  ×  

رسول حسن یزدی

  ×  كارشناس ارشد مدیریت ورزشی    ×  
مدرس دانشگاه علوم قرآن و حدیث 

و  دوره های وزارت ورزش و جوانان  ×  و 
فدراسیون ورزش های همگانی  ×  مدیر 

كل تسهیالت حوزۀ علمیه  ×  رئیس ادارۀ 
سالمت بدنی حوزه های علمیه  ×  رئیس 
هیئت ورزش های همگانی استان قم  ×  

سعید خسروی

  ×  كارشناس ارشد مدیریت و 
برنامه ریزی تربیت بدنی  ×  داور 
جشنوارۀ كتاب رشد  ×  نویسنده 

مقاله: »بازی های بومی محلی«  ×   
كتاب ها: »آسیب شناسی ورزشی؛ 

بازی های بومی محلی؛ دفتر كار معلم 
تربیت بدنی.«  ×  

شكربیپایانخداوندمنانكهتوفیقحضوردرهفدهمینجشنوارۀكتابرشدرایافتیمتابهتورقومداقه
درآثارمؤلفان،مترجمانوزحمتكشاندرعرصۀآموزشتربیتجسموبهتبعآن،روحنوگالن،نوجوانانو

جوانانبپردازیم.
موضوعسالمتوتربیتبدنیمقولهایاستكهاهمیتآنبرهمگانواضحاست،لكنبهقدركافیبهآن
بهادادهنمیشود.امانگاهمتولیانجشنوارهبهاینموضوعبیانگرجایگاهباالیاینمقولهدرمنظرایشان
است.امیداستدراینمختصربخشیازضرورتهاوچالشهایمدنظرگروهداوریرااعالمكردتابهرۀ

كافیازآثارارائهشدهدرسالهایآتیبردهشود.
براساسجمعبندیگروهداوریبهنظرمیرسد:

-تعدادآثاریكهبهمرحلۀدوم)پایانی(جشنوارهرسیدند،ازحیثكمّی)6اثر(راضیكنندهنیست؛
-ازهمینمقدارنیزصرفاًدوكتابتألیفیبود.

اماگروهداوریاذعانمیدارد،هرچندكاستیهاییدربرخیآثارمشهودبود،اماآثاربرگزیده)یكاثر(وقابل
تقدیر)دواثر(واجداینویژگیهابودند:

-نگاهبازیمحوردرامرآموزشدورۀدبستان؛
-نگرشآموزشیوتربیتیدربسترمدرسه؛

-نگاهعلمیوبهروزدررشدفنیدانشآموزانومربیاندرورزش؛
-رعایتبرخیاصولمندرجدرسندملیآموزشورویكردبومیسازیمحتوا.

درپایانبهنظرمیرسد:
-توجهبهتألیفبهجایترجمهدراینحوزهكامالًضرورتدارد.

-رعایتاصلمخاطبشناسی،ضرورتتوجهبهدوقشرمربیودانشآموزوفعالیتآنهادرپایگاهخطیر
تعلیموتربیتراكهدرسندملیآموزشنیزبرآنتأكیدشدهاست،خلقآثارراتقویتمیكند.

-جایآنداردارتباطمستحكمتریبینمتولیانامرنشركتابدرمجموعۀوزارتارشادووزارتآموزشوپرورش
دراینراستاوباعنایتبههدفهایمتعالیامرتعلیموتربیتبرقرارشود.

مزیدتوفیقاتتمامیدستاندركاراناینجشنوارهراازخداوندمتعالمسئلتداریم.

   گروه داوری    

بیانیه   تربیت بدنی  
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ترجمه: شهناز بمبئی چی
رضا عظیمی

محسن علی دارچینی
ناشر: کلک زرین

نامزد

راهنمای مربیگری مینی بسکتبال

  ×
  

83

كودكان ما قبل از ورود به مدرسه با چالش های كم تحركی، 
آپارتمان نشینی، زندگی ماشینی، گرایش به بازی های رایانه ای و 
تغذیۀ نامناسب مواجه اند. هرچه شهرها هم بزرگ تر می شوند، 
فضای بازی و فعالیت حركتی كودكان محدودتر می شود. سبك 

زندگی كم تحرك، معضلی است كه اگر جدی گرفته نشود كشور را 
با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت. در چنین شرایطی، 

مدرسه یكی از مهم ترین مكان هایی است كه كودكان می توانند در 
آن فعالیت  حركتی داشته باشند. این كتاب معلمان و والدین را با 

بازی های پرتحرك آشنا می كند. 
كتاب شامل دو بخش اساسی است. بخش اول كلیاتی است دربارۀ 

اهداف، چارچوب برنامۀ درس تربیت بدنی و نكات مهم و كلیدی 
مدیریت كالس درس تربیت بدنی. بخش دوم كه بخش كاربردی 

كتاب است، دربارۀ بازی های حركتی شاد و مفرح متناسب با شرایط 
مدرسه و براساس سرفصل های برنامۀ درس تربیت بدنی طراحی 

شده است. در این بخش، بازی ها به سه زیرگروه »بازی های 
حركتی، بازی های حركتی مهارت   های بنیادین و بازی های حركتی 

مرتبط با آمادگی  جسمانی« تقسیم شده اند. 
از مزیت های این كتاب، طراحی بازی ها با توجه به اولویت فراگیری 

مهارت های ویژۀ بنیادین و آمادگی جسمانی به ترتیب پایه های 
تحصیلی است. در طراحی بازی های حركتی به مشاركت حداكثری 

دانش آموزان، رعایت نكات ایمنی در بازی و استفاده از حداقل 
امكانات توجه شده است.  

این كتاب در 186 صفحه و در قطع جیبی )برای دسترسی آسان( 8۰ 
بازی ارائه كرده است تا راهگشای معلمان باشد. 

تقــــدیر

نویسندگان: تئودور پومبا
مایکل کاررا

 ترجمه: دكترمحسن ثالثی 
حمیدرضا صادقی پور

پوریا پساوند
ناشر: علم و حركت

آماده سازی ورزشكاران جوان

تهیه و تولید: دفتر تربیت بدنی و 
فعالیت های ورزشی

ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت

برگزیدهدست نامه تربیت بدنی

راهنمای مربیگری مینی بسکتبال
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امین متولیان

  ×  دكترای تاریخ علم  ×  معاون 
برنامه ریزی و پژوهش نهاد كتابخانه های 
كشور از سال 1393  × معاون فرهنگی 
سابق سازمان فرهنگی-هنری شهرداری 

تهران  ×  عضو گروه تاریخ پزشكی 
دانشكدۀ طب ایرانی دانشگاه علوم 

پزشكی ایران از سال 1393  ×  

دکتر زینب برخورداری

  ×  دكترای تخصصی منطق  ×  عضو 
هیئت علمی گروه فلسفه و كالم اسالمی 

دانشگاه تهران  ×  مسئول فرهنگی 
مؤسسۀ آموزشی طلوع از سال 1382 تا 

  ×   1391

باقر میرعبداللهی

  ×  دكترای فلسفه و كالم اسالمی  ×  
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مركز  ×  مدیر سابق انتشارات 
مركز پژوهش های اسالمی صدا و سیما  
×  سرپرست و معاون سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران  ×  

بعدغیرقالبیوخالقانۀعلم،ویابهتعبیریخاص،بعدواگرایآن،امریاستمبتنیبرخالقیتونوآوریکه
برپایۀتفکرمستمرویافتنفهمدرستازمسئلۀپژوهش،درذهنمربیانومخاطبانآنهاشکلمیگیردو
بروزمییابد.اگرچهاینبعدازعلملزوماًبرپایۀمتونمکتوببنانمیشود،اماسهمدانشمکتوبدرانتقال

مفاهیموطرحموضوعهاینووآموزشهدفمندواستاندارد،چشمگیراست.
خوشبختانهدرسالهایاخیربهموضوعتفکربرایکودکانودانشآموزانوبهتبعآن،تقویتمعلمانو
مربیاندراینحوزه،توجهدرخوریشدهکهنتیجۀاینتوجه،انتشارکتابهایگوناگون،چهپژوهشی،چه
آموزشی،چهداستانیو...دراینزمینهبودهاست؛هرچندهنوزهمتاحدمطلوبکمّیوکیفیدرحوزۀ

نشرمربوطبهتفکروپژوهشدرنظامآموزشوپرورش،فاصلهداریم.
بااینکهآثاریمحدودومعدودبهجشنوارۀهفدهمرسیدهاند،امادرمیاناینآثار،کاربردیترشدنمتون،
پرداختنبهپروژههاوموضوعهاینووبدیع،حرکتازترجمهبهسمتتألیف،وبرخوردارشدنآثاراززبانی
استانداردتر،ویژگیهایینمایانبودند.امیدکهباهمکاریبیشترمراکزعلمیومطالعاتی،ومعلمانومربیان
مجربودغدغهمنددراینحوزه،نصابکمّیوکیفیآثاراینعرصهبهحدمطلوبنزدیکونزدیکترشوند
وموضوعتفکروپژوهشبهیکیازعناصراساسیهویتعلمیـآموزشیمربیانودانشآموزانتبدیلشود.

   گروه داوری    

بیانیه  تفکر و پژوهش  
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نویسنده: منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا

نامزد

بازی های آموزشی برای پرورش 
تفكر انتقادی

با اینکه همۀ انسان ها فکر می کنند، اما تفکر 
خوب نشانه ها و نتایجی دارد. تفکر بهتر به بینش 

عمیق تر، تصمیم های بهتر، نتایج معتبرتر و ابداعات 
خالقانه تر می انجامد.

این کتاب  در 75 صفحه در قطع خشتی، شامل 
مجموعه فعالیت هایی 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 

فعالیت های کتاب هستند. فعالیت ها در چهار 
دستۀ فکری دسته بندی شده اند: تفکر فهمی؛  حل 

مسئله و تصمیم گیری؛ تفکر خالق؛ فراشناخت.

فلسفه ورزی در برنامه های نوین آموزشی جایگاهی 
خاص دارد و هدف آن دور شدن از نظام ُصلب 

آموزش رایج و بها دادن به خالقیت،  تفكر نقادانه 
و ژرف اندیشی است. معموالً برای آموزش مفاهیم 

فلسفی از متن های داستانی بهره می گیرند، اما 
کتاب حاضر برای این مهم از انیمیشن استفاده 

کرده است. چرا كه انیمیشن ها با جذابیت 
و محبوبیتی كه نزد كودكان دارند مورد توجه 

آن هاست. كودكان می توانند با شخصیت های 
انیمیشن هم ذات پنداری كنند، درگیر حوادث و 

موضوعات انیمیشن شوند و مسائل خود را در آن 
بازیابند. 

نویسندگان كتاب کوشیده اند راهنمایی مکتوب 
دربارۀ چگونگی استفاده از انیمیشن در بحث های 
فلسفه ورزی کودکان ارائه دهند. هر انیمیشن در 
این کتاب در چند بخش بررسی شده است: ایدۀ 

اصلی، طرح بحث، تمرین، فعالیت. انیمیشن هایی 
كه برای این مجموعه انتخاب شده اند عبارت اند از: 
باب اسفنجی، زنان كوچك، برای پرندگان، تعادل، 
شبكه های مجازی، آقای خط، پل و عصر یخبندان.
این كتاب در 138 صفحه و در 1۰۰۰ نسخه چاپ 

شده است.

تقــــدیر

نویسنده: سعید ناجی 
سمانه عسكری

ناشر: كرگدن

راهنمای انیمیشن هایی برای كاس 
فلسفه برای كودكان

تقــــدیر

نویسنده: الله صافی و همكاران
ناشر: اندیشه جستار پویا

 ما خوب فكر می كنیم
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سعید مشهدی فراهانی

  ×  كارشناس ارشد مدیریت مالی  ×  
مدیر گروه حسابداری دانشكدۀ فنی 

شهید شمسی پور تهران  ×  كارشناس 
سازمان پژوهش در بخش طرح و برنامه 

و امور مالی  ×  

عادل پیغامی

  ×  دكترای علوم اقتصادی. عضو گروه 
تألیف كتاب درسی اقتصاد  ×  همكار 

مشاوره ای دبیرخانۀ شورای عالی آموزش 
و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه امام 
صادق  ×  عضو انجمن علمی بین المللی 

مدرسان اقتصادی  ×  

زهرا شیرزاد

  ×  كارشناس ارشد حسابداری  ×  
هنرآموز رشتۀ حسابداری هنرستان  ×  
عضو شورای برنامه ریزی درسی و تألیف 
كتاب های درسی سازمان پژوهش  ×    

تحــوالتدورانجدیــد،چــهدرعرصــۀجهانــیوچــهدرمســائلداخلــی،موجــبشــدهاندعرصههاییچون
حسابداری،بازرگانی،مدیریتواقتصاد،ازاهمیتبهسزاییبرخوردارشوند.ازاینرو،نشروچاپکتابهای
مرتبطبانیازهایکاربردیجامعهونسلجوان،کمکشایانیبهاشاعۀفرهنگصحیحکسبوکارورعایت

اخالقحرفهایونیلبهاقتصادسالمخواهدکرد.
درهفدهمیندورۀجشنوارۀکتابرشد،درگروهحسابداری،بازرگانیواقتصاد،تعداد27عنوانکتابدر
زمینههایمدیریت،بازرگانیوحسابداریبهمرحلۀنهاییداوریرسیدندکهازنظرموضوعیدرمقایسهبا
دورههایپیشین،تنوعبیشتریداشتند.البتهانتظارمیرود،درحوزۀحسابداریشاهدآثاربهتروبیشتری

دردورههایبعدباشیم.
هیئتداوران،نوآوریدرمحتواوموضوعها،پاسخگویینسبیبهنیازهایمخاطبانوتوجهبهعرصههاینو
درکتابهایترجمهایراازنکاتقوتکتابهایایندورهمیداند.درعینحال،غفلتازسندبرنامۀتحولو
برنامۀدرسیملی،مخاطبانمتنوعحوزۀتعلیموتربیتاعمازدانشآموز،هنرجو،معلموهنرآموز،وتناسب

اندکباتحوالتجاریمحیطکسبوکارراازنقاطضعفحوزۀنشردراینعرصهمیداند.
بهمنظوربهبودوارتقایفضاینشــردرعرصههایمدیریت،حســابداری،اقتصادوبازرگانی،هیئتداوران

پیشنهادمیدهدکهناشران:
-نیازهاومقتضیاتبازارکارومحیطکسبوکاروتحوالتنوینمربوطبهفناوریاطالعاتواقتصادفضای

مجازیراموردتوجهقراردهند.
-نیازهایمخاطبانمحدودۀسنی12تا18سالراهدفاصلیخودقراردهند.

-همسووهمگامباتحوالتبرنامۀدرسیودرجهتتکمیلزنجیرۀآموزش،باتأکیدبرلزومآموزشهای
کاربردیوعملی،تولیدکتابهایمهارتمحوروکارگاهیراوجهۀهمتخودقراردهند.

-نیازهایفرهنگی،اخالقیوسبکزندگیرادراینعرصهدرنظرداشتهباشند.
-کتابهایتألیفیمتناســببانیازهایایراناســالمیرابرکتابهایترجمهایترجیحدهندوویراســتاری

محتواییآثارترجمهایرادرنظرداشتهباشند.

