
۱
 بـه نظر شـما جشـنواره کتاب هـای آموزشـی و تربیتی 
رشـد چه نقـش و جایگاهـی دارد و امتیاز یـا امتیازهای 
آن نسـبت به جشـنواره های مشـابه یا تفـاوت آن با این 

چیست؟ در  جشـنواره ها 
امانـی طهرانی: دربـاره جایگاه جشـنواره رشـد باید گفـت اوالً 
هر جشـنواره ای جایـگاه خود را به تدریج و در اسـتمرار خود پیدا 
می کنـد. جشـنواره ای کـه اسـتمرار می یابـد، به تدریـج جایـگاه 
خـود را در بیـن گروه هـا و الیه هـای مختلـف مخاطبیـن خـود، 

تولید کننـدگان، سیاسـت گذاران و پشـتیبانان خـود بـه دسـت 
مـی آورد. شـرط اول کار ایـن اسـت کـه جشـنواره بـا اسـتحکام، 
کیفیـت و بهبـود روزبـه روز کاسـتی هایش، دوام یابـد و تـن بـه 
رکـود و کاهـش سـطح کیفیـت و فراموش شـدن اهـداف ندهد.
جشـنواره کتـاب رشـد بـه نظـر مـن از چنـد جهـت بـا سـایر 
اینکـه  اول  می شـود:  متمایـز  کشـور  داخـل  جشـنواره های 
یـک گـروه مخاطـب هـدف دار سـه گانه ای دارد کـه عبارتنـد از 
دانش آمـوزان، معلمـان و والدیـن، کـه همه حول محـور آموزش 
و برنامـه درسـی قـرار می گیرنـد. نکتـه مهـم دیگر این اسـت که 
جشـنواره بـرای خـود یـک رسـالت ترویجـی نـوع خـاص قائـل 

درمیزگرداعضایکمیتهعلمیجشنوارهمطرحشد:

جشنوارهازآثاربرگزیدهپشتیبانیکند

کمیته علمی جشــنواره کتاب رشد، بر فرایند داوری و انتخاب کتاب توسط گروه های داوری نظارت می کند. این کمیته برگه های داوری 
را از نظر می گذراند، دالیل داوران را در توجیه انتخابشــان می شنود و در صورتی که دالیل را قانع کننده نیابد موضوع را با گروه در میان 
می گذارد. ما برای بررسی آگاهی از دیدگاه اعضای محترم کمیته علمی،  سه پرسش درباره جایگاه جشنواره، کم و کیف داوری ها و گام هایی 
که باید برداشته شــود، مطرح کردیم. پاسخ اعضای محترم کمیته به این سه پرسش مشترک را می خوانید. گفتنی است برای آگاهی از 
دیدگاه های آقای محمد ناصری دبیر محترم جشنواره و مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، گفت وگوی جداگانه ای ترتیب داده 
شده است که در صفحات پیش از نظرتان گذشت. در این میزگرد آقایان محمود اماني طهراني مدیرکل دفتر تألیف و برنامه ریزي کتاب هاي 
درسي ابتدایي و متوسطه نظري، احمدرضا دوراندیش مدیرکل دفتر تألیف فني و حرفه اي و کاردانش، سیاوش شایان سردبیر رشد آموزش 
جغرافیا، سید محسن گلدان ســاز مدیرعامل شرکت سهامي افست و ناشر کتاب های درسی و خانم ها شهناز هاشمي مدیرگروه پژوهش 

مشارکت ها و ارتباطات پژوهشگاه سازمان و فریبا کیا معاون سامان دهي دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي شرکت داشتند. 

