گزارش

دکتر فیاضی مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری آموزشــی در جمع نمایندگان ناشران

حمایت ازکتابهای
استاندارد و فروش آنها
سمیه میرزایی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای همکاری و ارتباط مثمرثمر با ناشرانی که
در تولیداتشان استانداردهای الزم را رعایت میکنند ،قدمهایی جدی برداشته است .دفتر بر این باور است که کنترل بازار
کتابهای آموزشی ،که هماکنون در دست ناشران کتابهای کمکدرسی فاقد اعتبار و استانداردهای الزم است ،فقط با
همکاری و حمایت از تولیدات ناشران پایبند به قواعد نظام تعلیموتربیت ،میسر است.
به منظور عملیاتی کردن این هدف ،شــورایی با عنوان «شــورای برنامهریزی مشــترک بین ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی و ناشران» شکل گرفت .آنچه که میخوانید گزارشی از نخستین نشست این شوراست.

مسعود فیاضی ،مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری

ناشران همراه

آموزشــی ،بــا تشــریح اهمیــت ارتبــاط بــا ناشــران

فیاضــی با بیــان اینکه در بررســیها به ایــن دریافت

بخش خصوصی گفت« :مصوبة  828شورای عالی

رسیدیم كه  90درصد ناشران آموزشی از فضای موجود

آموزشوپــرورش ســرمایة بزرگــی بــرای اســتفاده

كتابهای كمكدرســی ناراضیاند ،اظهار داشت« :ما

از تــوان بخــش خصوصی در غنیســازی بســتههای

هم از این وضعیت راضی نیستیم .به باور ما ،مشکل

یادگیــری و ارتقــای ســطح مهــارت و افزایــش توان

اصلی اینجاست كه كتابهای مناسب بهطور گسترده

علمــی معلمــان ،دانشآموزان و والدین اســت .اما

به دســت مخاطب نمیرســد و همین مشــکل ســبب

متأســفانه بازار كتابهای آموزشــی مناســب ،بازار

میشود كمكم این کتابها از گردونة نشر خارج شوند؛

خوبــی نیســت .علــت این امر آن اســت کــه ارتباط

چون كتاب مناسب فروش و بازار ندارد.

مؤثــری بیــن ســازمان پژوهــش و ناشــران بخــش
خصوصی وجود ندارد».
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از طرف دیگر ،كتاب نامناسب به وفور در دسترس
دانشآمــوزان قــرار دارد و همین باعث شــده اســت

دکتر مسعود فیاضی

عبدالعظیم فریدون (رئیس

حجتاالسالم همایون صدوقی

هیئت مدیرة انجمن فرهنگی

(سرپرست معاونت طراحی

ناشران كتاب كودك و نوجوان)

و تولید بستههای تربیت و
یادگیری)

كه كتابهای نامناســب دارای بازار پرسودی باشند.

و برنامهریزی آموزشــی و ناشــران شــكل میگیرد از

بــرای نمونــه ،كتابهایــی كــه در جشــنوارة كتــاب

ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی ،به دلیل

رشــد برگزیــده میشــوند ،بــه زحمت به چاپ ســوم

اهمیت موضوع ،مدیرکل حوزة ریاســت ،سرپرست

میرســند؛ چــون از كتابهــای مناســب و برگزیــده

معاونــت طراحــی و تولیــد بســتههای تربیــت و

اســتقبال کافــی نمیشــود .این امر موجب میشــود

یادگیــری ،و مــن بهعنوان مدیركل دفتر انتشــارات و

كه وزارت آموزشوپرورش از هدفهای تربیتی خود

فناوری آموزشی ،در این شورا عضویت داریم .چهار

دائم فاصله بگیرد».

نفر هم از هیئت مدیرة انجمن ناشــران آموزشــی و

مدیــرکل دفتــر انتشــارات و فنــاوری آموزشــی

کودک و نوجوان عضو این شورا هستند .دبیرخانهای

تصریــح کــرد« :خلأ ارتبــاط مداوم ،مؤثــر و هدفمند

هم به منظور ایجاد ارتباط منظم تشــكیل میشــود.