   گروه داوری    

بیانیه    حسابداری و بازرگانی  
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نویسنده: الكساندر هیام
ترجمه: دكتر محمدرضا ابراهیمی و 

سیده سروناز سلیلی
ناشر: آوند دانش

نامزد

dummies بازاریابی

نویسنده: جعفر میرزایی
رامین حسینی
ناشر: یاوریان

نامزد

كاربر اموربانكی

نویسنده: دارن هاردی
ترجمه: علیرضا خاكساران

ناشر: آموخته

نامزد

اثر مركب
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وقتی طرح محصولی برای مشتری جذاب است و تنها دلیل 
فروش محصول طرح آن است، اهمیت ثبت طرح های صنعتی 

مشخص می شود و حمایت از طرح های صنعتی برای حفظ منافع 
تولید كنندگان در برابر رقبا به موضوعی مهم تبدیل می شود. اگر 

طرح های صنعتی در اداره های مالكیت فكری ملی یا منطقه ای ثبت 
شوند، مالك طرح نسبت به آن طرح حق انحصاری پیدا می كند 

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 ایده ها 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 واژه هایی مانند 
»پتنت«، »كپی رایت«، »عالئم تجاری« و »طرح های صنعتی« 
توضیح داده است. در فصل دوم روند شكل گیری هر اختراع و 

راه های الهام اختراع آمده است. فصل سوم از پتنت كارآمد ترین 
دزدگیر برای حفاظت از اختراعات و راه های ثبت اختراع می گوید. 

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 شركت ها 

و اشخاص متمایز می كند، می گوید. در فصل آخر به موضوع ثبت 
صنعتی و اهمیت آن پرداخته است. 

تقــــدیر

نویسنده: دانیال اچ كیم
ترجمه: حمیدرضا قبادی

لیال كردگاری
ناشر: آرمان رشد

 الگوهای سیستمی

نویسنده: نگار زاده ختمی مآب
ناشر: دیبایه

برگزیده مالك فكر خود باشید
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محمود حكمت   نیا

  ×  دكترای حقوق خصوصی  ×  مدرس 
درس های مالكیت فكری  ×  مسئولیت 

مدنی و فلسفۀ حقوق  ×  معاون مالكیت 
فكری وزارت دادگستری  ×  محقق برجسته 

حقوق خانواده و مسئول پروژه فلسفه 
حقوق خانواده معاونت زنان ریاست 

جمهوری  ×  مولف بیش از 3۰ کتاب  ×  

فرج الله هدایت نیا گنجی

  ×  كارشناس ارشد حقوق خصوصی 
×  مدرس حقوق در مراكز آموزش عالی 
و دانشگاه ها ×  مولف ده ها کتاب در 
زمینه حقوق خانواده  ×  کارشناس 
و محقق حقوق خانواده  ×  دارای 

آثار متعدد در زمینۀ حقوق خانواده 
و کارشناس صدا و سیما در مباحث 

خانواده  ×  

محمد علی مهدی معلی

  ×  دكترای تخصصی حقوق خصوصی  
×  سخنران چندین نشست تخصصی  
×  مشاور معاون وزیر دادگستری در 

حوزۀ مالكیت فكری وزارت دادگستری  
×  دبیر اجرایی فصلنامۀ حقوق 

اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ 
اسالمی  ×  

خانوادهواحدبنیادینوکانوناصلیرشدوتعالیانساناست.
ازاینروآموزشدربارۀخانوادهودرخانوادهنقشبسزاییدررشدوتعالیدارد.افزونبراین،بهخاطردنیای
پرتحولوپرشتابدرحوزۀصنعتوفناوریهایگوناگون،گرچهمسائلبسیاریحلشدهاند،لکنمعضالتی
همبهوجودآمدهاند.دریکنگاهکلیبایدگفتهرروزشــاهدمســائلنوپدیدهســتیمکهگاهاســتحکامو

قداستخانوادهرامتأثرمیسازند.
برایفائقآمدنبرچنینمسائلی،گذشتهازشناختدنیایجدیدوآشناییباساختارهایمعرفتی،نیازمند
توانمندسازیانساندرمواجههبامشکالتوحلآنهاهستیم.نگاهیگذرابهکتابهایچاپشدهدرحوزۀ
خانوادهنشانمیدهدکهبرخیناظربربنیانهایارزشیوسیاستهایحمایتیحقوقیواقتصادیاندو

برخیدیگرناظربرتوانمندسازیخالقانهبرایحلمسئله.
امانکتۀمهمایناستکهنوشتههایمربوطبهتوانمندسازی،بیشتردرحوزۀترجمهقرارمیگیرندوآثار
نوشتهشدهبهزبانفارسیکمتربهاینبُعدتوجهکردهاند.همچنینبیشترنوشتههادرارائۀتصویریدرست

ازدنیایحاضرکمترموفقبودهاند.
ازهمینروپیشنهادمیشود،سیاستهایتألیفوتحقیقدرچارچوبمعرفتیوارزشیوبرایتوانمندسازی
درحلمسئلهسامانیابند.بهعبارتدیگر،خانوادۀامروزبایدبابرخورداریازحمایتنتایجپژوهشوتأمین
حداقلهایزندگی،توانحلمسائلخودراداشتهباشد؛امریکهموجبمیشود،آموزشخانوادهوآموزش

ومهارتافزاییبرایخانوادهودرخانوادهاولویتیابد.

   گروه داوری    

بیانیه  خانواده  
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نویسنده: آدام گرنت
ترجمه: امیر حسین میرزاییان

ناشر: آریان

نامزد

نوآوران

نامزد

×  
13

98
ـز 

یـی
 پا

 

خانواده درمانی راهبردهای متعددی دارد. درمانگر با اطالع از انواع 
فنون، توانایی بیشتری برای پاسخ گویی به نیازهای هر خانواده 

خواهد داشت. نویسنده در کتاب حاضر، در نه فصل، فنون 
خانواده درمانی را تشریح می کند. در پنج فصل ابتدایی به مباحثی 
مانند خانواده درمانی در دنیای جدید، نظریه های خانواده درمانی، 

درمان یکپارچه و مفهوم سازی مورد بالینی اشاره می شود. در 

چهار فصل انتهایی نیز دربارۀ همتاسازی، درمان همتاسازی با 
خانواده های تحت استرس، درمان همتاسازی نگرانی ها، وفاداری به 

درمان، و پیشگیری از بازگشت بحث شده است.
موضوع این کتاب 355 صفحه ای مناسب متخصصان خانوادۀ 

درمانگر، دانشجویان مشاوره و روان شناسی، و هنرآموزانی است که 
موضوعات خانواده و مسائل آن را تدریس می کنند.

تقــــدیر

نویسنده: جان كارسون و همكاران
ترجمه: شكوه نوابی نژاد 

حسن محصل
ناشر: انجمن اولیا و مربیان 

 فنون خانواده درمانی
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محمد گودرزی دهریزی

  ×  كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  
×  دبیر دبیرستان، مدرس دانشگاه 

فرهنگیان  ×  مدرس دوره های تربیت 
مدرس دفتر تألیف كتب درسی  ×  داور 
جشنوارۀ كتاب گام اول وزارت ارشاد  ×  
داور دو دوره كتاب سال دفاع مقدس  ×  
داور جشنوارۀ بین المللی شعر فجر ×  

یوسف قوجق

  ×  كارشناس ارشد علوم اجتماعی  ×  
مدرس مدرسه های تهران  ×  كارشناس 
داستان انتشارات كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان  ×  ارزیاب ناشران 
دولتی و خصوصی در سالهای 1387 

تا 1398  ×  دبیر و داور بخش داستان 
جشنواره های كتاب سال دفاع مقدس  ×  

محسن پرویز

  ×  دكترای تخصصی فیزیولوژی  ×  عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران  
×  داور كتاب سال جمهوری اسالمی ایران  
×  جشنوارۀ قلم زرین و كتاب سال دفاع 
مقدس  ×  متخصص حوزه ادبیات کودک 

و نوجوان  ×  

داســتانورماننقشــیبیبدیلدرانتقالمفهومها،ارزشها،مطالبتاریخیودانشبهمخاطبانداردو
میتواندضمنپرکردناوقاتفراغت،لذّتناشیازمطالعهرادرعمقوجودایشانبنشاند.درسالهایپس
ازپیروزیانقالباسالمی،دستاندرکارانحوزۀفرهنگتوانستند،ازعالقۀوافرکودکانبهشنیدنداستان
ورغبتوالدینبهتهیۀکتابهایمناسببرایفرزندانخویشبهرهببرند.دراینسالها،باافتوخیزهایی
شاهدانتشارآثارارزشمندوماندگاریدرحوزۀکتابکودکبودهایم.دربرخیسالهادستانمانپربودهازآثار
گرانسنگودربعضیسالهاباتالشبسیارمیتوانستیمآثارخواندنیوقابلمعرفیبهکودکانووالدین
ایشــانرابیابیم.گاهیترجمهغلبهداشــتوگاهیتألیف.درایامیکهقیمتتمامشــدۀیککتابتألیفی
چندبرابرکتابترجمهایاست،رویکردناشرانبهانتشارآثارترجمهایوپرشدنبازارازترجمههادورازانتظار

نیست.
داوراناینگروه،داستانهایشرکتکنندهدرجشنوارهراخواندندوبررسیکردندوبهنتایجیبهشرحزیر

دستیافتند:
-کمبــودتعــدادکتابهــایتألیفــیمناســبوقابــلاعتنادرایندورهبهنحوبارزیمشــهودبود.الزماســت

نویسندگانکودکبرایآفرینشآثارماندگاروخواندنیتالشبیشتریبهخرجدهند.
-بسیاریازآثارترجمهاینیز)فارغازاشکاالتمحتوایی(بهلحاظتکنیکی،داستانهایبرجستهایمحسوب

نمیشدند.بهنظرمیرسدناشرانبایددقتبیشتریدرانتخابآثاربرایترجمهداشتهباشند.
-اقبالنویسندگانایرانیبهنوشتنداستانهاییبا»فضایغیربومی،فضاسازیوتوصیفصحنههایفانتزی
ناآشنا،وبارفتاروکنشهاینشاندهندۀالگوپذیریازداستانغیرایرانیوزنگخطریاستکهتوجهبیشتر

سیاستگذاراناینحوزهرامیطلبد.
-تعدادیازداستانهادارایروایتیخطیوبدوننوآوریخاصبودندوروایتآنهانیزمبتنیبرتوصیفبود.

گاهیحتیاغراقدرتوصیف،کارکردمنفیپیدامیکردومانعازپیشرفتجذابداستانمیشد.
-موضوعبرخیداستانهاقابلیتتبدیلبهداستانبلندراداشت،ولیدرظرفیتمحدودنگاشتهشدهبود.

-دربسیاریازآثار،تعلیقطبیعیکهحاصلکنشهایاجتنابناپذیرداستاناست،دیدهنمیشد.بخشی
ازایننقصساختاریمربوطبهشخصیتپردازیداستانهابود.بیشترشخصیتهایاینگونهداستانها،

بهویژهشخصیتمحوری،فاقدانگیزۀقویبرایرسیدنبههدفخودبودند.
-ودرنهایتآنکهصفحۀجدیدیدرادبیاتکودکانبازنشدودرمجموع،کیفیتومحتوایکتابهایمورد

بررسیاقناعکنندهنبود.

   گروه داوری    

بیانیه    داستان و رمان کودک  
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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 پسربچه ها دوست 

دارد پستی و بلندی های زندگی را تجربه 
كند، به حرف بزرگ ترها گوش ندهد، از 

مدرسه فرار كند و ... 
این كتاب در 183 صفحه، در قطع 

رحلی، با ویژگی های تصویرهای زیبا، 
كتاب سازی خوب و ترجمه ای خوب چاپ 

شده  است.

نویسنده در مجموعه سه جلدی پهلوان 
پشه افسانه های حسن كچل را با نگاهی 
خالقانه و طنزآمیز بازنویسی كرده است. 

حسن كچل در قصه های او، هم تنبل 
است و هم قهرمان، هم ساده است و 

هم زبر و زرنگ.
...حسن كچل همین كه زیر درخت دراز 
می كشد، هفت تا پشه از راه می رسند و 
یكی یكی روی سر كچلش ُسر می خورند، 
حسن هم صبر می كند پشه ها بنشینند 

و بعد می كوبد توی صورتش: »آخ!« 
پشه ها شكمشان را می گیرند و وزوز 

می خندند...
عنوان های 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 
همه  شهرها با خیابان های شلوغ، 

ماشین های زیاد و خانه ها ی كوتاه و 
بلند؛ اما توی این شهر آدم های عجیبی 
زندگی می كردند. آدم هایی با ماجراهای 

شنیدنی. مجموعه »ماجراهای مردم 
شهر عجیب« دارای چهار جلد با 
عنوان های آقا خاش خاشی، آقا 

چیك چیكی، آقا قچ قچی و آقا قاپ قاپی 
است.  

آقای »خاش خاشی« نانوا است. او هر 
روز نان های زیادی می پزد و مردم همه 

نان ها را می خرند. آقای خاش خاشی 
برای مشتری آخرش دو تا نان می پزد. 

مشتری آخر پیرمردی است که هر شب 
بعد از همه می آید، نان ها را برمی دارد 

و تشکر می کند. تا این که روزی، قبل 
از این که مشتری آخر بیاید، مردی 

پولدار به نانوایی می آید و در برابر آ ن 
نان ها، پول زیادی به آقای خاش خاشی 
می دهد. بعد از آن دیگر از مشتری آخر 

خبری نمی شود 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.