میزگرد
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اسـت؛ یعنـی یـک جشـنواره بی هویـت نیسـت. بـر ایـن بـاور 
اسـت کـه در امـر آموزش و پـرورش و محتـوای یادگیـری وضع 
مطلوب هایـی وجـود دارد کـه باید بـه آن وضع مطلوب ها رسـید. 
جشـنواره رسـالت و مأموریـت خـود می دانـد کـه در رسـیدن به 
اهـداف کالن نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور ایفای نقـش کند. 
ویژگـی دیگر جشـنواره این اسـت که معموالً بدنـه ای در این کار 
درگیـر می شـود کـه از بدنـه حرفـه ای کتـاب فاصلـه دارد. مثـاًل 
در جشـنواره هایی کـه توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
کانـون پـرورش فکری و مجامع صنفی حوزه کتاب و نشـر برگزار 
می شـود، بیشـتر کسـانی درگیر کار هسـتند که در حـوزه کتاب 
از جنـس  فعال انـد. در ایـن جشـنواره دسـت اندرکاران عمدتـاً 
معلمـان هسـتند. مخاطبـان ما هم از جنس مدرسـه ای هسـتند 
و ایـن ویژگی هـا جشـنواره کتـاب رشـد را از بقیـه جشـنواره ها 
ممتـاز می کنـد. در یـک جملـه، جشـنواره رشـد کاماًل هـدف دار 
اسـت و هویـت و مأموریـت خـود را از هدفـش دریافـت می کند. 

شـایان: مـن شـخصاً بـر این 
جشـنواره  کـه  هسـتم  بـاور 
رشـد مقـام واالیـی در معرفی 
و  ارزشـمند  کتاب هـای 
متناسـب با برنامه های درسـی 
دارد و شـاید تنها جشـنواره ای 
و  مربیـان  و  اولیـا  کـه  اسـت 
دانش آمـوزان بـا فـراغ بـال و 
و  برگزیده هـا  راحتـی خیـال، 
تقدیری هـای ایـن جشـنواره را بـرای مطالعـه خـود انتخـاب یـا 
بـه دیگـران معرفـی می کننـد و یـا در کالس هـای درس و بـه 
هنـگام نیـاز بـه مطالعـات بیشـتر از آن ها بهـره می گیرنـد. علت 
ایـن اقبال، سـابقۀ طوالنی و چندین سـالۀ جشـنواره و مشـاهدة 
بـه  اعتمـاد  و  اخیـر  سـال های  طـی  آن  معتبـر  خروجی هـای 
داورانـی اسـت کـه کتاب هـا را برمی گزیننـد و معرفـی می کنند. 
وجـه دیگـر ارزشـمندی جشـنواره در این اسـت که نویسـندگان 
کتاب هـای آموزشـی و ناشـران ایـن گونـه کتاب هـا، الگوهـای 
ارزشـیابی جشـنواره را بـه عنوان مبناهای قابل اتـکاء برای تألیف 
و انتشـار کتـاب مـد نظـر قـرار می دهنـد و می تـوان گفـت کـه 
این جشـنواره هـم برای تولیدکننـدگان کتاب )ناشـران، مؤلفان، 
آموزشـی  بـرای مخاطبـان کتاب هـای  و هـم   )... و  مترجمـان 
)دانش آمـوزان، معلمـان، مربیـان، والدیـن، کتـاب داران مـدارس 

و...( منشـأ خیـر و برکـت اسـت.
و  نگـرش  دیگـر،  جشـنواره های  بـا  جشـنواره  ایـن  تفـاوت 
جهت گیـری خـاص آن نسـبت به کتاب هـای آموزشـی و مرتبط 
بـا برنامه هـای درسـی، و بـه منظـور گسـترش و تعمیـق مفاهیم 
کتاب هـای درسـی از طریـق انتخـاب کتاب هـا و مـواد آموزشـی 

معتبـر و مطابـق بـا اسـتانداردهای آموزشـی و تربیتـی اسـت. 

