
امیدواریم بازوی اجرایی مؤثری
در اجرای طرح سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی باشیم
محمد دشتي

اشاره
ــاس برنامه های  ــب، براس ــی مفید و مناس تولید کتاب های آموزش
ــرایط یادگیری مؤثر و پایدار  ــی آموزش وپرورش، برای ایجاد ش درس
ــور، از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو در سال  دانش آموزان کش
1378، »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی«، طرح سامان بخشی 
ــتور کار »دفتر انتشارات  ــی را تصویب کرد و در دس کتاب های آموزش
ــی« قرار داد. در ادامه و راستای توسعة این طرح،  و تکنولوژی آموزش
ــورای  عالی آموزش وپرورش در هشتصد و بیست وهشتمین جلسة  ش
ــامان دهی منابع  ــي س ــة اجرای ــخ 1389/6/2  »آیین نام ــود به تاری خ
ــاس مادة  ــانه ها( را تصویب کرد. براس ــی و تربیتی )مواد و رس آموزش
7 این آیین نامه، مشارکت و همکاری معاونت ها، سازمان های وابسته 
ــتگاه های فرهنگی و آموزشی کشور  ــایر دس به آموزش وپرورش و س
ــاط و با توجه به  ــت. در همین ارتب ــرای این مصوبه الزامی اس در اج

ــورای سیاست گذاری آئین نامه اجرایی  اینکه یکی از اعضای اصلی ش
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی) مواد و رسانه ها(، معاونت فرهنگی 
و پرورشی وزارت آموزش وپرورش است، با محمدابراهیم محمدی، 
ــت گفت وگویی انجام داده ایم.  ــرکل فرهنگی و هنری این معاون مدی

مشروح این گفت وگو را با هم می خوانیم.

و  آموزش�ی  کتاب ه�ای  موض�وع  از  محم�دی،  آق�ای   
کمک آموزشی و سابقة ذهنی خودتان درخصوص این کتاب ها 

برای خوانندگان نشریة جوانه بگویید.
ــاید بتوانیم بحث کتاب های کمك آموزشی و کمك درسي   ش
ــکل گیری  ــه آنکه به ش ــم. دورة اولی ــیم کنی ــه دو دوره تقس را ب
ــه تولید کتاب های  ــتر مربوط ب ــن این کتاب ها انجامید، بیش آغازی
ــتر  ــخ نامه برمی گردد. در این دوره هدف بیش ــائل و پاس حل المس

نشستی با محمدابراهیم محمدی 
مدیرکل فرهنگی و هنری معاونت پرورشی و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش

گو
ت و 

گف
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ــوز حل کنند.  ــائل را برای دانش آم ــود که این کتاب ها مس این ب
ــاز بود، اما اثر منفی  ــخ به یك نی گرچه تولید این کتاب ها در پاس
ــت و در واقع باعث می شد، مخاطبان به  بر روند آموزش می گذاش
یادگیری عمیق و درست دست نیابند. شاید دلیل موضوع هم این 
ــرای تولید کتاب های مکمل که  ــود که آن زمان امکانات الزم ب ب
ــی دانش آموزان باشد، وجود نداشت.  برطرف کنندة نیازهای اساس
ــت که در حال حاضر وجود دارد،  ــاید هم این افزون خواهی مثب ش
هنوز به وجود نیامده بود و معلمان از توانایی های الزم و کافی که 
ــت، برخوردار نبودند و به حداقل ها  در حال حاضر حاصل شده اس
ــان خود رقیبی  ــه همین کتاب ها هم در زم ــنده می کردند. البت بس
ــمار می رفتند و از این  ــرای معلمان به ش جدی ب