نویسنده: مصطفی رحماندوست
ناشر: نیستان

نامزد

این تری زی، اون تری زی

نویسنده: سم  زورپادی
ترجمه: نلی محجوب

ناشر: شورا

نامزد

نگرانی های قلمبه ای

تقــــدیر

نویسنده: كارلو كالودی
ترجمه: بهروز غریب پور

ناشر: افق

 پینوكیو

تقــــدیر

نویسنده: محمدرضا شمس
ناشر: كتابهای فندق)افق(

 دوره سه جلدی"پهلوان پشه"

نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی
ناشر: طالیی

 دوره چهار جلدی"ماجراهای مردم 
شهر عجیب"
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سیدعلی كاشفی خوانساری

  ×  مدرك درجه دو هنری ادبیات 
كودك ×  داور جشنواره های 

مختلف  ×  نویسنده  ×  

احمد شاكری

  ×  مدرك درجه یك هنر  × نقاد ادبی و 
متخصص حوزه ادبیات داستانی  ×  دبیر 
كارگروه فیلمنامۀ قرآنی مؤسسۀ سیما 
فیلم  ×  عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشۀ اسالمی  ×  داور 
جشنواره های  جالل آل احمد، كتاب 

سال،  پروین اعتصامی، حبیب غنی پور  ×  

حسین فتاحی

  ×  عضو باسابقۀ تحریریۀ كیهان بچه ها  
×  مدرس كالس های داستان نویسی 

حوزۀ هنری  ×  بیست دوره داور كتاب 
سال  ×  داور جشنواره های كانون، كتاب 
فصل  ×  سالم بچه ها و رشد  ×  مولف 

15۰ جلد كتاب  ×  

انقالباسالمیباگذشتچهاردهۀپرافتخار،اکنونمهیاینیلبهافقبلندتمدناسالمیاست.اینهدف
ارجمندجزباگذرازعبرتهایگذشــتهوترســیمافقآیندهتوســطهنرمقدورنیســتوادبیاتداستانیبه

واسطۀعمقدیدومخاطبانپرشمارشدراینعرصهپیشگاماست.
پیروزیانقالباسالمی،تعریفجدیدیازهنروادبیاترابنیاننهادوموضوعها،شخصیتها،مضمونها،
نویسندگان،مخاطبانوساختارهاینوییرابهادبیاتایرانیمعرفیکرد.آثاررسیدهبهایندورهازجشنواره
گویایتنوعدید،تنوعموضوعیوورودنسلیجدیدازنویسندگانکودکونوجواناستکهبرایمخاطبان

نوجوانوجوانامروزومتناسببادغدغههایفکری،فرهنگی،اجتماعیواعتقادیآنهامینویسند.
ازجملهنقاطقوتکتابهاتوجهبهمیراثتاریخیایرانوروایتجذابازپیشینۀفرهنگوتاریخایناقلیم
است.همچنین،توجهبهزندگیشخصیتهایقومیوالگوهایدینیوروایتجذاباززندگیآنها،ازجمله
دیگرنقاطقوتبرخیآثاراست.توجهبهموضوعهاییچونحفظمحیطزیست،اقدامبهخانوادهوسبک
زندگینیزازدیگرنقاطقوتآثارمحسوبمیشود.ادبیاتنوجوانوجوانازسوییمحصولارتباطنویسنده
بامخاطب،وازسویدیگروامدارجریانانقالبیوتئوریادبیاتاست.بهنظرمیرسدمراجعپژوهشیو
حوزههــاینقــدبایــدبهعنوانضلــعدیگرادبیات،تولیدخالقهرایاریکننــد.همچنین،ضعفتجربۀناباز

زندگی،بهعنوانبنمایۀتولیداثرهنری،دربرخیآثارمشهوداست.
نکتۀدیگرلزومتنوعبخشیبیشتربهموضوعهاست.بهنظرمیرسدآثاردرمحدودۀمشخصیازموضوعها

تولیدشدهاندوبرخیموضوعهایبااهمیتجایگاهیدرآثارتولیدشدۀداستانندارند.
الزماستمتولیانجشنوارهبارصددقیقتروجامعترآثارتولیدشدهدراینحوزه،زمینهرابرایرقابتیفراگیرتر
فراهمآورند.همچنینبهنظرمیرسدجشنوارهبایدبهعنوانیکیازحلقههایادبیاتداستانی،بهحلقۀنقد
وپژوهشمتصلشود.آثاربرجستهنقدشوندوپژوهشهایمبناییدرسطوحعالیدانشگاهیبادقتو

موشکافیبهتحلیل،تفسیروریشهیابیقوتهاوضعفهابپردازند.

   گروه داوری    

بیانیه   داستان و رمان نوجوان و جوان  
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نویسنده: فریبا كلهر
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی

نامزد

در كنار او فقط تو بوده ای

نویسنده: حمید اباذری
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

نامزد

انجمن یوزهای شریف

»سارك«، دخترخالۀ »پرستو«، تلفنی به او خبر می  دهد كه مرغ عشقش مرده است. 
پرستو در كمال ناباوری متوجه می شود مرغ عشق او نیز مرده است! پدر بزرگ همۀ 

پرنده هایش را آزاد می كند ولی این دو مرغ عشق را به سارك و پرستو می دهد و حاال هر 
دو در یك زمان مرده اند! آن  ها می خواهند مر غ عشق ها را در باغچه دفن كنند اما همین كه 
هر دو را با هم در چاله می گذارند، مرغ عشق ها پرواز می كنند و می روند! مثل پدربزرگ كه 
چند روز است رفته است و هیچ كس نمی داند كجا! آیا بچه ها می توانند پرنده هایشان را پیدا 

كنند؟ پدربزرگ كجا رفته است؟ 
كتاب سیمرغ پدربزرگ من بود، در 1۰8 صفحه، با تصویر هایی زیبا چاپ شده است. 

نویسنده در طرح داستان به موضوع محیط زیست هم توجه داشته است.

کتاب دروازۀ مردگان در قطع رقعی و در 237 صفحه برای گروه سنی نوجوان نگاشته شده 
است. داستان از ورود چندین نسخۀ کاغذی قدیمی به خانۀ یک هنرمند آغاز می شود؛ 
دست خط و نوشته هایی که پای پسر نوجوان روایت کنندۀ ماجرا را به محله ای قدیمی و 

خانه ای مربوط به سال های دور گذشته باز می کند؛ خانه ای با دیوارهایی بلند؛ دیوارهایی که 
اجساد بسیاری را در خود جای داده و یک قبرستان عمودی را به وجود آورده اند.

نویسنده: حمید رضا شاه آبادی
ناشر: افق

دروازه مردگان

نویسنده: فاطمه سرمشقی
ناشر: نردبان

سیمرغ پدر بزرگ من بود

تقــــدیر

نویسنده: مهدی رجبی 
ناشر: نردبان

اشباح جنگل سوخته

 صفحه برای گروه سنی نوجوان نگاشته شده 

خانه ای مربوط به سال های دور گذشته باز می کند؛ خانه ای با دیوارهایی بلند؛ دیوارهایی که 

دو در یك زمان مرده اند! آن  ها می خواهند مر غ عشق ها را در باغچه دفن كنند اما همین كه 
هر دو را با هم در چاله می گذارند، مرغ عشق ها پرواز می كنند و می روند! مثل پدربزرگ كه 
چند روز است رفته است و هیچ كس نمی داند كجا! آیا بچه ها می توانند پرنده هایشان را پیدا 

برگزیده

برگزیده

نویسنده: مصطفی خرامان
ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

نامزد

سرقت مصلحانه
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آرمان صوفیانی

  ×  كارشناس نرم افزار كامپیوتر  ×  مشاور 
داخلی و عضو هیئت مدیرۀ شركت 

مهندسی مبین داده پرداز در سال های 
گذشته  ×  مشاور، مدیر و معاون فناوری 
اطالعات در كانون اندیشۀ جوان  ×  مدیر 

آی تی مدرسه مفید  ×  

محمدرضا شكرریز

  ×  دانشجوی دكترای مدیریت فناوری 
اطالعات  ×  مدیر هنرستان  ×  كارشناس 

رشتۀ كامپیوتر  ×  مدرس دانشگاه ×  
ناظر محتوایی تولید شش عنوان نرم افزار 

آموزشی همراه كتاب درسی  ×  

هادی میرزاپور

  ×  كارشناس ارشد مهندسی فناوری 
اطالعات  ×  مدرس دانشگاه های فنی و 
حرفه ای و دانشگاه جامع علمی كاربردی 
چالوس  ×  مدرس هنرستان های فنی 
و حرفه ای و كاردانش  ×  داور هشتمین 
جشنوارۀ تولید محتوای الكترونیكی  ×  

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
وكاربردی،وهمچنینفقدانبهروزآوریمناسبكتابهایاینشاخه،یكیازمشكالتاینعزیزاناست.
داورانگروهرایانۀجشنوارهرشد،پسازبرگزاریجلساتمتعددوارزیابیكتابهایواصلهدرمراحلگوناگون،
درنهایتچهاركتابراشایستۀنامزدیدریافتجایزۀبرگزیدهوتقدیریدانست.ضمنسپاسفراواناز
مؤلفان،مترجمان،ناشرانومجریاناینجشنواره،الزمبهذكراستتارسیدنبهوضعیتمطلوبومناسب
برایكتابهایكمكآموزشیفاصلۀبسیاروجودداردونیازبهتالشبیشترورویآوردنبهشیوههاینوین

آموزشیوبهروزآوریمرتبمطالباینكتابهااحساسمیشود.
درپایانمواردزیربهعنوانپیشنهادهایكمیتۀداورانارائهمیشوند:

٭كتابهایآموزشیوكمكآموزشیبههمراهلوحفشردهارائهشوند.
٭كتابهایترجمهشده،تدوینوبومیسازیشوندتامخاطبارتباطمناسبتریباآنهابرقراركند.

٭درآمادهسازیكتابها،ازعلومصفحهآراییوگرافیكبهرۀبیشتریبردهشود.
٭فرمهایارزیابیفعلیكهدراختیاراینگروهقرارگرفتهاند،بررسیوبهروزآوریشوند.

٭قطعچاپكتابهاموردبازنگریجدیقرارگیرند،زیرااكثرآنهابرایكتابهایكمكآموزشیمناسب
نیستند.

امیداستكهبابهكارگیریتمامتالشدستاندركاراناینحوزه،بهبودآموزشعلومرایانهبرایمخاطبان
ایراناسالمیعزیزمحققشود.

   گروه داوری    

بیانیه   رایانه  
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نویسنده: سید علی موسوی 
و مجید سبز علی گل

ناشر: صفار

نامزد

ICDL 201۶ كاربر

نویسنده: امید باوی 
و سعید گودرز

ناشر: مهرگان قلم

نامزد

مرجع كامل ایندیزاین2018
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نرم افزار فتوشاپ یكی از محبوب ترین و در عین حال پركاربردترین نرم افزار 
گرافیكی است كه توانسته است طیف وسیعی از مخاطبان را چه در در زمینۀ 

گرافیك و چه در سایر زمینه هایی كه به نوعی با تصویر، رنگ و چاپ سر و كار 
دارند، به خود جذب  كند؛ به طوری كه طبق آمار جهانی، بیش از 9۰ درصد 
كاربران حرفه ای كه با گرافیك و تصویرسازی در ارتباط اند، نسخه ای از این 

نرم افزار را دارند. 
این كتاب 1۴ فصل دارد. هدف آموزشی این كتاب دو دسته مخاطب را در 
برمی گیرد: دسته ای از مخاطبان نرم افزار فتوشاپ را ابزاری كمكی برای رفع 

مشكالت زمینه های كاری می بینند. به این دسته از افراد خواندن فصل های 
سوم و دوازدهم پیشنهاد می شود. در این دو فصل سعی شده است نحوۀ 

انجام یك پروژۀ كوچك به سادگی ارائه شود، مثل تنظیم اندازه و كنار هم چینی 
و زیرنویسی چند تصویر. به دستۀ دیگر افراد كه عالقه مندبه فتوشاپ هستند 

پیشنهاد می شود فصل های چهارم، پنجم، هشتم و نهم را بخوانند. زبان كتاب 
روان، صمیمی و دقیق است و در ۴68 صفحه با تصویرهای گویا به آموزش 

مفاهیم فتوشاپ به هنرجو پرداخته است. برای درك ملموس  تر مفاهیم، چند 
ویدیوی آموزش مقدماتی در یك دی وی دی با كتاب همراه است.

تقــــدیر

نویسنده: درک برین
ترجمه: سینا عمرانلو

ناشر: آوند دانش

ساخت انیمیشن دیجیتالی

نویسنده: امید باوی و دیگران
ناشر: مهرگان قلم/ نارک

برگزیدهمرجع كاربردی فتوشاپ2018
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نجیب الله نوری

  ×  دكترای روان شناسی  ×  عضو گروه 
جامعه المصطفی  ×  استاد همكار 

جامعه المصطفی  ×  داور كتاب سال 
حوزه  ×  داور جشنوارۀ شیخ طوسی  ×  

حمزه عبدی

  ×  دكترای روان شناسی  ×  مدرس 
دانشگاه های قرآن و حدیث، المهدی و 
پژوهشگاه قرآن و حدیث  ×  داور كتاب 
سال حوزه  ×  داور كنگرۀ علوم اسالمی 

ایرانی  ×  

محمدرضا احمدی

  ×  دکترای روان شناسی  ×  مدرس 
روان شناسی در مراكز دانشگاهی تهران 

و قم  ×  مسئول گروه روان شناسی كتاب 
سال حوزه  ×  

امــروزیافتههــایروانشناســیدرجایجــایزندگــیانســانهانقــشایفــامیكنند.ایــنیافتههــادرحوزۀ
آموزشوپرورشنیزبیتأثیرنبودهاند.روانشناسیتوانستهاست،فرایندهایآموزشیوپرورشیرابهلحاظ
ابعادروانیتسهیلكندوتربیتراسادهتر،اماقدرتمندتروباتضمینسالمتروانبهپیشبرد.ازاینرو

اهمیتآندرهردوساحتآموزشوپرورشبركسیپوشیدهنیست.
كتابهایرسیدهبهجشنوارۀرشددربسیاریازمواردباآموزشوپرورشارتباطمستقیمندارند،امابسیاریاز
آنهابراییكفردآموزشوپرورشیقابلاستفادهاند.موضوعهاییمانندآموزشخالقانه،انگیزش،انضباط
بدوناضطراب،تربیتاجتماعیو...بخشیازموضوعهایآموزشوپرورشیهستندوبرایهرفردیكهبا

دانشآموزسروكاردارد،بهرهمندیازاینكتابهایارزشمنداست.
بحث»سازهگراییدرآموزش«پژوهشیمجدانهمیطلبد،»انضباطبدوناضطراب«رویكردیموردنیازاست،
وموضوعانگیزهدر»انگیزشكلیدیبراییادگیری«بســیارمغتنموقابلاســتفادهاســت.نقاطقوتاین
كتابهاملموساســت،اماوجودنقطهضعفدراینكتابهابهســختیقابلتصوراســت.البتهمیتوان
برایسالهایآیندهانتظارداشتكهبرخیازنویسندگانگروههایهدفدرآموزشوپرورش،مانندمعلمان،
والدینودانشآموزانرا،بهصورتخاصدرنظربگیرندورویكردبومیواسالمیرادرنگارشهایموردنظر

رعایتكنندتاهدفهایعالیتربیتیوآموزشیرابهسرمنزلمقصودبرساند.
ازهمینروازناشــرانونویســندگانانتظارمیرود،بایاریجســتنازمفاهیمروانشــناختیوفرهنگغنی
اسالمیبهاینحوزهازدانشورودداشتهباشندتادرآینده،عالوهبرآموزشوپرورشیفرهیخته،بتوانیم

نسلیپیشرودردنیاتربیتكنیمكهشایستۀفرهنگغنیایراناسالمیباشند.

   گروه داوری    

بیانیه   روان شناسی  



   × 
 13

98
ـز 

یـی
 پا

 × 
ه  

انـــ
جو

د 
شـــ

  ر
 × 

 97

نویسندگان: جان لوریلو
استفانو پاالنتی

ترجمه: رضا سویزی
 نجمه طالبی

ناشر: کیان افراز

نامزد

راهنمای بالینی برای درمان 
اسکیزوفرنی

نویسنده: رضوان ساعی
ناشر: مرسل

نامزد

اختال وسواس 
اجبار در کودکان

نویسنده: جودی آرنال
ترجمه: جهانشاه میرزابیگی
ناشر: انجمن اولیا و مربیان

نامزد

انضباط بدون اضطراب

نویسنده: عبدالعظیم کریمی 
ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

نامزد

آسیب شناسی 
تربیت اجتماعی
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در كتاب »سازه گرایی رویكردی خالق در آموزش« 
تالش شده است مباحث نظری سازه گرایی 

بررسی شود و نمونه های آموزشی متعدد مورد 
بحث قرار گیرند.