دوراندیـش: اگر اجـازه دهید از زاویه رشـته های فنی و حرفه ای 
و مهارتـی بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـم. همان طـور کـه می دانید 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای در رویکـرد جدیـد بـا چرخش هـای 
اساسـی همـراه بـوده اسـت. »تعدیـل دروس فنـی و حرفـه ای و 
تلفیـق دانش، مهارت و نگرش در عناویـن و محتواهای دروس«؛ 
»کاهـش حجم کتاب هـای درسـی و بهره مندی از اجزای بسـته 
آموزشـی در کنـار کتاب درسـی«؛ »آموزش و ارزشـیابی مبتنی 
تلفیـق شایسـتگی های  »آمـوزش کل نگـر و  بـر شایسـتگی«؛ 
فنـی و غیرفنـی« و »عبـور از حافظـه محـوری« از جملـۀ ایـن 
چرخش هاسـت که همگی در اسـناد باالدسـتی مـورد تأکید قرار 

گرفته اسـت.
بنابرایـن بـا رویکـرد جدیـد، در دورة فنـی و حرفـه ای و مهارتـی 
کتاب هـای درسـی بـا تغییـرات وسـیعی همـراه شـد. کتاب های 
درسـی نونگاشـت به گونـه ای به رشـته تحریـر درآمده انـد که در 
سراسـر محتـوای کتـاب فعالیت هـای یادگیـری طراحـی شـده 
اسـت. در ایـن روش تألیف، یادگیری محتوای کتاب های درسـی 
نیازمنـد تعامـل بیـن هنرجـو و هنرآمـوز و متـن کتـاب درسـی 
اسـت؛ و پاسـخ فعالیت هـا را در خـارج از کتـاب درسـی و در 
محیـط واقعـی زندگـی و کار باید جسـت وجو کرد. عـالوه بر این، 
پیشـرفت فناوری در حوزة مشـاغل و حرف، خود نیازمند کسـب 
دانش اسـت که فرایند یادگیری آن از طریق سـایر اجزای بسـته 

آموزشـی امکان پذیر اسـت.
ایـن  تناسـب  از ویژگی هـای آمـوزش فنـی و حرفـه ای،  یکـی 
محلـی  موقعیت هـای  و  کار  دنیـای  نیازهـای  بـا  آموزش هـا 
اسـت و محتواهـای آموزشـی بایـد بـه گونـه ای تنظیم شـود که 
پاسـخ گوی آن باشـد. بـه عنـوان مثال در رشـته های کشـاورزی، 
در شایسـتگی های مربـوط بـه کاشـت و برداشـت، محصول ها در 
مناطـق مختلـف کشـور متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن نمیتـوان یک 
محتـوای واحـد بـرای همـۀ هنرجویـان تنظیم کـرد. بـه عبارت 
بهتـر، کتاب هـای آموزشـی و تربیتـی می تواننـد تکمیـل کننده 
اجـزای بسـته آموزشـی در رشـته های فنـی و حرف های باشـند 
و ایـن جشـنواره نقـش مهمـی در انتخـاب و معرفـی کتاب هـای 

مناسـب دارد.
البته در ماده 1۲ سـند برنامه درسـی ملی که بر سیاسـت های 
توسـعه  بـر  می پـردازد  یادگیـری  رسـانه های  و  مـواد  تولیـد 
سیاسـت چند تألیفی و زمینه سـازی برای مشـارکت اسـتان ها، 
و بخش هـای غیردولتـی در تولیـد، تکمیل و غنی سـازی مواد و 
منابـع تأکیـد دارد. ایـن مهم در مدل رهبری اثربخش سـازمان 
پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی تحـت عنـوان سیاسـت چند 
تألیفـی و سیاسـت مرزگسـتری نیـز بـه دفاتـر تألیـف تکلیـف 
شـده اسـت. بنابرایـن در آینـدة نزدیـک و بـا فراهـم شـدن 
بسـترهای الزم، شـاهد مشـارکت بیـش از پیـش ذی نفعان این 
آموزش هـا در تدویـن کتاب هـای آموزشـی فنـی و حرفـه ای 

بود. خواهیـم 
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کيا: جشنواره 
کتاب های رشد تنها 