ما با ناشــران آموزشــی باید پ ُر شــود .دغدغة ما باید

جلســة حاضر هم به منظور مشــورتهای الزم برای

ایجاد بازار فروش برای كتابهای اســتاندارد باشــد.

تشكیل كارگروههای شورا ترتیب داده شده است تا

ســازمان پژوهش هم کسب ســود بخش خصوصی

طــی برنامهریــزی در كارگروهها ،در بازه زمانی مورد

از تولید منابع آموزشــی مناســب را باید به رســمیت

توافق امور را پیش ببریم .درواقع ما در این جلســه

بشناســد .نیازهای بســیار گســتردهای در حوزههای
یادگیری وجود دارند كه تأمین آنها حتما ً مســتلزم

به دنبال ریلگذاری برای جلسات بعدی هستیم».

همكاری ما با ناشــران آموزشــی اســت .در سازمان،

فعال شدن سامانة پخش مدرسه

ایــن نــگاه که بخــش خصوصی باید فعالتر بشــود و

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با اشاره

ما باید از تصدیگری فاصله بگیریم و به تنظیمگری

به اقدامات انجام گرفته از سوی این دفتر در راستای

بپردازیم ،خیلی جدی است».

ایجاد بازار برای کتابهای مورد تأیید سازمان گفت:

وی ادامه داد« :در این راستا ،و برای همسوسازی

«به این منظور ،كتابهای برگزیدة جشــنوارة كتاب

و ایجــاد ارتبــاط با بخــش خصوصی ،چندین جلســه

رشــد را بهصورت رایگان در مجلههای دانشآموزی

با ناشــران محترم برگزار کردیم و مشــخص شــد که

رشــد كه شــمارگان میلیونی دارنــد ،تبلیغ میكنیم.

هــر دو طــرف ،همنظریم .پیرو این جلســات طرحی

همچنیــن بــا معاونتهــای وزارت آموزشوپــرورش

مقدماتــی نوشــته شــد که براســاس این طــرح ،یک

هــم جلســاتی داشــتهایم تــا در راســتای تســهیل در

شــورای برنامهریزی مشــترك بین سازمان پژوهش

توزیــع كتابهــای مناســب در مدرســهها ،همــکاری

خلأ ارتباط مداوم،
مؤثر و هدفمند ما
با ناشران آموزشی
باید پ ُر شود .دغدغة
ما باید ایجاد بازار
فروش برای كتابهای
استاندارد باشد
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الزم را داشــته باشــند .ضمن اینكه پخش مدرسه را

اما ما با ناشــرانی که عضو انجمن هســتند و مرتکب
این تخلف بشــوند ،میتوانیم مذاکره کنیم و اخالقا ً

نمایندگان مجلههای رشد استفاده خواهیم برد .به

بخواهیم که این کار را نکنند».

فعال كردهایم و در این زمینه از همکاری هزار نفر از
همین منظور بخشنامهای هم تهیه و ارســال شــده
تــا نماینــدگان فــروش كتابهای طرح ســاماندهی

سپردن تولید بستههای یادگیری به ناشران

بتوانند با مجوز ،كتابهای مناســب و معرفی شــده

حجتاالسالم همایون صدوقی ،سرپرست معاونت

از ســوی مــا را بــه دانشآموزان عرضــه كنند .ضمن

طراحی و تولید بستههای تربیت و یادگیری سازمان

اینكــه ســامانه پخش مدرســه را هم فعــال كردهایم

پژوهش و برنامهریزی آموزشی هم در ادامه با بیان

تا ســفارشهای مورد نیاز ثبت شوند .خوشبختانه

نقطــه نظــرات خــود در خصــوص تعامــل با ناشــران

ناشــران هــم از این اتفاق اســتقبال كردهانــد و تا به

آموزشــی گفــت« :مــا در طراحی و تولید بســتههای

امروز  118ناشر با پخش مدرسه قرارداد و تفاهمنامه

یادگیــری بــه جــد آمادگــی داریــم تــا ارتبــاط منظم و

امضا کردهاند».