»مقایسۀ كالس سنتی با كالس سازه گرا، 
سازه گرایی افراطی، سازه گرایی شناختی با 

تأكید بر دیدگاه پیاژه، سازه گرایی اجتماعی بر 
مبنای آرای ویگوتسكی و نسبت به خالقیت با 

سازه گرایی« از موضوعاتی هستند كه این كتاب 
در 223 صفحه به آن ها پرداخته است.

كتاب استعاره در مشاوره و درمان خانواده 
عنوان كتابی است در 28۰ صفحه، كه با هدف 

استفاده از استعاره در جلسات مشاوره و درمان، 
و كمك به درمانگران برای ساخت استعاره های 

جدید نگاشته شده است. استعاره ها در این 
كتاب غالباً ساده، سرراست و بدون پیچیدگی 

هستند و فهم آن ها برای اذهان دشوار نیست. 
گفتنی است، استعاره های ساخته شده در این 

كتاب بیشتر براساس رویكردهای خانواده درمانی 
)به خصوص رویكرد ساخت نگر(، راهبردی و نظام 
خانواده ای 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.

تقــــدیر

نویسنده: عباس باباصفری
ناشر: نوشته

 کاربرد استعاره 
درمشاوره ودرمان خانواده

نویسنده: افضل السادات حسینی
انسیه  جاللوند

ناشر: سازمان جهاددانشگاهی تهران

سازه گرایی: 
رویکردی خاق در آموزش

برگزیده
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روح الله جهانی پور

  ×  دكترای تخصصی ریاضی  ×  سردبیر 
مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی  ×  

عضو كارگروه تهیۀ سرفصل  و ریز مواد 
درس های كارشناسی ارشد و دكترای 

رشـتۀ ریاضی مالی و ریاضیات تصادفی   
×   عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ نشر 

ریاضی  ×  

خسرو داوودی

  ×  دكترای آموزش ریاضی  ×  مدرس 
دوره های ابتدایی تا دبیرستان و 

دانشگاه های شهید رجایی و فرهنگیان  ×  
سردبیر سابق مجله های رشد برهان، رشد 

راهنمایی و رشد جوانه  ×  

جواد حاج بابایی

  ×  از مولفین کتب ریاضی در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی  ×  

ازآنجاكهكتابدرسیبهعنوانیكرسانۀآموزشیهمۀابعادبرنامۀدرسیراپوششنمیدهد،سایرابعاد
موردنظربرنامۀدرسیدرهرحوزهرارسانههایمكتوبدیگر،ازجملهكتابهایكمكآموزشیومجالتو
همچنینرسانههایغیرمكتوب،شاملمحتواهایدیجیتالیدرعرصۀفضایمجازیپوششمیدهند.دراین
میان،كتابهایكمكآموزشیدركناركتابدرسی،بهخصوصدردرسهاییمثلریاضی،جایگاهخاصی

دارندوهمیشهموردتوجهبودهاند.
باتوجهبهاینكهدرسالهایاخیررویكردعلمی-آموزشیبراساسبرنامۀدرسیملیدرخصوصنشروتوزیع
كتابهایكمكآموزشی،ازجملهكتابهایكاروتمرینومبتنیبرارزشیابیهایپایانیمحورقرارگرفته

است،تعدادكتابهایبررسیشدهومنتخببرایداوریجشنوارهكاهشداشتهاست.
بیشتركتابهایبررسیشدهدرحوزۀریاضیتألیفیهستندكهیكنقطۀقوتاساسیمحسوبمیشود.
ازنظرطراحیوگرافیكنیزعمومكتابهاازوضعیتمناسبیبرخورداربودندوتالششدهبودازقالبهای

متنوع،ازجملهبیانداستانیوتصویری،حداكثربهرهبرداریبهعملآید.
نقطۀضعفعمدۀكتابهایمنتخببرایاینمرحلۀجشنواره،نبودتنوعونپرداختنبهعرصههایگوناگون
مرتبطباحوزۀریاضیاتاست.باتوجهبهبرنامۀدرسیاینحوزهوسایراسنادباالدستی،امكانفراوانیبرای
تولیدوجوددارد.همچنینمخاطبهیچیكازآثاررسیدهمعلمانمحترمنیستندوازایننظرضعفشدید

وجایخالیفراوانیدیدهمیشود.
درپایانبهدستاندركاراننشرآثارمكتوبتوصیهمیشودكهبهعرصههایگوناگونحوزۀریاضیاتتوجه
بیشتریمبذولدارندوتالشكنندآثارشانابعادیازبرنامۀدرسیراكهدركتابدرسیامكانوظرفیتارائۀ

آنوجودندارد،مدنظرقراردهند.
باوجودآنكهناشراننگرانفروشوبهرۀاقتصادیتولیداتمرتبطبامعلمانودبیرانهستند،توصیهمیشود
اینبخشمهموتأثیرگذارموردغفلتقرارنگیرد.بهطورحتمچنانچهآثارارزشمند،باكیفیتومناسبیبرای

مجریانبرنامۀدرسیتولیدشوند،بهرۀاقتصادینیزنصیبناشرخواهدشد.
بهعالوه،انتشــارآثاریدربارۀتاریخریاضیاتدورۀاســالمیوشــرحاندیشــههایریاضیدانانآندورهكه
میراثفرهنگیوملیماستوبهلحاظمحتواییبرایاغلبدانشآموزاننیزقابلدركاست،میتوانددر
دانشافزاییمعلمانودانشآموزانوآشناییآنهابافرهنگریاضیاتملیوسنتیكشورماننقشآفرین

وتأثیرگذارباشد.اینموضوعیكیازابعادمهمسندبرنامۀدرسیملیاست.

   گروه داوری    

بیانیه   ریاضی  
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نویسنده: فرزانه صانعی
ناشر: سالم کتاب

نامزد

چارستون 3: ریاضی ویژه پایه سوم 
دبستان

نویسنده: لوکا نوولی 
ترجمه: حسین ابوالقاسمی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

نامزد

سام، من صفر هستم
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این کتاب از سلسله کتاب های »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 می کند و 
چگونگی نگارش و پدید آوردن کتاب هایش را شرح می دهد. در 

بخشی از کتاب آمده است: پیش از خوارزمی، هر تمدنی شیوه ای 
متفاوت برای نوشتن عددها داشت. نوشتن عدد با آن نشانه ها 
و انجام جمع و تفریق  ... دشوار بود. خوارزمی شیوۀ عددنویسی 

هندی را چارۀ همۀ مشکالت یافت.
در ادامۀ کتاب، ریاضی دانان ایرانی پس از خوارزمی، از جمله 

کوشیار گیالنی و جمشید کاشانی معرفی و نقش آن ها در تاریخ 
ریاضیات بیان می شود. همچنین، تأثیرپذیری ریاضی دانان معروفی 

چون ابوکامل مصری و لئوناردو فیبوناچی از خوارزمی عنوان 
می شود. کتاب با شرح مطلبی با عنوان »میراث خوارزمی« به پایان 

می رسد.
کتاب »خوارزمی« در 32 صفحه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان 
به چاپ رسیده است. نکتۀ قابل تأمل در مورد کتاب، نامعلوم بودن 

منابع آن است.

تقــــدیر

نویسنده: محمد هاشم رستمی
ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

دایرةالمعارف هندسه: 
مقطع های مخروطی  

نویسنده: حسن ساالری 
ناشر: محراب قلم

خوارزمی: ریاضیات در ایران 
برگزیدهدانشوران دیروز و امروز
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حامد محقق

  ×  كارشناس ارشد زبان و ادبیات 
فارسی  ×  مدرس ادبیات كودك 

)دورۀ بسیج هنرمندان(  ×  مدرس 
داستان و شعر در مدرسۀ جهادی 

خواندن  ×  كارشناس ادبیات و مدرس 
داستان نویسی نهاد كتابخانه های 

عمومی  ×  

افسانه موسوی گرمارودی

  ×  دانشجوی دكترای زبان و ادبیات 
فارسی  ×  مدرس دانشگاه علوم و 

تحقیقات و دبیرستان فرزانگان تهران  
×  داور جشنواره های شهید غنی پور، 
ناشران كتاب كودك، كتاب رشد، و 
كتاب كانون پرورش فكری كودكان و 

نوجوانان  ×  

مریم اسالمی

  ×  كارشناس ارشد زبان و ادبیات 
فارسی  ×  كارشناس شعر كانون 

پرورش فكری كودكان و نوجوانان  
×  مدرس موضوع عناصر شعر در 

استان های كشور و برای مربیان كانون  
×  داور جشنوارۀ قلم زرین  ×  

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

شوند.
آنچهباقیماندتصورمیشودازمنظرمخاطباننسبتبهبقیۀآثاررسیدهبرتریداشتهباشند.هیئتداوران
امیدواراســت،دســتاندركارانجشنوارهشــیوههایدریافتكتابرادرسالهایآتیاصالحكنندتاشاهد
ارســالتعدادبیشتریكتابازســویمؤلفانوناشــرانبهجشــنوارهباشــیمونتایجبهدســتآمدهازاین

جشنوارهبتوانددربهبودوضعیتمحتواییوادبیكتابهایشعر،نثروخاطرۀادبیتأثیرگذارد.

   گروه داوری    

بیانیه   شعر، نثر ادبی و خاطره  
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»هم قفسان« عنوان مجموعه شعری از »مژگان عباسلو« است كه مؤسسۀ فرهنگی هنری شهرستان ادب در 
7۴ صفحه به چاپ رسانده است. موضوع این كتاب شعر فارسی است كه در قالب غزل نگاشته شده است و 
3۴ غزل را در برمی گیرد. مضمون بیشتر این اشعار عاشقانه است و تعدادی غزل با مضمون اجتماعی هم در 
كتاب به چشم می خورد. زبان ساده و نگاه نكته بین و شاعرانۀ شاعر موقعیت های شیرینی را خلق كرده است.

در بسیاری از غزل های این شاعر روح لطیف زنانگی آشكار است. 
نام كتاب نیز از مصراعی از غزل سی  و چهارم برگرفته شده است.

تقــــدیر

نویسنده: میالد عرفان پور
ناشر: شهرستان ادب

راهبندان

نویسنده: مژگان عباسلو
ناشر: شهرستان ادب

برگزیدههم قفسان
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عابد بدریان

  ×  دكترای تخصصی شیمی  ×  مدرس 
دوره های كارشناسی ارشد و دكترا در 

دانشگاه  ×  داور جشنوارۀ كتاب رشد  ×  
داور جشنوارۀ هفتۀ پژوهش  ×  

مهرناز طلوع شمس

  ×  كارشناس ارشد آموزش فیزیك  ×  
مدرس فیزیك دبیرستان های منطقه های 
1و 7 تهران  ×  همكار دفتر تألیف كتب 
درسی  ×  مدرس دانشگاه فرهنگیان  ×  

داور كتاب های رشد و داور مقاله های 
كنفرانس آموزش فیزیك  ×  

مریم انصاری

  ×  كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی   
×  كارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری  
×  مدرس زیست شناسی  ×  سرگروه 

زیست شناسی منطقۀ 19  ×  كارشناس 
سابق زیست و علوم تجربی دفتر تألیف 

كتب درسی  ×  

هدفزیربناییتعلیموتربیتدرحوزۀتربیتویادگیریعلومتجربی،کشفوبازکشفرازورمزهایجهان
خلقتاست.برایناساس،متربیانبایدشایستگیهایپایه،مهارتهاییادگیری،فرایندهایعلمیوتفکر
منطقیرادرکناردرکمطالبعلمتجربیوآگاهیهایگستردهبرایزیستندردنیایامروزکسبکنندو
برایزیستندرآیندهایپرچالشآمادهشوند.بخشیازاینمهمراباکتابهایمناسبعلمیـآموزشیو
کمکدرسیکهبرایدانشآموزانومعلمانتهیهمیشوند،بایدبرعهدهبگیرندوبرنامۀدرسیعلومتجربیرا

دراینجهتیاریدهند.
بیشتر50عنوانکتابومجموعهکتابهاییکهدرایندورهبهمرحلۀپایانیداوریگروهعلومتجربیراه
یافتند،کتابهایدانشافزاییبرایدانشآموزانبودهوترجمۀکتابهایخارجیبودندکهاغلبآنهادر
جایخودارزشمندند،ولیتعداداندککتابهایتألیفینشانازنیازجدیبهتالشنویسندگانوناشراندر

اینعرصهدارد.
پسازبررسیکتابهاازنقاطقوتکتابهایایندورهمیتوانبهمجموعهکتابهایترجمهشدهایاشاره
کردکهموضوعهایگوناگونعلومومحیطزیستراارائهکردهاند.ازنکاتبرجستهدرکتابهایترجمهشده،
توجهبهنقشآموزشهایمدرسهایدرآموزشدرمحیطواقعیوکمکآنهابهحلمسائلمحیطزیستی
پیرامــوندانشآمــوزاناســت.همچنیــن،توجهبهویراســتاریعلمــیوادبیدرکتابهــاومعرفیطبیعت

ایرانزمینازدیگرنکاتمثبتکتابهایایندورهاست.
البتهدربرخیکتابهایترجمهشده،باوجودمعرفیویراستارعلمیدرشناسنامۀکتاب،وجوداشکاالت
علمیدرآنها،نشاندهندۀنبوددقتالزمدرکاراست.همچنین،استفادهنکردنازواژههایمتداولدر
متونعلمی،ارائهنکردنمنابعدرمعدودکتابهایتألیفی،انطباقفرهنگینداشتنکتابهایترجمهایبا

فرهنگبومی،ازدیگرنقاطضعفکتابهایایندورهمحسوبمیشوند.
گروهداورانبهمنظوربهبودبیشترکتابها،پیشنهادهایزیرراارائهمیدهد:

-توجهبهاعتبارعلمیکتابهایانتخابیبرایترجمه؛
-استفادهازمترجمانوویراستارانعلمیمتخصصدرهرزمینۀعلمیخاص؛

-توجهبهارائۀدقیقمنابعبهکاررفتهدرکتابهایتألیفی؛
-توجهبهبرگرداندقیقواژههاواصطالحهایعلمیواستفادهازواژههایمتداولدرمتونعلمیفارسی؛

-توجهبهابعادفرهنگیهمراهمتنهایترجمهایوانطباقبارویکردهایتربیتیسندتحولوبرنامۀدرسی
ملی؛

-توجهبهنشرکتابهاییدرزمینۀروشهایآموزشعلومبرایمعلماندورههایگوناگونتحصیلی.

   گروه داوری    

بیانیه   علوم تجربی  
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نویسنده: رویا رضوانی
ناشر: انتشارات فنی ایران

نامزد

محیط زیست ما

نویسنده: مریم رضا زاده
ناشر: انتشارات فنی ایران

نامزد

آنچه می خوریم

این مجموعه شامل سه جلد است با عنوان های: 
»آتش فشان ها و زمین لرزه ها؛ گیاهان، جلبک ها 
و قارچ ها؛ خزندگان و دایناسورها. مخاطبان این 

مجموعه دانش آموزان متوسطۀ اول هستند.
کتاب »آتش فشان ها و زمین لرزه ها« درواقع 
دانش نامه ای تصویری است که مخاطب را با 

قدرت زمین و تاریخ آن، و ماهیت و دالیل وقوع 
آتش فشان  و زلزله آشنا می کند و موارد بررسی 
و پیشگیری از خطر را، به منظور داشتن زندگی  

امن تر، روشن می کند.
کتاب »گیاهان، جلبک ها و قارچ ها« نمونه هایی 

از جلبک ها و سرخس ها، گیاهان دانه دار، گیاهان 
سودمند و کمیاب و نیز قارچ ها را به تصویر کشیده 

است. این دانش نامۀ تصویری مخاطب را با 
نخستین گیاهان زمین، چگونگی تبدیل سنگ به 

خاک توسط گیاه، و جزئیاتی از تفاوت های بنیادی 
میان گیاهان، جلبک ها و قارچ ها آشنا می کند.