جشنواره ای است که 
بر محور کتاب های 

آموزشی و با عنایت 
به بحث یاددهی 
و یادگیری برگزار 

می شود



کیا: جشـنواره کتاب  رشـد تنها جشـنواره ای اسـت کـه بر محور 
کتاب هـای آموزشـی و بـا عنایـت بـه بحـث یاددهـی و یادگیری 
برگـزار می شـود. دیگـر جشـنواره های کتـاب، اغلـب بـر محـور 
کتاب های غیرآموزشـی شـکل می گیرند و اگر در آن جشـنواره ها 
بـه ایـن کتاب هـا هـم پرداخته شـود، بـه نقـش آن هـا در فرایند 
یادگیـری توجـه نمی شـود. بنابرایـن می تـوان گفت جشـنواره از 
ایـن نظـر منحصربه فرد اسـت. البته اشـتراکاتی با جشـنواره های 
دیگـر هـم دارد؛ مثـاًل در جشـنوارة رشـد، کتـاب داسـتانی هـم 
ممکـن اسـت مـورد داوری قرار گیـرد، اما همان اثر داسـتانی هم 
صرفـاً از دریچـۀ تکنیک هـای داسـتانی یا قـدرت خیال انگیزی یا 

خالقیت نویسـنده نگریسـته نمی شـود.
یکـی دیگـر از ویژگی هـای جشـنوارة رشـد دو مرحلـه ای بـودن 
انتخاب کتاب در آن اسـت که در این بخش هم با جشـنواره های 
دو مرحله ای مشـابه تفاوت  دارد. معموالً در این جشـنواره ها، کار 
در مرحلـۀ نخسـت آسـان تر اسـت و کتاب ها از طریـق غربالگری 
بـاال می آینـد. یعنـی داوران کتاب هـا را ورق می زننـد و با مروری 
نسـبتاً سـریع کتاب هـا را بـه داوران مرحلـۀ بعـد می سـپارند. در 
جشـنوارة رشـد، داوری مرحلۀ اول هم بسـیار دقیق و در مقایسه 
بـا جشـنواره های دیگـر بسـیار طوالنـی اسـت. کتاب هایـی کـه 
بـه جشـنواره می رسـد، بـا حوصلـۀ تمـام و توسـط تقریبـاً ۲۰۰ 
کارشـناس موضوعـی در طول سـال مـورد ارزیابی قـرار می گیرد 
و کتاب هایـی بـه مرحلـۀ بعـد می رسـد که مناسـب و اسـتاندارد 
شـناخته شـده باشـد. در مرحلـۀ بعـد، بهتریـن کتاب هـا در هـر 

موضـوع از بیـن کتاب هـای مناسـب انتخاب می شـوند.
موضـوع قابـل توجه دیگر درباره جشـنوارة رشـد تنـوع موضوعی 
کتاب های جشـنواره اسـت و بـه لحاظ حجـم کار و تنوع موضوع 
شـاید تنها با جایزه کتاب سـال قابل مقایسـه باشـد. برای نمونه 
در هـر جشـنواره، حداقل 3۰ گروه داوری داریـم و از حدود 1۰۰ 
داور کمـک می گیریـم و ممکـن اسـت به طور متوسـط چهارصد 
جلسـه بـرای داوری برگـزار کنیـم. البتـه اگـر بخواهیم بـرای هر 
موضـوع یک گـروه کاماًل تخصصی داوری تشـکیل دهیـم، تعداد 

گروه هـا ممکن اسـت از چهـل هم باالتـر برود.