بابت انتقاداتی مطرح بود. 
ــیر دچار تطور و دگرگونی شد.  رفته رفته این س
ــکل گرفت که در  در واقع در این زمینه رقابتی ش
ــی  ــی و کمك آموزش این میان کتاب های آموزش
ــدند. برخي ناشران و  ــبتًا مناسب هم تولید ش نس
ــتن دانش و آگاهی مناسب،  تولیدکنندگان با داش
ــتند کتاب هایی تولید کنند که از حداقل  می خواس
ــا  ــه کتاب ه ــرای این گون ــتانداردهای الزم ب اس
ــند. این گونه بود که دورة دوم تولید  برخوردار باش
و چاپ کتاب های آموزشی، کمك آموزشی و کمك درسی که شامل 
ــد. وضعیتی  ــی بود، آغاز ش کتاب های مهارت آموزی و مکمل درس
هم که ما اکنون شاهد آن هستیم، ادامة همین دوره است و از تکثر 
ــده است. تکثر و گوناگونی به حدی است که  زیادی هم برخوردار ش
ــخه های  ــی نمونه ها و نس ــما برای هر کتاب درس در حال حاضر ش
ــران گوناگون به چاپ می رسند، مشاهده  متعددی را که توسط ناش

ــد.   می کنی

 اجراي طرح س�امان  دهي منابع آموزش�ي و تربیتي چقدر 
ضرورت داشت؟

 آموزش وپرورش با راه اندازی طرح سامان دهي مواد و رسانه هاي 
آموزشي و تربیتي نشان داد که در این حوزه به دنبال مدیریت است و 
ــامان  نه تصدی گری این موضوع مي تواند در درازمدت این بازار نابس

را بسامان کند؛ ان شاءاهلل. 

 نگاه کلی ش�ما به این بازاری که مي گویید ش�کل گرفته  
اس�ت، چیس�ت؟ آیا چنین وضعیتی تهدیدي ب�رای این حوزه 

به شمار نمی رود؟
ــری ببینیم. مي توان گفت، اگر  ــکل جامع ت  باید موضوع را به ش
ــن کتاب ها برای دانش آموزان تهدید بودند، با نیازهایی  در دوره ای ای
ــند و هم  که اکنون وجود دارند، این کتاب ها هم مي توانند تهدید باش

ــتانداردهای  ــت! در صورت هدایت این بازار مي توان با ارائة اس فرص
ــیر  ــیر و س ــه کمك بخش خصوصی این کتاب ها را در مس الزم و ب
درست خود قرار داد و اگر قرار است این کتاب ها تولید شوند، به نحو 
ــر شوند و تهدیدات حاصل از تولید  کیفی تر و مفیدتري تولید و منتش

آن ها به حداقل کاهش یابد. 
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  در چنین وضعیتی نقش و جایگاه س
ــوردار خواهد بود. در  ــیت و موقعیت خاصی برخ ــی از حساس آموزش
ــن وضعیت تعطیل  ــت: اول آنکه ای ــن اس این میان دو موضوع روش
ــت، و دوم آنکه آموزش وپرورش قادر به تولید این کتاب ها  بردار نیس
نیست. پس تکلیف این کتاب ها روشن است، آموزش وپرورش باید به 
کمك بخش خصوصی و نظارت بر رعایت استانداردهای الزم مبتنی 
ــورد نیاز و تقاضای  ــی، کتاب های م ــی و درس بر برنامه ریزی آموزش
دانش آموزان را تهیه و ارائه کند. بخش خصوصی مي تواند این متون 
را خیلی جدی تر و کیفی تر تولید کند و آموزش وپرورش هم مي تواند 
ــران، به آن ها کمك کند تا این بازار  با حمایت ها و نظارت بر کار ناش
ــتمری به آثار مناسب تأیید شده داشته  ــی بیشتر و مس بزرگ دسترس

باشد. 

 آی�ا گم�ان مي کنید ک�ه هماهنگی و هم س�ویی الزم بین 
معاونت ها و سازمان های تابعة آموزش وپرورش وجود ندارد؟ 
ــمندی که انجام شده، گاهی   علی رغم همة تالش های ارزش
ــده  ــیب هایی در این زمینه ش اوقات نگاه های جزیره ای باعث آس
ــا در معاونت های مختلف  ــت و باید عرض کنم تا وقتی نگاه م اس
ــت و کارها به  ــکالت وجود خواهد داش ــد، این مش جزیره ای باش
ــید. بنده نه به عنوان یك مسئول، بلکه  نتیجة مطلوبی نخواهد رس
ــائل و مشکالت را از نزدیك لمس و  ــی که مس به عنوان کارشناس
ــت  ــت، عرض مي کنم و معتقدم که این گسس ــاهده کرده اس مش
همچنان بین ما وجود دارد. تا زمانی هم که گسست ها و فاصله ها 
ــته ای که ابالغ شود،  ــنامه و نوش از بین نرود، با صدور یك بخش