در کتاب »خزندگان و دایناسورها«، جزئیاتی دربارۀ 
خزندگان و دایناسورها، و مناطق محل زندگی شان 
به تصویر کشیده شده اند. این دانش نامۀ تصویری 

مخاطب را با ظاهر و رفتار خزندگان )سوسمارها، 
تمساحیان، الک پشت ها و مارها( و دایناسورها 

آشنا و گونه های در حال انقراض را معرفی می کند.

مجموعۀ حیوانات دانشمند در پنج جلد با این 
عنوان ها تدوین شده است: حیوانات ردیاب؛ 

حیوانات ابزارساز؛ حیوانات پیغام رسان؛ حیوانات 
مهندس؛ حیوانات تغییر شکل دهنده در 

حیات وحش. این مجموعه که مخاطبان آن 
دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی 

هستند، نحوۀ زندگی این حیوانات را همراه با 
تصویرهایی دقیق شرح می دهد و نمونه هایی را 
که انسان ها از هر حیوان در زندگی خود تقلید 

کرده اند ذکر می کند.
در کتاب »حیوانات تغییر شکل دهنده« آمده 
است: »دنیا پر از جاندارانی است که شکل یا 

رنگشان را تغییر می دهند. برخی حیوانات ضمن 
طی کردن مراحل رشدشان تغییر شکل می دهند، 

و برخی دیگر برای هم رنگ شدن با محیط 
زندگی شان.«

تقــــدیر

نویسنده: گری ،لیون 
ترجمه: مجید عمیق

ناشر: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

مجموع حیوانات دانشمند

تقــــدیر

نویسنده: گروه نویسندگان
ترجمه: حسن ساالری

ناشر: شهر قلم

دانشنامه تصویری بریتانیکا
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میثم صداقت زاده

  ×  كارشناس ارشد حقوق عمومی  
×  مدرس دانشگاه های امام صادق، 
محمد رسول الله )ص( و اصفهان  ×  
داور همایش دین و نظریۀ فرهنگی  
×  دبیر علمی سلسله نشست های 

سیاست گذاری فرهنگی بین الملل شورای 
عالی انقالب فرهنگی  ×  

سجاد مهدی زاده

  ×  دكترای فرهنگ و ارتباطات-مطالعات 
سیاست گزاری  ×  استادیار و عضو هیئت 
علمی دانشگاه  ×  سرپرست حوزۀ تربیت 

و یادگیری مهارت های زندگی و بنیان 
خانواده در سازمان پژوهش  ×  مدیر 
هماهنگی امور كمیسیون های شورای 

حوزوی عالی انقالب فرهنگی  ×  

محمد طیب صحرایی

  ×  دكترای جامعه شناسی سیاسی  ×  
همكار گروه معارف اسالمی دانشگاه 

امام صادق )ع(  ×  همكار تأسیس دفتر 
اعزام مبلغ دانشگاه و مسئولیت دفتر 

در سال های 1381 تا 1383  ×  مدرس 
دانشگاه شهید شمسی پور  ×  مدیر كل 
فرهنگی سابق دانشگاه امام صادق  ×  

مسئلۀفرهنگوتعلیموتربیت،مسئلۀاولدرنظامماست،وعلومتربیتینسخۀحیاتبخشراهبریدراین
زمینهراارائهخواهدداد.تاوقتیمعلمانومربیاندرسطوحمبنایی،نظریومهارتیوهمچنیناعتقادیو
عملی،رشدالزمرانیابند،نمیتوانازتربیتصحیحنسلآیندهمطمئنبود.متونومحتواهاییکهدرحوزۀ

علومتربیتیتولیدمیشوند،میتوانندگامهایمفیدومهمیرادراینراستابردارند.
سندتحولآموزشوپرورشوبرنامۀدرسیملیریلگذاریمهمیدرجهتساماندهیآثارعلومتربیتیو
دیگرحوزههایمتناسبباتعلیموتربیتانجامدادهاند.ازاینرومعیارمناسبیبهمنظورارزیابیفعالیتهای

علمیدراینفضامحسوبمیشوند.
بااینحالبهنظرمیرسد،هنوزراهزیادیتااقناعنخبگانونویسندگانبرایپذیرشاینسندبهمثابهنقشۀ
جامعراهبردآموزشوپرورش،باقیماندهاست.احساسمیشود،نویسندگانومترجمانیکهبرایخدمت
بهتعلیموتربیتکشور،دستبهقلممیشوند،عنایتالزمرانسبتبهمبانینظریوشرایطاقتضاییبومی

ندارند.
کتابهاییکهامســالبهجشــنوارهمعرفیشدهبودند،شرایطگوناگونیداشتند،ولیتعدادقابلتوجهیاز
آنها،مفید،کاربردیوقابلاستفادهبودند.برخی،تجربیاتنویسندهرادراختیارخوانندهقرارمیدادند،
برخیبهمعلمانبرایبهبودکیفیتکالسکمکمیکردند،وبعضیدیگربرایدیگرکارکنانمدرسهیامربیان

غیرمدرسهایقابلاستفادهبودند.تعدادیدیگرنیزمطالبخوبیدرحوزۀنظریداشتند.
بااینحال،تکثرآثارترجمهایوبرخیاشکاالتنگارشی،گرافیکیومحتواییآثارتألیفی،فرایندبرگزیدنیک
اثرکامالًمطلوبرابهغایتدشوارمینمود.بسیاریازآثاربراساسمبانیدینیتربیتاسالمی،اسنادملی
آموزشوپرورش،دراقتضائاتبومیایرانیـاسالمینگاشتهنشدهاند.بهنظرمیرسدالزماست،ایناسنادو
مبانیدرمیانفرهیختگانونویسندگانحوزۀتعلیموتربیتنهادینهشوندونظارتوراهبریمناسبیومورد
ترجمۀآثارخارجیصورتگیرد.همچنینضروریاست،سازوکاریبرایپایشکتابهایتربیتیوجودداشته

باشدتافرایندارزیابیوانتخاببهآنچهناشرانمعرفیکردهاند،محدودنباشد.
درپایانامیداستخداوندمتعالبههمۀخدمتگزارانحوزۀتربیتاسالمیتوفیقروزافزونعنایتفرماید.

   گروه داوری    

بیانیه   علوم تربیتی  
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نویسنده: جورج کاپالکا 
ترجمه: سیدنادر آزادصفت

ناشر: آوای نور

نامزد

8 گام مدیریت موفق کاس درس 
راهنمای معلمان ...

نویسندگان: جورج جاکوبز 
ویلی رناندیا 

میکل پاور
ترجمه: انسیه فیاضی نسب

ناشر: سیمرغ خراسان

نامزد

استراتژی هایی ساده و کار آمد برای 
آموزش دانش آموز محور

نویسنده: الفی کهن
ترجمه: کامیار سنایی

ناشر: صابرین

نامزد

فرزندپروری بدون شرط

این كتاب بر مبنای نظرات پیشوایان دینی و دیدگاه عارفان 
مسلمان به نسبت تعلیم و تربیت، رویكرد نوینی را دنبال می كند. 
حرف اصلی این كتاب خالی كردن ذهن از آموخته هایی است كه 
موجب قفل ذهنی می شوند و شناخت دوباره ای بر شناخت های 
قبلی، ولی با هدف گشودگی روح و پیوند با عوالم روحانی و فرا 

مادی. كتاب »هیچ آموزی« شگردهایی چون حذف كردن برای 
جذب كردن، پنهان كردن برای آشكار كردن، كاستن برای افزودن، 

منع كردن برای ترغیب كردن و هیچ  شدن برای همه چیز شدن 
را به كار می گیرد تا در یك كنش گری تضادمند، خالق ترین و 

سیال ترین نوع تعلیم و تربیت فطری، به دور از آموزه  های شرطی 
و انتظارات درسی، به ثمر بنشینند. 

كتاب در 3۰2 صفحه، شش فصل دارد: 1. فرایند سخن، فراتر 
از هیچ انگاری؛ 2. دانش سلبی، فراتر از هیچ آموزی؛ 3. تربیت 

سلبی، فراتر از هیچ كاری؛ ۴. دانش سلبی، فراتر از هیچ دانی؛ 5. 
ارتباط سلبی، در ستایش هیچ گویی؛ 6. معنا درمانی سلبی، فراتر 

از بی معنایی.

تقــــدیر

نویسنده: عبدالعظیم کریمی 
ناشر: قدیانی

در ستایش هیچ آموزی
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این كتاب بر مبنای نظرات پیشوایان دینی و دیدگاه عارفان 
مسلمان به نسبت تعلیم و تربیت، رویكرد نوینی را دنبال می كند. 
حرف اصلی این كتاب خالی كردن ذهن از آموخته هایی است كه 
موجب قفل ذهنی می شوند و شناخت دوباره ای بر شناخت های 
قبلی، ولی با هدف گشودگی روح و پیوند با عوالم روحانی و فرا 

مادی. كتاب »هیچ آموزی« شگردهایی چون حذف كردن برای 
جذب كردن، پنهان كردن برای آشكار كردن، كاستن برای افزودن، 

نویسنده: عبدالعظیم کریمی 
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احمدرضا اعرابی

  ×  كارشناس ارشد فیزیك  ×  مدرس 
فیزیك در مجتمع های آموزشی  ×  

سردبیر مجلۀ رشد آموزش فیزیك  ×   
همكار جهاد دانشگاهی در طراحی و 
ساخت المپ های فرابنفش جیوه  ×  

احمد احمدی

  ×  كارشناس ارشد فیزیك ×  سرپرست 
حوزۀ تربیت و یادگیری علوم تجربی ×   
عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد آموزش 
فیزیك ×  كارشناس مسئول گروه فیزیك 

دفتر تألیف كتاب های درسی ×  داور 
جشنواره های كتاب رشد  ×  

سید هدایت سجادی

  ×  دكترای فلسفۀ علم و فناوری 
)فلسفۀ فیزیك(  ×  استاد دانشگاه های 
صنعتی شریف، شهید رجایی و هیئت 

علمی دانشگاه فرهنگیان تهران  ×  داور 
جشنوارۀ كتاب رشد  ×  

فیزیكیكیازبنیادیتریندانشهادرحوزۀتربیتویادگیریعلومتجربیوبنیانتمامیمهندســیهاو
فناوریهاییاستكهدرزندگیباآنهاسروكارداریم.برایدیدنردِپایفیزیكالزمنیستجایخیلیدوری
برویم.یخچال،تلویزیون،گوشیتلفنهمراه،رایانه،خودرو،لباسشوییو...همگیبابهرهگیریازاصولو
قوانینفیزیكطراحیوساختهشدهاند.ازاینروآموزشفیزیكوكتابهایآموزشیآن،ازجایگاهویژهای

برخورداراست.كتابهایفیزیكبهاینمواردمیپردازند:
•روشهایعلمیدرحلمسائلزندگیرابررسیمیكنند.

•تفكروتعقلوخالقیتدانشآموزانرارشدمیدهند.
•دربارۀنظاممندیطبیعتبهعنوانبخشــیازخلقتوكشــفروابطوالگوهادرپدیدههایطبیعیبحث

میكنند.
•بهروشهایفعالودرگیركردندانشآموزاندریادگیریمیپردازند.

•راهبردهایاكتشافیوتعاملیرابررسیمیكنند.
•یافتههایجدیدوكاربردهایآنهاراارائهمیدهند.

•فناوریهایجدیدمبتنیبراصولوقوانینفیزیكونحوۀاستفادهدرستازآنهاراآموزشمیدهند.
•بهروشهایآموزشوارزشیابیفیزیكدرعصرجدیدمیپردازند.

ازنظــرگــروهداوریفیزیك،جشــنوارۀكتابرشــدبههمراهطرحســاماندهیكتابهابهدبیــران،مدیران
مدرسههاواولیاكمكمیكندتاانتخابدرستیدرتهیۀكتابهایآموزشیفیزیكداشتهباشند.جشنوارۀ

تولیداتمطلوبرابهمخاطبانمعرفیمیكندومانعورودكتابهاینامطلوببهمدرسههامیشود.
بررســیكتابهایكاندیددرجشــنواره،براساسشــاخصهایمهمآموزشیانجاممیپذیرد.تناسبكتاب
بانیازهایواقعیمخاطب،مســتندبودنمحتواودرســتیوصحتآن،رعایتاقتضائاتبومیوفرهنگی
مخاطب،برخورداریازساختارمناسب،كاربردیبودنمطالبوهمسوییمحتوابابرنامۀدرسیملی،تنها

بخشیازشاخصهایموردنظردرارزیابیكتابهاهستند.
بررسیكتابهاییكهبههفدهمینجشنوارهراهپیداكردند،نشانمیدهدكه:

•تعدادكتابهایآموزشیمناسبدرحیطۀفیزیككاهشپیداكردهاست.
•كتابیكهدرآموزشفیزیكاثرشــگفتانگیزوفوقالعادهایداشــتهباشــدواثرفاخروارزندهایمحسوب

شود،دیدهنشد.
•كتابیكهتألیفیاترجمۀآنپرزحمتباشد،وجودنداشت.

•كتابهایتألیفیبسیاراندكوبیشتراثرهاترجمهایبودند.

   گروه داوری    

بیانیه   فیزیک  
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تقــــدیر

نویسنده: نیک هانتر
ترجمه: بهرام معلمی

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

خودروهای هیبریدی و برقی

تقــــدیر

نویسنده: مارتین جی. دوئرتی
ترجمه: حسین طالیی

ناشر: طالیی

پهپادها

 پهپاد ها وسایل نقلیه ای هستند كه از راه دور 
كنترل می شوند.  كتاب حاضر دایرة المعارفی است 

از انواع پهپادها. پهپادهای نظامی و غیرنظامی. 
هر كدام انواعی دارند كه این كتاب به طور دقیق 

و با تصویرهای واضح و بزرگ آن ها را به مخاطب 
معرفی می كند و طرز كار و موارد استفاده از 

آن ها را شرح می دهد. در انتهای كتاب واژ ه نامه و 
نمایه ای الفبایی گنجانده شده است.

خودروهای معمولی امروزی با نیروی بنزین 
حرکت می کنند، اما خودروهای هیبریدی که در 

آینده خودروهای معمولی خواهند بود با ترکیبی 
از نیروی برق و بنزین کار می کنند؛ البته در واقع 
برقی هستند. باتری آن ها با وصل شدن به پریز 

برق شهر، درست مثل شارژ کردن باتری تلفن 
همراه، شارژ می شود. این خودروها سبز نامیده 

می شوند.
کتاب حاضر انواع خودروهای هیبریدی را به 
همراه چگونگی کارکرد آن ها معرفی می کند، 

دربارۀ مصرف سوخت آن ها و تأثیرشان بر 
دی اکسید کربن هوا می گوید و البته عیب ها و 

ایرادهایشان را نیز برمی شمارد. در نهایت آینده ای 
نویدبخش از رانندگی را به تصویر می کشد.