 2
بـه نظـر شـما، کـم و کیـف داوری هـا در ایـن دوره از 

اسـت؟ بـوده  جشـنواره چگونـه 
امانـی طهرانـی: به نظـر مـن داوری را می تـوان به سـه بخش 
تقسـیم کـرد: یکـی سـازوکار داوری اسـت کـه من فکـر می کنم 
سـازوکار داوری هـم بـه لحاظ مراحـل کار داوری و هـم فرم های 
داوری، بـه نقطـه پختگـی خـودش رسـیده اسـت. دوم، انتخـاب 
داوران اسـت کـه در ایـن زمینـه هـم، بـا شـناختی کـه نسـبت 
بـه داوران داشـتیم، در اغلـب گروه هـا از داوران مناسـبی بهـره 
گرفتـه شـده بـود؛ گرچه امسـال با توجه به شـرایطی کـه درباره 
همـکاری بـا نیروهـای بازنشسـته و رسـمی سـازمان پیـش آمد، 
محدودیت هایـی در انتخـاب داور وجـود داشـت. امـا در بخـش 
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امانی طهرانی: 
داورها باید بدانند 
کتابی که در 
جشنواره انتخاب 
می شود، قرار نیست 
کتاب دانشگاهی و 
متن درسی دانشگاه 
یا یک کتاب 
پژوهشی باشد 
و حیث کاربردی 
بودن کتاب، برای ما 
بسیار مهم است



سـوم و نـکات کیفـی داوری، تصور می کنم باید اهتمام بیشـتری 
در توجیه داوران نسـبت به اهداف جشـنواره و مخاطبان سـه گانه 
جشـنواره )معلمـان، دانش آمـوزان و خانواده هـا( صـورت بگیـرد. 
داورهـا بایـد بداننـد کتابـی کـه در جشـنواره انتخـاب می شـود، 
قـرار نیسـت کتـاب دانشـگاهی و متـن درسـی دانشـگاه یـا یک 
کتـاب پژوهشـی باشـد و حیـث کاربـردی بـودن کتاب، بـرای ما 
بسـیار بسـیار مهـم اسـت. البتـه در مجمـوع، خوش بختانـه در 

داوری هـا شـاهد انحراف هـای جـدی نبودیم. 

بـا  افـرادی  همـواره  جشـنواره  داوران  مـن،  نظـر  از  شـایان: 
صالحیـت و دارای تجربـۀ آمـوزش و تألیـف کتاب هـای درسـی 
و آموزشـی بوده انـد و بررسـی سـوابق علمـی و آموزشـی داوران 
ایـن دوره از جشـنواره نیـز نشـان می دهد که آن ها افرادی آشـنا 
بـه اسـتانداردهای کتاب هـای آموزشـی و ارزیابـی آن هـا بوده اند. 
البتـه ایـن طـور نیسـت کـه همـه آثـار و مـواد آموزشـی باید بر 
اسـاس چهارچوب هـای تعریـف شـده و مشـخص تولید شـوند و 
راه بـرای ارائـۀ ایده هـای نـو و خالقیـت نویسـندگان کتاب ها نیز 

اسـت. باز 
بـه نظـر من نقطه ضعـف جشـنواره، ورود و حضور انـدک آثار در 
برخـی حوزه های آموزشـی اسـت که بـه واقع شـاید نقطه ضعف 
جشـنواره هـم محسـوب نشـود و بیشـتر به عـدم تولید آثـار در 
ایـن حوزه هـا یا عـدم اقبال ناشـران آن ها به حضور در جشـنواره 
برمی گـردد؛ ولـی بـه هر حال بایـد با همت کارشناسـان، معلمان 
و مؤلفـان ایـن گروه هـا و ایـن حوزه هـا برطـرف گـردد و تعـداد 
ورودی هـای ایـن گروه هـا ماننـد شـیمی، علـوم و... افزایـش پیدا 
کنـد تـا داوران آثـار برگزیـده را از میـان تعـداد قابـل توجهی از 

آثـار انتخاب و معرفـی کنند. 