مشکالت حل نخواهد شد.
ــت.  فراموش نکنیم که همة فریادهای ما برای بحث تربیت اس
ــند  ــفاف وبنیادی س ــاس و ش ــالت حس فراموش نمی کنیم که رس
ــه  ــکیالت مدرس ــت که مجموعة تش ــول بنیادین، هم این اس تح
ــی تبدیل  ــك نهاد فرهنگ ــی صرف، به ی ــتم آموزش از یك سیس
ــود. همچنین وزارت آموزش وپرورش از یك وزارت با مأموریت  ش
ــی به یك وزارت فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود. حاال اگر  آموزش
ــت ها گسست وجود داشته باشد، امکان چنین تحولی  در پایین دس

هم بعید به نظر مي رسد. 
 گاه اقدامات�ی ص�ورت مي گیرن�د که به نوع�ی مي توانند 
موازی کاری تلقی ش�وند. براي مثال، انتشار کتاب ها و منابعی 
که از جمله توسط »ادارة کل فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی 

آموزش وپرورش با راه اندازی 
ط�رح س�امان دهي م�واد و 
رسانه هاي آموزشي و تربیتي 
نش�ان داد ک�ه در این حوزه 
به دنبال مدیریت اس�ت و نه 
ای�ن موضوع  تصدی گ�ری 
مي توان�د در درازم�دت این 
بازار نابسامان را بسامان کند
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و پرورشی« منتشر مي شوند، مصداق این نوع اقدامات است. 
در این خصوص نظر شما چیست؟ 

ــتا  ــدات در این زمینه باید در راس ــت که همة تولی ــکی نیس  ش
ــند. ما هم در دورة جدید تالش  ــامان دهی باش ــو با طرح س و هم س
کرده ایم که به این موضوع پای بند باشیم. مثاًل اخیراً طرحی با عنوان 
ــتة مطالعاتی« را آماده کرده ایم که درخصوص محتوای آن هم  »بس
مشورت های الزم با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت 
گرفته است و ضمن بهره گیری از راهنمایی های کارشناسان محترم، 

تأیید این عزیزان را هم گرفته ایم.   
ــت که دانش آموز ما  منطق ما برای اجرای چنین طرحی این اس
چهار فصل درس مي خواند، پس باید هر دانش آموزی در هر فصل 
حداقل یك کتاب و در طول سال حداقل چهار کتاب مطالعه کند. 
ــي دیگر  ــی بودن کتاب، این کتاب هاي آموزش البته ضمن آموزش
ــه دانش آموز جرئت  ــند، بلکه باید ب ــی باش نباید مانند کتاب درس
ــگری بدهند و او را به مطالعة بیشتر عالقه مند  اندیشیدن و پرسش
ــال 10 نمره به کتابخوانی دانش آموز  کنند. حاال اگر ما در پایان س
ــتقبال کنند، ما در  اختصاص دهیم و دانش آموزان از این طرح اس

ــال 570 میلیون نفر ساعت آموزش  پایان هر س
ــت که اصاًل کار کوچکی  کتابخوانی خواهیم داش

نیست.
ــاط  ــود، قطعًا بس ــی اگر موفق ش ــن طرح چنی
برچیده  ــتاندارد  ــی غیراس کتاب های کمك آموزش
مي شود و طرحی مانند سامان دهی منابع آموزشی 
ــی راه خود را پیدا مي کند. قطعًا کتاب هایی  و تربیت
ــرح قرار مي گیرند  ــه مورد تأیید دبیرخانة این ط ک
ــد معرفی مي شوند،  و از طریق کتاب نامه های رش
ــتفادة بهینه قرار  مي تواند در چنین طرحی مورد اس

گیرد. 