تصویرهای این کتاب 32 صفحه ای به درک و 
شناخت بهتر موضوع کمک می کنند.

نویدبخش از رانندگی را به تصویر می کشد.
تصویرهای این کتاب 

شناخت بهتر موضوع کمک می کنند.

نویسنده: آنیکت سول
ترجمه: صمد غالمی

نازیال شهماری
ناشر: رمز

نامزد

سؤاالت و پاسخ های المپیادهای 
جهانی نجوم و اخترفیزیک

نویسنده: کارلوس کیل
ترجمه: علی اکبر ساالری

حمیرا ثقفی
ناشر: آوند دانش

نامزد

FOR DUMMIES اینشتین
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فاطمه یوسف زمانیان

  ×  فوق لیسانس روان شناسي کودکان 
استثنائي  ×  مربی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان ×  

منیـره عــــزیـــــــــــــــــزی

   ×  دانشجوی دکترای روان شناسی و 
آموزش کودکان استثنایی ×  مدیر آموزش 
سازمان آموزش وپرورش استثنائی کشور 
×  مدیر آموزش سازمان آموزش وپرورش 

استثنائی کشور ×  

محمد نیک افروز

  ×  کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی   
×  مدرس دانشگاه های پیام نور، آزاد 

اسالمی اهواز و دانشگاه فرهنگیان چمران   
×  داور جشنوارۀ محتوای الکترونیکی رشد 
و داور نرم افزارهای حوزۀ سالمت وزارت 

بهداشت ×  

باتوجهبههدفهایبلندمدتكشوروتوجهبهزیرساختهادرراستایآیندهسازی،یكیازموضوعهای
مهمتوجهبهآموزشوپرورشكودكانونوجوانان،وبهویژهتوجهبهپرورشوآموزشكودكانداراینیازهای
ویژهاست.نیلبهاینهدفامكانپذیرنیست،مگرباتربیتنیرویشخصیونیزارتقایسطحآگاهیو
بهروزرسانیدانشاولیاومربیانمرتبطبااینكودكان،بهوسیلۀدراختیارآنانقراردادنمتونتخصصیو

كاربردی.
تاكنونكتابهایموجوددرزمینۀكودكاناســتثناییبیشترترجمهایونیزبســیارتخصصیودانشــگاهی
بودهاند،اماامسالكتابهایموجوددرجشنوارهبهاختالالترشدی-حركتیوبخشناشنواییودورۀاول
كودكیتوجهویژهایكردهبودندوبینكتابهایموجودبرایوالدینومربیان،كتابهاییبهزبانیسادهتر

وكاربردیترمشاهدهمیشد.
امادربرخیكتابها،صفحهآراییوویراستاریادبینقاطضعفیداشتونیزجایكتابهایبینرشتهای
درجشنوارهخالیبود.دربرخیكتابهامنابعقدیمیبودندودركتابهایترجمهایرعایتنكردناصول
نگارشبهچشممیخورد.دربعضیكتابهاهممحتواهایترجمهایوتصویرهابومیسازینشدهبودندو

نیزمعادلسازیتخصصیدربرخیترجمههارعایتنشدهبود.
بهنظرمیرسدهمچنانكتابهایتألیفیدراینبخشنادرندوبهتراستمترجمانیامؤلفانقبلازترجمه
یاتألیفكتاب،ازنهادهایتخصصیذیربطنیازسنجیبهعملآورندتاشرایطیایجادنشودکهانبوهیاز
كتابهادرموردیخاصتولیدشودودرحیطههایدیگر،هیچكتاببهروزیاكاربردیوجودنداشتهباشد.

بهتراستمؤلفانبهتهیۀكتابهایكمكآموزشیوسرگرمیبرایكودكانونوجوانانبپردازند.

   گروه داوری    

بیانیه   کودکان استثنایی  



   × 
 13

98
ـز 

یـی
 پا

 × 
ه  

انـــ
جو

د 
شـــ

  ر
 × 

 109

ـــه
وان

 ج
ــد

شـ
  ر

 × 
 109

یادگیریزبانیكیازمهمترینجنبههایرشدكودكاست.
»زبــان«ابــزارارتباطــیبســیارمهمــیاســتكــهدربرقراری
ارتبــاطاجتماعــیموفقبهكودكیاریمیرســاند.اكتســاب
موفقیتآمیززبانتاحدزیادیبهسیستمشنواییباكاركرد
مناســببســتگیدارد.كمشــنواییباعــثمیشــودمیــزانو

كیفیتگفتاریكاهشیابد.
كــودكانكمشــنوادرجریــانیادگیــریمهارتهــایزبانــیو
گفتاریبایدازانواعروشهابهرهببرند.برخیازاینروشها
غیررسمیوسازماننیافتهوبرخیرسمیوسازمانیافتهاند.
دراینراهبایددقتكرداختالفكودككمشنواباهمساالن

دارایشنواییطبیعیبهحداقلبرسد.
كتابشــاملپنجبخشاســت.بخشاول:بررســیاجمالی

مبانینظریوعملیطراحیموقعیتباروشSTH؛بخش
دوم:توضیحكاملروشهاییكهمربیباكمكآنمیتواند
اهدافــیراكــهآسیبشــناسگفتــاروزبــانبــهاوارائهكرده
دســتهبندیكندودرقالبیكموضوعواحدبهكودكارائه
دهد؛بخشسوم:مشاورهخانواده؛بخشچهارم:دستیابی

بهاهداف.
بخشپنجم:موضوعهاییپیشنهادیدرششسطح

اینكتابدر944صفحهســعیكردهاســتبهمتخصصان،
مربیانوخانوادههاكمككندزمانكســبتســلطكودكبر
مهارتهاراكوتاهتركنندوســرعترشــدمهارتهایكودك

كمشنوارابهحداكثربرسانند.

تقــــدیر

نویسندگان: دوریا سینو 
الما شرف الدین 

محمد میکاتی 
ترجمه: فاطمه آبادی

زهرا رمضان نیا
ناشر: دانژه

 بهبود سطح رشد در دوره اول 
کودکی

نویسندگان: سایه طاهباز 
سیما فرج نیا 

ناشر: گیسا

 آموزش زبان به کودکان کم شنوا با 
برگزیدهروش STH )از تشخیص تا مدرسه(
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حوری قاهری

  ×  کارشناس ارشد ژئومورفولوژی  ×  
مدرس آموزش وپرورش  ×  سرگروه 

جغرافیای شهر تهران  ×  عضو شورای 
برنامه ریزی گروه جغرافیای دفتر تألیف  
×  عضویت در هیئت تحریریه مجلۀ رشد 

جغرافیا،   ×  

لطیف عیوضی

  ×  دكترای جامعه شناسی سیاسی  ×  
مدرس دانشگاه های عالمه طباطبایی و 

تهران  ×  مدرس دوره های كشوری تأمین 
مدرس كتاب های درسی جامعه شناسی  
×  داور فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه 

عالمه طباطبایی  ×  

ربابه فتحی

  ×  كارشناس ارشد جغرافیای طبیعی  ×  
مدرس دبیرستان های تهران  ×  مدرس 
دوره های آموزش مدرسان كتاب های 
جدیدالتألیف ابتدایی و متوسطۀ اول  
×  داوری چندین دوره جشنوارۀ كتاب 

رشد  ×  

مطالعاتاجتماعیتصویرآرمانهاوواقعیتهایهرفرهنگوجامعهایاست.مطالعاتاجتماعیاگربه
راستیمطالعاتاجتماعیباشد،زبانافقها،آرزوها،مسئلهها،دردهاودرمانهاودریككالمعقالنیت
فرهنگیوتمدنیاست.اینحوزۀمعرفتی،معرفكیستیوهویتدوجامعهوفرهنگیاستودانستهها
وندانستهها،وداشتههاونداشتههایآنراترمیممیكند.میتوانبارصدتولید،توزیعوفناوریمطالعات
اجتماعی،بهتوصیف،تبیین،نقدوتجویزهایالزمدرموردآنپرداختومسیرموجودومطلوبآنراتفسیر

كرد.جشنوارۀرشدمیتوانددراینمهممؤثرباشد.
درحوزۀمطالعاتاجتماعی،كتابهایراهیافتهبهایندورۀجشنوارهرشد،باوجودوسعتاینحوزه،ازنظر
كمّیوكیفیدچارفقرونارساییبود.درمجموع46عنوانكتابحضورداشتندكهعمدتاًچهاریاپنجمجموعه
راشاملمیشدندوتوسطتعدادمعدودیازناشرانتولیدوتوزیعشدهبودند.سهمقابلتوجهیازاینتعداد
محدودرانیزترجمههابهخوداختصاصدادهبودند.متأسفانهترجمههاازنظركیفیتنیزدستبرترداشتند.
ایرانیدرآثارراهیافتهبهجشنواره،محلتأملاستومسیرراهیابی غیابمطلقآثاریبارویكرداسالمیـ

كتابهاازمراحلقبلیبهاینمرحلهنیازمندتوجهوآسیبشناسیاست.
ًدرموردموضوعهاومسائلیچونمحیطزیست،زنان،وباستانگراییبودند.غیابكتابهای كتابهاعمدتا
ناظربرنیازهایاساســیمخاطبانومســائلاصلیجامعۀما،بهچارهاندیشــیاساسیاحتیاجدارد.اگرچه
بسیاریازمسائلامروزبهنوعیمسائلهمۀدنیاوفرهنگغالببرجهاناست،ولیجوامعوفرهنگهای
مختلف،مسائلونیازهایمتفاوتومختصبهخودنیزدارند.همچنین،اگرچهجوامعمختلفمیتوانندو
بایدازدستاوردهاییكدیگراستفادهكنندواینامرهمالزموهممفیداست،ولیبیشكاینكهجامعهای
مسائلشرانیزبهعاریهبگیردودرواقعازمسائلاصلیخویشبازبماندومشغولحلمسائلدیگرانباشد،

قابلقبولنیستوقطعاًپدیدهایفرضیوناهنجاراست.
گروهداوریمطالعاتاجتماعی،پسازمطالعۀكاملتمامآثارراهیافتهبهایندوره،طیدومرحلهدستبه
انتخابزدوبااینكهكتاببرگزیدهنداشت،ولیكتاب»دایرۀالمعارفاختراعات«را،اگرچهكتابیترجمهای
است،بنابهمعیارهاییچونپاسخگوییبهپارهایازنیازهایواقعیمخاطبانورابطۀخوبیكهمیانایدهها
واختراعاتبرقراركردهومشوقمخاطبانبرایاقراعوابداعبودهاست،بهعنوانكتابتصویریخودبرگزید.
ازمیانكتابهایتألیفینیزبرایتشویقآثارتألیفیوحمایتازتولید،»مجموعۀچندشعروچندقصه«را

بهعنوانکتابتقدیریپیشنهادیخودمعرفیکردهاست.
دروضعیتفعلیاقتصادنشربهنظرمیرسدکهتوجهبهنیازهاومسائلواقعیمخاطبان،فرمولهکردن
صحیحمســائلجامعه،وتالشعمیقووثیقبرایپاســخگوییبهآنها،بهترینراهتوفیقدرنشــرباشــد.
جشنوارۀرشدمیتواندباتولیدشاخصهاواستانداردهایفرهنگیـتمدنیصریح،دقیقوعمیقوسفارش

کتاب،درگشودنراهتولیدکتابهایغیردرسیمفیداثرگذارباشد.

   گروه داوری    

بیانیه   مطالعات و علوم اجتماعی  
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»قصۀ تبریز« كتاب مصوری است در 6۴ صفحه 
با شمارگان 15۰۰ صفحه. این كتاب از مجموعه 

كتاب هایی است كه شهرهای ایران را معرفی 
می كنند. 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 می كند. در 
جست وجوهایی كه در طول آن ها قهرمان قصه 

سعی دارد بفهمد شهرش شبیه چه موجود زنده ای 
است و در طول روایت قصه، اطالعاتی دربارۀ 

تبریز به مخاطب می رسد: مكان های تاریخی تبریز 
معرفی می شوند؛ صنایع دستی و سوغات معروف 

آن معرفی می شوند؛ شباهت ها و تفاوت های 
مردم تبریز با دیگر شهرهای ایران می آیند. غذاهای 
معروف و سنتی تبریز نام برده می شوند و تا حدی 
سابقۀ تاریخی تبریز روشن می شود. این كتاب با 

موضوعات و مفاهیم كتاب های 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 حرفه ای 

مخترع هر وسیله و چگونگی ساخته شدن وسایل و 
نحوۀ کارکردشان معرفی می کند. سرفصل های موارد 

کتاب عبارت اند از: نبوغ؛ اختراعات مهم؛ ابزارهای 
مفید سفر و حرکت؛ اکتشافات و فرهنگ.

در خالل این کتاب 256 صفحه ای، حجم انبوهی از 
اطالعات علمی در شاخه های گوناگون علوم ریاضی 

و تجربی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
این دایرۀ المعارف مصور خوانندگان را با روندی 

آشنا می کند که طبیعت ذره ذره به تسخیر بشر در 
آمده است؛ از خاکی که روی آن قدم برمی داریم 
تا آسمان باالی سرمان و اعماق دریاها و زوایای 

پنهان فضا.

تقــــدیر

نویسنده: جولی فریس
ترجمه: غالمحسین اعرابی

ناشر: محراب قلم

دایرةالمعارف اختراعات

تقــــدیر

نویسنده: ناهید کاظمی
ناشر: سازوکار

مجموعه چند شهر و چند قصه

نویسنده: شورای کتاب کودک
ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگ نامه 

کودکان و نوجوانان

نامزد

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 
هفدهم: س-ش، سورنا-سیوطی، 

شابیزک، شیمی فیزیک نویسنده: میریام کولمن 
ترجمه: مریم رضا زاده

ناشر: انتشارات فنی ایران

نامزد

ساختمان های دوستدار زمین

نویسنده: سالی هیوئیت 
ترجمه: مریم رضا زاده

ناشر: انتشارات فنی ایران

نامزد

بازکاهی و بازمصرف

نویسنده: محمدرضا افضلی
ناشر: انتشارات فنی ایران

نامزد

داستان قنات
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پرستو آریانژاد

  ×  كارشناس ارشد معماری. مدرس 
هنرستان و آموزشگاه های فنی و حرفه ای 

و دانشگاه  ×  داور جشنواره های رشد 
و  هنرهای تجسمی و مسابقات علمی 

و عملی  ×  

الهام سادات اعرجها

  ×  مدرس هنرستان های تهران  ×  داور 
جشنواره های خوارزمی، هنرهای تجسمی 

و كتاب رشد  ×  داور چندین دوره از 
مسابقات علمی عملی، و همكار دفتر 

تألیف در تغییر كتاب درسی  ×  

مالك مختاری

  ×  كارشناس ارشد عمران. مدرس 
هنرستان از سال های 1376 تا 138۴، 

كارشناس و رئیس گروه سازمان پژوهش، 
و داور جشنوارۀ كتاب رشد  ×  

درفرایندیاددهیـیادگیری،بهرهگیریازمحتوایغنیومعتبردركناركتابهایدرسی،عالوهبرتنوعبخشی
بهمنابع،سببآسانیامریادگیریمیشود.درسالهایاخیر،باتوجهبهگسترشحوزۀتخصصیمعماریو
ساختمان،تولیداتناشراندراینزمینهچشمگیربودهاندوعنوانهایمتنوعیراپوششمیدهند.تعدادی
ازمخاطباناینكتابهاهنرجویانرشتههایفنیوحرفهایوكاردانشهستند.باوجودچنینقابلیتیازسوی
حوزۀنشروآمارباالیهنرجویان،میتوانبامشخصكردنشاخصهایتهیۀمنابعآموزشیوتربیتی،بستر

مناسبیرابرایپاسخدهیبهنیازهایاینرشتهازمخاطبانفراهمكرد.
كتابهایارســالیبهدبیرخانۀجشــنوارهدراینبخشازنظركمّیقابلتوجهنبودند،اماتنوعموضوعها
گستردهبود.ناشرتعدادیازاینكتابهادانشگاههایكشوربودند.ازاینرومخاطباصلیآنهادانشجویان
دورههایكارشناســیوكارشناســیارشــدبودند.درمحتوایاینكتابها،مباحثمشــتركیباموضوعهای
كتابهــایدرســیوجودداشــتندكهایندســتهازكتابهاموردبررســیقرارگرفتنــد.مهمترینویژگیهای

كتابهاییكهدرداورینهاییبررسیشدند،بهشرحزیربودند:
1.ارتباطمیانمحتوایكتابومباحثكتابهایدرسی؛

2.همسوییبابرنامۀدرسیملی؛
3.تشریحوتبییناثراتاعتقاداتدینیوفرهنگی،باورهاوارزشهاوویژگیهایبومدرمعماریوساختمان.