هاشـمی: آنچه که مشـخص 
اسـت سعی شـده اسـت افراد 
داوری  بـرای  برجسـته ای 
انتخـاب شـوند و سـعی شـده 
افـراد حداقـل در مراحل اولیه 
به طور مسـتقل و بـدون تأثیر 
گرفتـن از داوران دیگـر نظـر 
دهنـد کـه ایـن خیلـی خوب 
اسـت  ممکـن  منتهـا  اسـت. 
اسـم نویسـنده ها یا ناشـران سرشـناس مقداری تأثیرگذار باشـد؛ 
خصوصاً وقتی که نویسـنده یا ناشـر رقیب این کتاب، سرشـناس 
نباشـد. بـه نظر مـن، اگر مـا بتوانیم حداقـل در مراحـل ابتدایی، 
اسـم نویسـنده و ناشـر را پنهـان نگه داریـم و محتـوا بـدون تأثیر 
گرفتـن از ایـن عوامـل داوری شـود، شـاید بهتر باشـد. کاری که 
مـا معمـوالً در ارزیابی مقاالت علمی می کنیم؛ اسـم نویسـنده را 

می پوشـانیم تـا از تأثیـر اسـم ها بـر داوری جلوگیـری کنیـم.
امـا اتّفـاق خوبی کـه در این جشـنواره حس کردم، دو سـه مورد 
رفـت و برگشـتی بود کـه بین کمیته علمـی و گروه هـای داوری 
رخ داد. ایـن کار، موجـب شـد در برخـی مـوارد، عنایـت داوران 
محتـرم، بیشـتر از قبـل بـه سـوی اهـداف اصلـی و رویکردهـای 

جدیـد آمـوزش و پـرورش جلب شـود.
البتـه تعـداد کـم کتاب هـای رسـیده نشـان می دهـد کـه مـا در 
برخـی زمینه هـا ضعیـف هسـتیم و کتـاب کافـی مثـاًل در علـوم 
پایـه بـرای داوری و انتخـاب کتـاب برگزیـده ارسـال نمی شـود. 
شـاید بهتـر باشـد در این زمینـه امتیـازات و اهرم های تشـویقی 
بیشـتری را بـرای ناشـران و نویسـندگان در نظـر بگیریـم. مثـاًل 
مـن خیلـی تعجـب کـردم کـه چرا کتـاب شـیمی خیلـی کم به 
جشـنواره رسـیده اسـت و گروه شـیمی کتابی را انتخـاب نکرده 
اسـت، در حالـی کـه شـیمی از رشـته هایی اسـت کـه کشـور ما 
بیشـترین مقـاالت علمـی و پژوهشـی را در آن دارد. پس نیامدن 
کتـاب بـه ایـن معنـی نیسـت کـه نویسـنده ای در ایـن حـوزه 
نداریـم. بـه نظر می رسـد به ایـن دلیل اسـت که ما نتوانسـته ایم 
ایـن مقاله هـا را کاربـردی کنیـم و سیاسـتی در پیـش بگیریـم 
کـه کتاب هـا بـرای پشـتیبانی از برنامـه درسـی تولیـد شـود. 
شـما می دانیـد علـوم پایه چـه اهمیتـی دارد و تمام پیشـرفت و 
توسـعه کشـور در گروه توسـعه علوم پایه اسـت. به نظر می رسـد 
جشـنواره بتوانـد نیازهـای آموزش و پـرورش را به ناشـران اعالم 
کنـد تـا آن هـا بـر اسـاس ایـن نیازهـا بـه تولیـد کتاب مبـادرت 

. کنند

داوری  فراینـد  دوراندیـش: 
جشـنوارةکتاب رشـد،  توسط 
دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی 
تعریـف  به خوبـی  آموزشـی 
از  بهره منـدی  اسـت.  شـده 
داوران بـا تجربـه و متخصص 
داوری  بـا  کـه  موضوعـی 
و  آموزشـی  کتاب هـای 
تربیتـی هم آشـنا هسـتند، از 
ویژگی هـای فراینـد داوری در این جشـنواره اسـت. خوش بختانه 
شـاخص ها و مالک های داوری که توسـط این دفتر تدوین شـده 
و حاصل سـال ها تجربـه و پژوهش های علمی اسـت، خود فرایند 
داوری کتـاب را آسـان تر و بـا روایـی بیشـتر همـراه می سـازد. با 
ایـن وجود یـک کمیته علمـی در جریان داوری هـای کتاب ها در 
ایـن جشـنواره وجـود دارد که بـر فراینـد داوری نظـارت و از آن 