هدفداری را با تولیدکنندگان آثار كودكان و نوجوانان

وی افــزود« :مــا ایــن موضــوع را در نشســت بــا
نمایندگان مجلههای رشد مطرح کردهایم و اخیرا ًدر

داشته باشیم .از سال  ،1400كتابهای درسی فقط
یك جزء از بستههای یادگیری خواهند بود و همراه

ســفر به کرمــان ،با حضور نمایندگان اســتان کرمان

آن ،فیلم و كتاب داستانی و دیگر اجزا هم مورد نیاز

و اســتانهای همجوار ،دوباره در این زمینه مفصل

خواهد بود .ما باید با ناشــرانی که دغدغة آموزش و

از سال ،1400

گفتوگــو کردیم و دربــارة ســازوکار اجرایی و میزان

اهداف ســند تحول را دارنــد ،همکاری کنیم .در این

تخفیفها و جزئیاتی مثل این هم صحبت کردیم».

مسیر الزم است كه توافقنامهای بین طرفین تنظیم

كتابهای درسی فقط
یك جزء از بستههای
یادگیری خواهند بود
و همراه آن ،فیلم و
كتاب داستانی و دیگر
اجزا هم مورد نیاز
خواهد بود

بدیعــی ،معــاون ســاماندهی دفتــر انتشــارات و

شــود و قلمرو وظایف طرفین در آن روشــن شود .ما

فنــاوری آموزشــی ،خطــاب به اعضای هیئــت مدیرة

میخواهیم ناشــران مســئولیت تولید یکی از اجزای

انجمنهــای ناشــران یادآوری کرد که بهتر اســت در

بســتههای یادگیری را ،که بدیهی اســت باید مطابق

اجرای این طرح ،ناشران هم به اصول اخالقی پایبند

اهداف برنامه درسی باشد بپذیرند».

بمانند و از ایجاد ارتباط مســتقیم با نمایندگان رشــد
در استانها و شهرستانها خودداری کنند.

وی افــزود« :مــا تاكنون چهار بســتة یادگیری برای

فریــدون ،رئیــس هیئت مدیــرة «انجمن فرهنگی

معلــم ،دانشآموز ،مدیــر و والدین طراحی كردهایم
کــه بــرای تولیــد هریــك از آنهــا حتمــا ً بایــد ارتباط

ناشــران کــودک و نوجــوان» ،درخصــوص ســازوکار

مفیدی با ناشــران داشــته باشیم .این فرصت بسیار

پخــش مدرســه گفــت« :بــا توجــه بــه تجربههــای

خوبی برای ناشران است كه در تولید بستة یادگیری

قبلــی ،و بــرای پرهیز از ایجاد فســادهای احتمالی،

مشاركت داشته باشند».

الزم اســت تدبیری اندیشیده شود که پول دریافتی

صدوقــی پاییــن بــودن ســرانة مطالعــه را یكــی از

از مدرســهها بــه حســاب پخــش مدرســه واریــز

مهمترین آفتها برشــمرد و گفت« :ســطح و حجم
نشــر كتاب نســبتا ً باالست .در نمایشــگاههای كتاب

حســاب ادارات استان و شهرستان .دربارة افزایش

نیــز حجــم انبوهــی از مــردم كتــاب میخرنــد ،امــا

تخفیفهــا نیــز تجربة خوبــی وجود نــدارد .تخفیف

همچنــان ســرانة مطالعه پایین اســت و علت آن به

بیشــتر خواســتن از ناشــران موجــب میشــود ،کل

آسیبشناسی نیاز دارد».

شــود ،نــه به حســاب نماینــدگان محتــرم و نه حتی

کتابها افزایش قیمت داشته باشند .این سازوکار

دهقانــی ،نمایندة «انجمن ناشــران آموزشــی» در

باید بهگونهای باشــد كه به افزایش قیمت كتاب در

ایــن نشســت نیز بــا تأیید اظهــارات صدوقــی افزود:

آینده منجر نشود».