 با این چشم انداز که در انتشار کتاب براي 
دانش آموزان هماهنگی و هم س�ویی بیشتری بین سازمان ها و 
معاونت ه�ای تابع�ة وزارت آموزش وپ�رورش به وج�ود بیاید، 

آیندة طرح سامان دهي را چگونه ارزیابی مي کنید؟
ــده را مدیریت کنیم،  ــا بتوانیم آین ــع و یقین اگر م ــور قط  به ط

هم�ة طرح ها  ماندگاری 
و برنامه ه�ای م�ا منوط 
ب�ه ای�ن اس�ت ک�ه ب�ا 
برنام�ة درس�ی و منابع 
آموزشی رس�می وزارت 
 ، ش ر و پ�ر ش و ز مو آ
یعن�ی کتاب ه�ا، منابع و 
رس�انه های آموزشی که 
عموماً هم توسط سازمان 
پژوه�ش و برنامه ریزی 
آموزشی تولید مي شوند، 
گره بخورند
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ــی و کمك آموزشی با سیاست ها و برنامه های طرح  بازار نشر آموزش
ــد. بدون تعارف، ما اکنون گاهی تحت  ــامان دهی همراه خواهد ش س
ــویی  ــر این بازار قرار مي گیریم و به همین دلیل باید به سمت وس تأثی
ــتاندارد و مقید،  ــه بتوانیم با معرفی و حمایت از تولیدات اس برویم ک

هدایت و کنترل کارشناسی این بازار را در دست بگیریم. 
ــم ما  ــال شش ــود که کتاب س ــما چه عاملی باعث مي ش به نظر ش
ــده، بازار کتاب راهنمای آن را تولید کند؟ بدون شك به جز  تولید نش
ــودجویی و اقتصاد نهفته در این بازار، نیاز و استقبال مخاطب هم  س
ــت که همه با هم  ــت. پس راهکار این اس ــن کاری مؤثر اس در چنی
ــرون تولید  ــب ما در بازار بی ــاب مورد نیاز مخاط ــك کنیم تا کت کم
ــتانداردها و معیارهای تولید متون آموزشی و  شود، اما تولیدکننده اس
ــی را رعایت کند. کما اینکه در چند سال گذشته، ولو در  کمك آموزش
مورد بخشی از کتاب ها، این اتفاق افتاده است و شما هم این کتاب ها 

را در کتاب نامه های رشد معرفی کرده اید.

 موض�وع دیگر این اس�ت که ش�ما در 
»انتش�ارات من�ادی تربیت« و ی�ا در »طرح 
50 ه�زار مدرس�ه، 50 ه�زار نمایش�گاه«، 
به نوع�ی به انتش�ار و یا معرف�ی کتاب ها و 
آثاری مبادرت مي کنی�د که لزوماً کتاب های 
اس�تاندارد آموزش�ی و م�ورد تأیی�د ط�رح 
تربیت�ی  و  آموزش�ی  مناب�ع  س�امان دهی 
نیستند. به نظر شما آیا این طرح های جدید 
و متعدد ما را به سمت وس�وی همان جزیره ای ش�دن بیشتر 
س�وق نخواهن�د داد؟ آی�ا وجود چنی�ن ط�رح و برنامه هایی 
اقدام موازی ب�ا فعالیت دیگر بخش هایی که انجام این کار 

را مس�تقیماً برعهده دارند، نیس�ت؟ 
ــور به این موضوعات توجه  ــرض کردم که ما در بازنگری ام  ع
ــته های آموزشی، چه  ــته ایم. اتفاقًا چه موضوع تولید بس ویژه ای داش
ــی، و چه اجرای  ــه و نمایش نامه از متون درس ــد فیلم نام بحث تولی
ــرودهای کتاب های درسی، همه با سازمان پژوهش و برنامه ریزی  س
آموزشی و »شورای عالی آموزش وپرورش« هماهنگ شده اند، و پس 
ــین آن مراکز نسبت به تولید این متون  از گرفتن مراتب تأیید و تحس

و مواد اقدام کرده ایم. 
اگر من عرض کردم جزایر جداگانه به وجود آمده است، منظورم 
ــازمان متون و منابع  ــا نیاییم در هر معاونت و یا س ــن بود که م ای
ــازی کنیم و به  ــد و مستندس ــر خودمان را تولی ــاص و موردنظ خ
ــتان ها بمانند که با این منابع گوناگون چه  استان ها بفرستیم و اس
ــتان  ــاره کنم که دوس ــد. البته باید به این موضوع هم اش کار کنن