می نمایـد. مراقبـت 

کیـا: از آن جا که من در فرایند اجرایی جشـنواره هم نقش دارم، 
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بهره مندی از داوران 
با تجربه و متخصص 

موضوعی که با 
داوری کتاب های 
آموزشی و تربیتی 

هم آشنا هستند، از 
ویژگی های فرایند 

داوری در این 
جشنواره است



از فاصلـه ای بسـیار نزدیـک در جریان داوری ها هسـتم. هیچ کس 
نمی توانـد بگویـد کار مـا بی عیـب اسـت؛ مـا هـم ایـن ادعـا را 
نداریـم. امـا تمـام کوشـش مان را کرده ایـم کـه کیفیـت داوری 
روزبـه روز افزایـش پیدا کنـد، و فراینـد داوری همواره با روشـنی 
و وضـوح کامـل دنبـال شـود. مـا از داورانـی بهـره می گیریـم که 
در وهلـه اول حتی االمـکان بی طرف انـد و خودشـان در گروهـی 
کـه داوری می کننـد، ذی نفـع نیسـتند. در وهلۀ دوم ایـن داوران 
نسـبت بـه برنامه هـای درسـی آگاهی دارنـد و در صـورت امکان 
از تجربـۀ حضـور در کالس درس نیـز برخوردارنـد. داوری کـه 
نسـبت بـه اصـول و رویکردهـای سـند تحـول و برنامه درسـی و 
حتـی کتـاب درسـی شـناخت نـدارد، نمی توانـد کتاب مناسـبی 
بـرای دانش آمـوز انتخاب کند. منظورم این اسـت کـه در انتخاب 
داوران بـه جـز سـابقه علمـی و تجربـی و داشـتن وقـت بـرای 
همـکاری، توجـه به عناصـر دیگری هم الزم اسـت. امسـال البته 
محدودیت هایی نیز در اسـتفاده از همکاران بازنشسـته  سازمان و 
حتی کارشناسـان رسـمی شـاغل در سـازمان ایجاد شـد که کار 

انتخـاب داوران را سـخت تر کـرد.

۳
بـه نظـر شـما جشـنواره کتـاب رشـد بـرای اثرگـذاری 

بیشـتر چـه گام هایـی بایـد بـردارد؟
خوش بختانـه  گلدان سـاز: 
جشـنواره رشـد طی سال های 
اخیر جایـگاه با اهمیتـی برای 
ناشـران یافتـه و تـا حـدودی 
در جهت دهـی بـه تولیـد آثـار 
مناسـب آموزشـی مؤثـر بـوده 
بـا  ناشـران  هم گرایـی  بـه  و 
برنامه هـای آمـوزش و پرورش 
از جملـه برنامۀ درسـی کمک 
کرده اسـت. اما این سـخن بدان معنی نیسـت که بهبود پیوسـتۀ 
جشـنواره مـد نظـر دسـت اندرکاران قـرار نداشـته باشـد. بـه نظر 

مـن بـرای ایـن امـر، چنـد نکته بایـد مـورد توجه باشـد:
ابتـدا تبییـن دقیق تـر نیازهـا و خواسـته های آمـوزش و پـرورش 
بـرای ناشـران و مؤلفـان؛ ایـن کار باید در گام اول بـا تدوین دقیق 
نیازهـا و سـپس بـا برپایـی جلسـات توجیهـی و با مدد رسـانه ها 

فراگیرتر شـود؛ 
در مرحلـۀ بعـد بایـد شـیوة دریافـت آثار بازبینی شـود بـه نحوی 
کـه همـۀ ناشـرانی کـه منابـع آموزشـی تولیـد می کننـد، مکلف 
باشـند نسـخه ای از آن را بـرای آمـوزش و پـرورش بفرسـتند تـا 
رقابـت بیـن تمـام آثار شـکل بگیرد؛ چرا کـه در غیاب آثـار قوی،  
ناگزیـر آثـار ضعیف تـر انتخـاب می شـوند و ایـن کار به جشـنواره 