«متأســفانه در حوزة کتابهای آموزشی ،معلمان و

فریدون دربارة تذکر معاون ساماندهی نیز گفت:

دانشآموزان كمترین رغبت را نسبت به كتابهایی

«خیلی کم ممکن اســت چنین اتفاقی بیفتد .گرچه

دارنــد کــه توســط ســازمان تأییــد شــدهاند .بایــد بــه

شــاید به لحاظ قانونی هم نشــود با آن مقابله کرد،

چرایــی ایــن موضــوع نیــز فكــر كــرد .چــرا كتابهای
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یحیی دهقانی (عضو هیئت
مدیرة انجمن ناشران آموزشی)

وحید تمنا (رئیس هیئت
مدیرة انجمن ناشران آموزشی)

سعید بدیعی(معاون دفتر
انتشارات و فناوری آموزشی در
ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی)

حلالمســائل کــه از نظــر شــما و مــا ضعیفتریــن

فروش کتابهای نامناسب است».
فیاضی در پایان این نشســت ،در قالب جمعبندی

کتابهــا هســتند ،از فــروش باالیــی برخوردارنــد؟ و
باز هم متأســفانه خریداران آنها هم غالبا ً مدیران

مباحــث گفــت« :بــه ایــن ترتیب هــدف ما در شــورا

مدرسهها هستند».

ایــن اســت کــه موانــع مختلف را (در ســمت ارشــاد،

صدوقی در پاسخ به علل این موضوع گفت« :من

آموزشوپرورش و ناشران) شناسایی و رفع کنیم تا

معتقــدم دلیل این اتفاق آن اســت که ما روی مدیر

فروش کتابهای معتبر و مناسب افزایش پیدا کند

مدرسه سرمایهگذاری کافی نكردهایم و روی وظایف

و فروش کتابهای فاقد اعتبار کاهش بیابد».

اصلــی او و تفكــر او كار نشــده اســت .از ایــنرو نگاه

مدیــرکل دفتــر انتشــارات و فنــاوری در همیــن

اغلــب مدیــران ما اقتصــادی اســت و افزایش تعداد

خصــوص اضافــه کــرد« :در بررســی موضــوع بــازار

قبولیهــا در كنكــور ،از رشــد بینــش عقلــی ،دینی و

پرفــروش كتابهــای غیراســتاندارد ،بایــد عــاوه بــر

علمــی دانشآموز اهمیت بیشــتری دارد .اگر بســتة

ناشــران ،اضــاع مؤثــر دیگــری را هــم بررســی کرد.

یادگیــری را بهعنوان یك اصل حاكمیتی در مدرســه

یکی از این اضالع وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی

تعریف كنیم ،و مدیر موظف به انطباق با این بسته

است كه اعطای مجوز انتشار كتابها را عهده دارد.

باشد ،هم ناشر و هم مدیر منتفع خواهند شد».

متأسفانه آموزشوپرورش هم بر توزیع این کتابها

تمنا ،رئیس هیئتمدیرة انجمن ناشران آموزشی

در مدارس ،نظارت کافی ندارد که اصلیترین دلیل

نیــز با اشــاره به فراوانــی کتابهای تأیید نشــده ،بر

آن را بایــد در ناهماهنگــی معاونتهــا در وزارتخانة

نکتــهای روانشناســانه انگشــت گذاشــت و گفــت:

آموزشوپرورش جستوجو كرد».
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فیاضــی در پایــان تأکیــد کــرد« :از مجمــوع نظرات

درصد کتابهای موجود را تشکیل میدهد .بنابراین

جمــع ،چنیــن اســتنباط میشــود كــه الزم اســت

به نظر میرســد بهتر اســت در طرح موضوع فروش

کارگروههایــی بــه منظــور بازبینــی اســتانداردها و

کتابهــا ،بــرای پیشــگیری از بــروز مقاومــت منفی،

ایجــاد و توســعة بازار مناســب کتابهای اســتاندارد

همــواره موضــوع را بــه شــکل ایجابی مطــرح کنیم؛

و مناســب در دو حوزة ناشــران آموزشــی و کودک و

یعنی بگوییم میخواهیم فروش کتابهای مناسب

نوجوان شکل بگیرد».

متأسفانه
آموزشوپرورش
هم بر توزیع این
کتابها در مدارس،
نظارت کافی ندارد که
اصلیترین دلیل آن
را باید در ناهماهنگی
معاونتها
در وزارتخانة
آموزشوپرورش
جستوجو كرد

را زیاد کنیم این حرف در حقیقت به معنی کم شدن

  × رشـــد جوانـــه شمارة  × 66زمستان   × 1398
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