پرداختنبهموضوعهایاصلیوكلیدیمعماریوســاختمان،نگارشروانوپرهیزازبهكارگیریواژههای
ثقیل،ارائۀمثالهایملموسوبومی،وبهرهگیریازتصویر،نموداروجدولدركنارمتن،ازویژگیهایمثبت

تعدادیازكتابهایداوریشدهدراینبخشبود.
دانشــجویانودانشآموختــگانمخاطبــاناصلــیبیشــتركتابهــابودنــدوهمیــنموضــوعباعثشــدتنها
بخشهاییازمحتوایكتابها،باموضوعهایدرسیهنرجویانمرتبطباشند.دربرخیدیگرنیزموضوعها
تنهادردانشگاهقابلطرحبودندكههمینامرسببشد،درمرحلۀداوریاولیهاینكتابهاحذفشوند.

بهمنظورهمســوییمحتواییكتابهایتألیفیباهدفهایجشــنوارهپیشنهادمیشودكهناشرانمحترم
برنامههایدرسیرشتههایتخصصیرامدنظرداشتهباشندواسنادباالدستیوزارتآموزشوپرورشرامدرك

مهمیدرتولیداتخودقراردهند.

   گروه داوری    

بیانیه   معماری  
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نویسنده: سید باقر حسینی 
ابراهیم ناصر ترابی

ناشر: دانشگاه تربیت شهید رجایی

نامزد

درآمدی بر طراحی مسكن سالم

نویسنده: اسماعیل ضرغامی
ناشر: دانشگاه تربیت شهید رجایی

نامزد

نظریه پایداری اجتماعی و 
مجتمع های مسكونی
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»معماری بومی« با آنکه در طول تاریخ دستخوش تغییرات بوده، 
توانسته است هویت ویژۀ خود را حفظ کند و از آن جا که نمایانگر 

آداب و رسوم، روحیه، احساسات، اندیشه و عقیده، ذوق و سلیقه، 
و هنر مردم است شناسنامۀ معتبری از مردم سرزمین خود به شمار 

می رود.
با پیشرفت فناوری و جایگزین شدن ماشین ها، دیگر خود مردم 

نبودند که بناهایشان را می ساختند. 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 

ارزش های فضایی و فرهنگی و بومی ایده های نو ارائه دهد.
کتاب در پنج فصل نگاشته شده است؛ فصل اول: بوم شناسی و 
عوامل مؤثر در شکل گیری معماری بومی؛ فصل دوم: فرهنگ و 

بوم؛ فصل سوم: تکنولوژی بومی؛ فصل چهارم: اقلیم و معماری 
پایدار؛ فصل پنجم: بررسی و تحلیل مصداق های بوم گرا مانند: راسم 

بدران، حسن فتحی و کامران دیبا.
نگارش این کتاب پیچیدگی ندارد و در 228 صفحه، با تصویرها و 

منابع کامل به موضوع پرداخته شده است.

تقــــدیر

نویسنده: محمدصادق طاهر طلوع 
سیده اشرف سادات

ناشر: دانشگاه تربیت شهید رجایی

آرامش در خانه ایرانی

نویسنده: اسماعیل ضرغامی 
سیده اشرف سادات 

ناشر: دانشگاه تربیت شهید رجایی

برگزیدهتكنولوژی و معماری بومی
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مینا زند

  ×  كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی  
×  آموزگار دبستان  ×   عضو كمیسیون 
برنامه ریزی درسی و تألیف كتاب كار و 
فناوری پایۀ ششم  ×  همكار گروه های 

آموزشی مناطق آموزش و پرورش تهران  
×  داور سه دوره جشنوارۀ كتاب رشد  ×  

معصومه نوروزی

  ×  دانشجوی دکترا مدیریت فناوری 
اطالعات  ×  داور چند دوره جشنوارۀ 
كتاب رشد  ×  داور جشنوارۀ تألیفات 
استانی كار و فناوری  ×  كارشناس 

مسئول فناوری اطالعات از سال 1385 تا 
139۰، كارشناس كار و فناوری  ×  مدرس 

دانشگاه پیام نور تهران  ×  

بهنام نیك نژاد

  ×  دانشجوی دكترای مهندسی مكانیك  
×  كارشناس دفتر تألیف كتاب های 

درسی فنی و حرفه ای و كاردانش  ×  
رئیس گروه برنامه ریزی و توسعۀ 

سازمان پژوهش  ×  معاون مدیریت 
طرح و برنامه و امور مالی سازمان 

پژوهش  ×  داور جشنوارۀ كتاب رشد  ×  

جشنوارۀكتابرشدیكیازبسترهایفرهنگیبسیارمهمبرایشناساییومعرفیكتابهایآموزشیمرتبط
بادرسهایمدرسهایاست.ایناهمیت،خصوصاًدرمورددرسنوپای»كاروفناوری«دوچنداناست.با
توجهبهتأكیداتمكرراسنادباالدستی،خصوصاً»سندتحولبنیادین«برجنبههایمهارتآموزیدرنظام

آموزشوپرورش،ایندرسواجدجایگاهویژهایدرمیاندرسهاست.
خوشبختانهروندتولیدكتابهایآموزشیدرسالهایاخیربسیارمثبتوگرایشبهسمتكاربردیكردن
آموزشهاومهارتآموزیبهصورتیمشهوددیدهمیشود.مؤلفانوناشرانبهخوبینیازهایدانشآموزان
رارصدكردهاندورویكردخودراازتولیدكتابهاینظری،بهسمتتولیدمطالبكاربردیمعطوفداشتهاند.

نگاهیبهروندكتابهایشركتكنندهدرجشنواره،درسالهایمتوالینیزمؤیدهمینموضوعاست.
گروهحاضركهدرسالهایگذشتهبانامكاروفناوریدرجشنوارهشركتداشت،درسالجاریباعنوان
»مهارتهایعملیعمومی«شركتكردهومحتوایكتابهایگروههمانمحتوایگروهكاروفناوریاست.
مطابقسالهایپیشین،موضوعهایكتابهاعموماًحولموضوعرایانهقراردارندوعنوانهایچندانیدر
سایرموضوعهایمرتبط،ازجملهمهارتآموزیومهارتهایفنیدرالكترونیك،مكانیك،كشاورزی،هنر،
خدماتو...بهچشمنمیخورد.تعدادعنوانهایكتابهاوگسترۀموضوعهابسیارمحدوداست.كتابها
اكثراًترجمهایهستندوكتابهایتألیفیكمتردراینگروهحضوردارند.كتابهایشركتكنندهدرجشنواره

پوششكافییاحتینسبیدرخصوصموضوعهایپودمانهایكتابكاروفناورینمیدهند.
پیشنهادمیكنیم:

-درفراخوانجشنوارهبهموضوعهایكمترتوجهشدهدرسالهایقبل،اشارهشودوبرایتشویقناشرانو
مؤلفانبهحضوردراینبخشها،سازوكارهایتشویقی)مانندجوایزبیشتر(درنظرگرفتهشود.

-مهارتآموزیبهعنوانیكیازمهمتریناصولاسنادباالدستی،محوراصلیجشنوارۀسالهایبعدقرارگیرد
واینموضوعدرشاخصهایامتیازدهی،اعطایجایزهو...برجستهشود.

   گروه داوری    

بیانیه   مهارت های عملی عمومی  
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نویسنده: سمیرا کاشی 
سیده جواهر نقوی 

ناشر: نسیم قلم

نامزد

من و رایانه ام

مهندسی کاری عملی  است. کتاب 
حاضر کوشیده  است به مخاطب 

فرصت دهد هم کار ذهنی انجام دهد 
و هم کار عملی. با آموزش های این 

کتاب و داشتن تجهیزاتی مثل رایانه، 
اینترنت پرسرعت، بعضی مواد غذایی 

و برخی اقالم فروشگاه ها مثل فوم 
و چسب، و بعضی تجهیزات ایمنی و 
یک دفتر طراحی، مخاطب می تواند 
شبیه سازی هایی انجام دهد و مانند 

مهندسان طراحی کند. 
این كتاب از سری كتاب های دامیز برای 

كودكان و نوجوان است. در این كتاب 
هشت پروژه به عنوان های آشنایی با 

مهندسی، فرود روی مریخ، ساعت 
تیك تیك می كند،  پاك سازی، بارگذاری 
پل، كاله برقی فضایی، حاال آشپزی كنید 
و هیجان ترن هوایی طراحی شده است.

تقــــدیر

نویسنده: كمیل مك كیو
ترجمه: حسین سلیمانی

ناشر: آوند دانش

آشنایی با علم مهندسی 

ساخت ربات فقط یك مهارت نیست، 
بلكه مهارت های زیادی را دربرمی گیرد. 

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 
كلید ها به كار برد. مخاطب با همراهی  

تمرین ها و انجام فعالیت های كتاب 
حاضر می تواند برس ربات، موش ربات 

و ربات هك شده بسازد. 
این كتاب چهار بخش دارد: 1. آشنایی 

با بخش های مهم یك ربات؛ 2. ساخت 
ربات با اسباب بازی های دورانداختنی 
و مواد معمولی موجود در خانه؛ 3. 
نحوۀ استفاده از موتورهای كوچك 

برای به حركت درآوردن ربات هایی كه 
می سازید؛ ۴. استفاده از باتری برای 

به كار انداختن ربات ها. این كتاب برای 
دانش آموزان متوسطه اول و متوسطۀ 

دوم و هنر جویان مناسب است. 

نویسنده: گوردون مك كوم
ترجمه: حسین سلیمانی

ناشر: آوند دانش

ساخت ربات

كتاب »طراحی وب سایت« از مجموعه 
كتاب های دامیز برای كودكان و 

نوجوانان است. نویسندۀ كتاب كه برای 
شركت های بزرگی وب سایت طراحی 
كرده، در این كتاب سعی كرده است 

مقدمات آموزش ایجاد وب سایت را به 
نوجوانان بیاموزد. آشنایی با ابزارهای 
طراحی و آموزش HTML به نوجوانان 
كمك می كند وب سایت مورد نظرشان 

را طراحی كنند و سپس موضوعات 
مورد عالقه، آثار هنری و ... را از طریق 

وب سایتشان برای دیگران به نمایش 
بگذارند.

تقــــدیر

نویسنده: گرگ ریكابی
ترجمه: شیدا سرمدی

ناشر: آوند دانش

طراحی وب سایت
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همایون موسوی

  ×  كارشناس ارشد پژوهش هنر  ×  
مدرس چند دانشكده و هنرستان  ×  

داور چندین دوره از جشنواره های رشد و 
هنرهای تجسمی  ×  

خدیجه بختیاری

  ×  كارشناس ارشد هنر اسالمی  ×  داور 
و ناظر هشت دوره جشنوارۀ هنرهای 

تجسمی كشوری  ×  داور و ناظر جشنوارۀ 
خوارزمی  ×  داور و ناظر مسابقات علمی 

مهارتی  ×  

صدیقه حسن زاده

  ×  كارشناس ارشد مدیریت كسب 
و كار  ×  سردبیر و مدیرمسئول مجلۀ 
عموزنجیرباف  ×  مسئول دبیرخانۀ 
پانزدهمین و شانزدهمین جشنوارۀ 
بین المللی امام رضا )ع(  ×  مسئول 

دبیرخانۀ نوزدهمین و بیستمین جشنوارۀ 
بین المللی قصه گویی  ×  

همگانازاهمیتونقشكتابهایمناســبوارزشــمندكمكآموزشــیوكمكدرســیدرفرایندیاددهی
ـیادگیری)مبتنیبراســنادمصوب(آگاهاند.درهفدهمینجشــنوارۀكتابرشــددرزمینۀهنركتابهای
متنوعیدرحوزۀهنرهایتجسمیونمایشیبررسیوداوریشدندكهازموضوعهایگوناگونوبامخاطبان
عاموخاصبرخورداربودند.كتابهایتخصصیهنرزمانیمیتوانندبهعنوانمنابعكمكآموزشــیویا
كمكدرســیدرحوزۀفرهنگوهنرنقشمهمیایفاكنندكهبهارتقایســطحیادگیری)دانش،مهارت
ونگــرش(دركنــاركتابهــایدرســیكمــككنندوبهعنــوانكتابهــایتكمیلیدراختیــاردانشآموزان،

هنرجویان،معلمانهنروهنرآموزانقرارگیرند.
ضمناحترامبهمشــاركتناشــرانومؤلفانگرامیحاضردراینبخشازجشــنواره،ازمیانكتابهای
رسیدهبهاینمرحله)كهازتنوعموضوعیگستردهاینیزبرخورداربودند(،برخیفاقدكیفیتمطلوبو
محتوایموردنیازآموزشیدانشآموزانوهنرجویانبودندوبرخینیزدرچارچوبكتابهایكمكآموزشی
وكمكدرسینبودند.بنابراینهیئتداورانبهدلیلتطابقنداشتنباشاخصهایجشنواره،هیچكتابی

راكتاببرگزیدهمعرفینمیكند،امادوعنوانكتابراشایستۀتقدیرمیداند.
همچنین،پیشــنهادهایزیربرایبهبودوارتقایســطحجشــنوارهدرزمینۀهنرتخصصیونیزمشــاركت

مناسبتروچشمگیرترسایرناشرانومؤلفاندرسالهایآتیارائهمیشوند:
-توجهبهتناسبمحتوایآموزشیكتابهابانیازهایفراگیرندگان،باعنایتبهكتابهایدرسی؛

-ایجــادجریانــیعلمــی،بــهروزوپویادرتولیدكتابهایكمكآموزشــیدرحوزۀتألیــفوترجمه،توأمبا
مسائلفرهنگیجامعهوجهان)ومبتنیبرمحتوایكتابهایدرسی(؛

-بومیســازیمتنوتصویر،بهویژهدركتابهایترجمهای)مناســبباشــرایطجامعهوارزشهایایران
اسالمی(؛

-مشخصشدنمخاطباناصلیكتابها،اعمازدانشآموزان،هنرجویان،معلمانهنر،وهنرآموزان.