ــه این دلیل  ــاید ب ــمت ما مي آیند. ش ــازمان کمتر به س ــا در س م
ــابقه و قدمت  ــی از س ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش که س
ــت و ثبات مدیریتی هم در آنجا بیشتر بوده  ــتری برخوردار اس بیش
ــت. گاهی هم در کارهای مشترك، رفت وآمدها و جابه جایی ها  اس
ــند و  ــت که برخی کارها ابتر بمانند، به نتیجه نرس ــده اس باعث ش

دوستان دلسرد شوند. 
ــخصًا اعتقاد دارم که راهکار تنها در همکاری بیشتر  اما بنده ش
ــت که به اقدام و مشارکت  و همراهی و هم فکری در کارهایی اس
ــازمان های وزارت آموزش وپرورش نیاز دارند  همة معاونت ها و س
ــی و تربیتی  ــانه های آموزش ــامان دهی مواد و رس و قطعًا طرح س
ــترکی است. همه باید براي اجرایی شدن آن  مصداق چنین کار مش
دست به دست هم دهیم تا بتوانیم شرایط مدیریت و نظارت وزارت 
ــی را  ــی و کمك آموزش آموزش وپرورش بر بازار کتاب های آموزش
ــجم بتواند ضمن  ــی و تربیتی منس فراهم آوریم و یك نهاد آموزش
ــفته  نظارت بر نهادهای بیرونی، خصوصی و مردمی، این بازار آش

رابسامان کند؛ ان شاءاهلل. 
ــا و برنامه های ما منوط  ــدگاری همة طرح ه ــن اعتقاد دارم مان م
ــمی وزارت  ــی رس ــی و منابع آموزش ــت که با برنامة درس به این اس
ــی که  ــانه های آموزش ــرورش، یعنی کتاب ها، منابع و رس آموزش وپ
ــی تولید  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ــط س عمومًا هم توس

مي شوند، گره بخورند.
ــت که همة طرح ها  ــتا هم تالش ما این بوده اس در همین راس
ــتند، با  ــی را که به این پیوند و هم فکری نیازمند هس و برنامه های
ــازمان هماهنگ کنیم و از نظرات کارشناسی و  ــتانمان در س دوس
ــا و برنامه ها هم بوده  ــم. برخی طرح ه ــازمانی آن ها بهره ببری س
ــازمانی به گونه اي به حاشیه  ــده و با تغییرات س ــروع ش که قباًل ش
ــده اند، که باز هم ما تالش کرده ایم با شناسایی و مطالعة  رانده ش
ــداف کلی وزارت  ــتا بودن با اه ــد و هم راس ــورت مفی الزم در ص
ــرانجام  ــن برنامه ها را هم پی بگیریم و به س ــرورش ای آموزش وپ
ــانیم. با آنکه قبل از تولید نظر کارشناسی و حرفه ای دوستان  برس
ــتفاده، این طرح ها و  ــویم، پس از تولید و قبل از اس را جویا مي ش
ــل آن ها را باز هم در اختیار همکاران مي گذاریم و بعد از آن  حاص

مورد استفاده قرار مي دهیم. 
ــم به عنوان یکی  ــان مي کنیم که مي توانی ــا چنین نگاهی ما گم ب
ــی در  ــش و برنامه ریزی آموزش ــازمان پژوه ــای اجرایی س از بازوه
ــی  ــانه های آموزش ــی مواد و رس ــی مانند طرح سامان بخش طرح های
ــیم و در ضمن اهداف و  ــازمان باش ــی همکار خوبی برای س و تربیت
ــان را هم که وزارت آموزش وپرورش ما را ملزم  مأموریت های خودم

به انجام آن ها کرده است، دنبال کنیم.

آموزش وپ�رورش بای�د ب�ه 
بخ�ش خصوص�ی  کم�ک 
رعای�ت  ب�ر  نظ�ارت  و 
اس�تانداردهای الزم مبتن�ی 
ب�ر برنامه ریزی آموزش�ی و 
درسی، کتاب های مورد نیاز و 
تقاضای دانش آموزان را تهیه 

و ارائه کند
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