   گروه داوری    

بیانیه   هنر تخصصی  
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نویسنده: حامد قربانی
ناشر: نیستان

نامزد

مرشد و پهلوان: فیلمنامه مستند در 
باره فیلم ناتمام علی حاتمی

نویسنده: حسین فدایی حسین
ناشر: صابرین

نامزد

101 بازی نمایشی 

نویسنده: زینب حسینجانی
ناشر: طالیی

نامزد

زنگ عروسک سازی

كتاب حاضر سعی می كند خواننده را 
با انواع سبك های هنری، زندگی و  آثار 

نقاشان و مجسمه سازان مشهور، و 
شیوه های پدید آمدن آثار هنری آشنا 

كند. كتاب به سه بخش »هنر  آغازین، 
هنر مدرن و مجسمه سازی« تقسیم 
شده است. زندگی نامۀ هر نقاش یا 

مجسمه ساز، همراه با معرفی سبك و 
آثار او، نحوۀ شكل گیری هر اثر هنری و 
راه هایی كه هنرمندان سراسر دنیا برای 

تصویر كردن موضوعی مشترك به كار 
گرفته اند، در این اثر معرفی شده اند.

این كتاب 139 صفحه ای، به دلیل 
استفاده از تصویرهای متنوع در انتقال 

مفاهیم و نیز تصویرسازی خاصی كه 
متن را همراه خود هدایت می كند، قابل 
تأمل است. این فرهنگ می تواند منبع و 

مرجع مناسبی برای هنرآموزان باشد.

امروزه تصویر، اولین ابزار ایجاد ارتباطات 
منطقه ای و جهانی است و طراحی 
گرافیک در این میان نقشی تعیین 

کننده دارد. این كتاب شامل مجموعه 
تمرین هایی است كه می توانند زمینه ساز 

حل بسیاری از مشكالت طراحی برای 
دانشجویان رشته طراحی گرافیك 

باشند و این كه چگونه و به چه طریقی 
می توان به طراحی مطلوب و خالقانه 
دست یافت. این گونه تمرین ها، توان 

جست وگری موشكافانه و دقیق را 
تقویت می كنند و می توانند در بسیاری 

از پروژه های طراحی گرافیك برای 
دانشجویان و عالقه مندان راهگشا 

باشند.
کتاب پیش رو در چهار فصل تنظیم 

شده است. نویسنده در فصل اول با 
ذکر نمونه هایی، بیان تصویر در گرافیک 

را تبیین می کند. در فصل  دوم و سوم 
هر یک از مراحل تمرین های تکنیکی 

مانند تحلیل ویژگی های ظاهری و باطنی 
عناصر تصویری، سایه ها، ارزش های 
خطی و استفاده از فضا و پس زمینه 

تشریح شده است. در فصل پایانی نیز 
به ویژگی های تصویر و نمونه هایی از 

آن ها اشاره می شود.

امروزه »تصویر« اولین ابزار ایجاد 
ارتباطات منطقه ای و جهانی است و 
طراحی گرافیك در این میان نقشی 
تعیین كننده دارد. كتاب »مجموعۀ  

مبادی ...« در چهار فصل تنظیم شده 
است. نویسنده در فصل اول با ذكر 

نمونه هایی، نقش تصویر را در گرافیك 
بیان می كند. در فصل های دوم و سوم 
مراحل تمرین های تكنیكی و مفاهیمی 

مانند تحلیل ویژگی های ظاهری و باطنی 
عناصر تصویری، سایه ها، ارزش های 
خطی و استفاده از فضا و پس زمینه 
تشریح شده اند. در فصل پایانی نیز 

ویژگی های تصویر و نمونه هایی برای هر 
ویژگی آمده اند.

این كتاب در 129 صفحه، برای 
هنرآموزان گرافیك نگاشته شده است. 

تفاوت بنیادین این مجموعه با سایر 
كتاب ها این است كه در آن دیدگاه های 
معمول و سنتی آموزش گرافیك با توجه 

به نیازهای روز تدوین شده اند.

تقــــدیر

نویسنده: سونیا وایلوک 
مور پامال شیلز 

ترجمه: توکا ملکی
ناشر: قدیانی

فرهنگ مختصر تصویری هنر: 
تحلیل و تصویر، نقاشی و مجسمه

تقــــدیر

نویسنده: مصطفی اسدالهی 
ناشر: مؤسسه فرهنگی فاطمی

مبادی مباحث کارشناسی طراحی 
گرافیک در ارتباط تصویری: زبان و 

بیان تصویر
نویسنده: فائزه طاهری

ناشر: مؤسسه فرهنگی فاطمی

مبادی مباحث کارشناسی طراحی 
گرافیک در ارتباط تصویری: مبانی 
طراحی بصری برای فونت فارسی
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سمینه خوبی

  ×  كارشناس ارشد ارتباط تصویری  ×  
مدرس دانشگاه جامع علمی و كاربردی  
×  مربی كانون پرورش فكری  ×  مدرس 

كارگاه  آموزشی استانی تصویرسازی 
هنرآموزان گرافیك  ×  دبیر اجرایی 

مجلۀ قاصدك  ×  داور جشنوارۀ قامت 
دوست  ×  

کیومرث سلطانی ابهری

  ×  کارشناسی ارشد رشتۀ تولید سیما  
×  مدیر دبستان  ×  مدرس هنر، دینی 

و قرآن  ×  داور جشنوارۀ پیش از 
دبستان  ×  

کاوه تیموری

  ×  کارشناس ارشد و  دانشجوی دكترای 
جامعه شناسی فرهنگی  ×  مدرس 

آموزش وپرورش  ×  سردبیری مجلۀ رشد 
آموزش هنر  ×  سرگروه هنر در دانشگاه 
تربیت معلم هنر  ×  مشاور قائم مقام 

وزیر در انجمن اولیا و مربیان  ×  

کودکیونوجوانیفرصتیاستتکرارناپذیرکهانساندورانطالییخودرادرآنبهسمتتعالیمیگذراندو
مافعاالنحوزۀکتاباینگروههایسنی،انتخابشدهایمتاحمایتکنندۀرشدبیهمتاییآنهاباشیم.هنر
بهعنوانمحرکخیال،عواطفواحساساتانسانی،راهیاستکهیکپارچگیهمۀابعادرشدآنهاراتسهیل
میکندتازیباییهستیراادراکوهستیبخشراباورکنند.انسانازراههنر،دنیاییرابازآفرینیمیکندکه

بازنمایکمالانسانیتاوباشد.
هریکازکتابهایآموزشهنر،اگربهخوبیمحرکخیال،عواطفواحساساتمتفاوتکودکانونوجوانان
باشد،میتواندنقشمعلمیتوانمندبرایرشدخالقیت،احساساتوادراکاتزیباییشناسیآنهاراایفاکند.
متنوتصویرهاییکهمکملهموخالقانه،خیالانگیز،غیرمستقیم،جذاب،واگرا،وبازتابیازفرهنگایرانی
واسالمیباشند،میتوانندعواطفکودکونوجوانیراکهدلبهآنهاسپردهاست،تحریککندوالهامبخش

دنیاییشوندکهاوبرایخودمیسازد.
تــالشگــروهداورانبــرانتخــابکتابهایــیبودکــهازتصویرهــاوادبیاتیبهنســبتخالقانــه،خیالانگیز،
غیرمســتقیم،واگراوجذاببهرهگرفتهاندتازمینهســازخلقرویاهایشــیرینبرایمخاطبانخودباشند.از
میانکتابهایرسیدهبهدفترجشنوارۀرشد،کمترکتابیبهچشممیخوردکهازتماممعیارهایذکرشده
بهکمالبهرهگرفتهباشد.سهمکتابهایتألیفیداخلیامسالومتأسفانههمانمقداررسیدههمکیفیت
پایینیداشت.اگرچهدرحوزۀتألیفتعدادقابلتوجهیازكتابهایرسیده،بهآموزشخوشنویسیمربوط
بودند،امااینگروهازكتابهابهدلیلبیتوجهیبهعالقههاونیازهایمخاطب،ازجملهگرافیكوشیوۀ
ارائهنتوانستندنظرداورانجشنوارهراجلبكنند.معدودکتابهاییبامحتوایجدیدوارائۀخالقانهبهچشم
میخوردندکهکودکونوجوانمیتوانستازبرخوردباآنهالذتببردوبهدلیلبرخوردواگرانهبامحتوا،

برداشتخودراازمفاهیمداشتهباشد.
مستقیمگویی،نتیجهگرایی،تصویرهاوادبیاتضعیفومحتوایناهمگونباهدفهایسندبرنامۀدرسی
ملیکهموجبکمارزششدنکتابهامیشوند،ازآفتهاییهستندکهتألیفداخلیرادرچشممخاطبان
اینحوزهکمرنگمیکنند.درمیانکتابهایترجمهشده،فاصلۀنیازمخاطببامحتوایارائهشدهرامیتوان

ازجملهنقاطضعفایندستهازکتابهابرشمردکهاینامرارتباطبامخاطبانراتضعیفمیكند.
آگاهیازنیازســنیکودکانونوجوانانباعثخواهدشــد،حوزۀنشــربهجایتأکیدبرفناوری،زمینۀبروز

خالقیت،عواطفواحساساتآنهارافراهمكند.

   گروه داوری    

بیانیه  هنر كودك و نوجوان  
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نویسنده: فیونا وات
ترجمه: الهام فیاضی

ناشر: زعفران

نامزد

باغ و رنگ های انگشتی
و حیوانات و رنگ های انگشتی

نویسنده: زهرا کبیری 
ناشر: ورتا

نامزد

کارگاه های هنری خاقانه، 
سرگرم کننده و سرذوق آورنده 

برای بچه ها نویسنده: بهزاد صالحی 
ناشر: مهر زهرا )س(

نامزد

لذت خوشنویسی

نویسنده: فرانک شیرمحمدی
ناشر: مولف

نامزد

شیوه های نوین خاقیت افزایی

نویسنده: مارک اسپرینگ 
ترجمه: مانلی آیگانی

ناشر: منظومه خرد

نامزد

همه ما اثر هنری هستیم

كتاب »دو تا دوست خمیری« داستان  دو گلولۀ 
خمیری است كه به هر شكلی درمی آیند. این دو 
گلوله، بعد از ساخته شدن توسط سازنده شان، 

در یك استودیوی عكاسی به حال خود رها 
می شوند و ... 

دیالوگ های این كتاب بسیار كم 
است. بار اصلی داستان 
بر دوش تصویرهاست. 
نویسنده در حال روایت 

داستان، به آموزش 
غیرمستقیم ساخت عروسك های 

خمیری و معرفی حیوانات می پردازد. 
این كتاب در 32 صفحه در قطع 

خشتی، برای پایه های دوم و سوم 
دبستان طراحی شده است.

تقــــدیر

نویسندگان: دو پتی 
الرن الدریچ

ترجمه: پریسا هاشمی طاهری
ناشر: پرتقال

دو تا دوست خمیری
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كتاب »دو تا دوست خمیری« داستان  دو گلولۀ 
خمیری است كه به هر شكلی درمی آیند. این دو 
گلوله، بعد از ساخته شدن توسط سازنده شان، 

در یك استودیوی عكاسی به حال خود رها 

دیالوگ های این كتاب بسیار كم 
است. بار اصلی داستان 
بر دوش تصویرهاست. 
نویسنده در حال روایت 

غیرمستقیم ساخت عروسك های 
خمیری و معرفی حیوانات می پردازد. 

 صفحه در قطع 
خشتی، برای پایه های دوم و سوم 

دبستان طراحی شده است.
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جعفر وافی

  ×  دیپلم علوم تجربی  ×  گرافیك 
مطبوعاتی با درجۀ ممتاز  ×  طراح 

گرافیك مجله های رشد معارف اسالمی، 
زیست شناسی، برهان متوسطۀ 2 و 

شیمی  ×  همكار روند تولید فنی و هنری 
برگزاری ستاد بزرگداشت موالنا در آموزش 

و پرورش  ×  

کوروش پارسانژاد

  ×  دكترای هنر )دارندۀ مدرك درجه 
یك هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان 
كشور(  ×  عضو انجمن طراحان گرافیك 
ایران  ×  مدرس دانشگاه  ×  مدیر مرکز 

تجربیات هنری و ایده های نو كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان  ×  

وحید حقی تومتری

  ×  فارغ التحصیل گرافیك  ×  عضو 
انجمن صنفی طراحان گرافیك 

ایران  ×  شركت كننده در مسابقۀ 
بین المللی طراحی پوستر مكزیك در 
سال 139۰  ×  برندۀ جایزۀ دوهزار 
یورویی جشنوارۀ هنر و رسانه در 

سال 139۰  ×  

هیئتداوران،ضمنقدردانیازتمامیآثارراهیافتهبههفدهمینجشــنوارۀكتابرشــد،توجهناشــرانو
مدیرانجشنوارهرابهچندنكتۀضروریجلبمیكند:

ازمنظرطراحیگرافیكوكتابآرایی،متأسفانهتعدادآثارچشمگیرویاحداقلاستاندارددرمیانكتابهای
هفدهمینجشنوارۀكتابرشد،بسیاركمبود.آثاریكهگرچهدرمواردیازلحاظمحتوا،مفیدوقابلتوجه
بودنــد،امــادرنحــوۀارائــۀبصــری،چهدرطرحجلــدوچهدرطراحیصفحههایداخلــی،عملكردضعیفو
غیرحرفهایداشتند.درحالیكهحتیباهمانهزینۀصرفشده،میتوانستندگرافیكیدرخوروبسامانداشته
باشند.دربعضیازآثارتالشهاییبرایرسیدنبهیكفرمگرافیكیدیدهمیشد،اماتأثیرنبودیكمدیر

هنریباتجربهدرمدیریتكلیتاثربهشدتبهچشممیخورد.
بهنظرمیرسدناشراناینآثاربهبخشگرافیكوطراحیظاهریكتابعنایتشایانینداشتهاند.استفادهاز
طراحیگرافیكمناسبوبهرهگیریازخالقیتدرشیوۀانتقالمحتوا،ارزشتصویریومهمترازآن،ارزش

كاربردیكتابرادوچندانمیكند.
اماگفتنیاست،دراینمیانكتابهاییهمبودندكهگرافیكمناسبوخالقانهایداشتند.حضوراینآثار
درجشنوارۀكتابرشدامسالبسیارامیدواركنندهوشایانتحسینبود؛آثاریكهباوسواسوهوشمندی
هنرمندانهایطراحیوانتشاریافتهاند.ایننوعآثار،بایكانتخابدرستازطرفناشر،بهدستطراحان
گرافیــكآشــنابــاحرفــۀطراحیكتاب،منتشــرشــدهاندومیتوانندالگوییحرفهایوســالمبــرایمدیرانو

دستاندركارانحوزۀنشرباشند.

   گروه داوری    

بیانیه   گرافیك و عمومی  