می زند. لطمـه 
گام بعـدی، تبییـن دقیق تـر معیارهـای سـنجش و ارزیابـی برای 
ارزیابـان اسـت تـا عـالوه بـر آن کـه مقایسـۀ آثـار بـا مؤلفه هـای 
دقیقـی صـورت می گیرد، کتاب های مناسـب و اسـتاندارد معرفی 
شـده بیشـترین ارتباط را با برنامه هـای آموزش و پرورش داشـته 

باشند.
ترویج آثار منتخب و معرفی آن به جامعه به شـکل گسـترده، گام 
بعـدی اسـت. ایـن انتظار به جایی اسـت کـه هر ناشـر و مؤلفی در 
پـی انتخـاب اثر خود، از آموزش و پرورش دارد. سـازمان گسـترده 
آمـوزش و پـرورش هـم توان بـرآوردن چنین انتظـاری را دارد. در 
ایـن خصـوص، بـه رغـم تالش هـای صـورت گرفتـه توسـط دفتر 

انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی، نیازمند کار بیشـتری هستیم.
در گام آخـر بایـد دربارة نـوع و میزان جوایز جشـنواره نیز تجدید 
نظـر شـود و در ایـن خصوص هم شـأن آمـوزش و پـرورش و هم 
ناشـر و پدیدآورنـده لحاظ شـود. در حال حاضر ایـن جوایز خیلی 

برازنـدة آموزش و پرورش و جشـنوارة کتاب رشـد نیسـت.

مـن  طهرانـی:  امانـی 
تصـورم بـر این اسـت کـه اوالً 
اثرگـذاری  عامـل  مهم تریـن 
همـان اسـتمرار اسـت کـه در 
اشـاره  قبـل  پرسـش  پاسـخ 
کردم. یعنـی همه بتوانند روی 
ایـن موضوع حسـاب کنند که 
جشـنواره به طور منظـم و هر 
سـال جدی تـر از سـال قبـل 
برگـزار می شـود. نکتـه دوم این اسـت بتوانیم از تمـام امکان های 
موجـود در جامعـه که روزبه روز هم بیشـتر می شـود )مثل فضای 
مجـازی( اسـتفاده کنیـم تـا کتاب هایـی کـه در جشـنواره، بـه 
سـطوح مختلـف برگزیـده شـدن می رسـند، بـه مخاطبیـن خود 
معرفـی شـوند. مثاًل از فضای مجازی اسـتفاده کنیـم و کتاب های 
برگزیـده را بـه مخاطبـان آثـار معرفی کنیـم. یعنـی کاری کنیم 
کـه برگـزاری جشـنواره بـه اقتصـاد کتاب های خـوب کمک کند. 
همـه بـه ایـن امید به جشـنواره وارد شـوند کـه اگر کتابشـان در 
جشـنواره موفقیتـی حاصـل کرد،  یک چـاپ، دو چاپ، سـه چاپ 
بیشـتر منتشـر می شـوند. ایـن مهم تریـن عاملـی اسـت کـه در 
جشـنواره بایـد دنبال شـود. باید مذاکـره ای با نهادهای پشـتیبان 
انجـام شـود که از کتاب هـای برگزیـده و منتخب حمایـت کنند. 
ایـن اتفـاق مثـاًل در انتخاب کتاب سـال توسـط وزارت ارشـاد رخ 
می دهـد. ایـن خیلـی مهم تـر از جوایـز نقـدی اندکـی اسـت کـه 
مـا بـه نویسـنده می دهیـم. ناشـر اوالً کتـاب را برای پول منتشـر 
نمی کند؛ منتشـر می کند تا کتاب به دسـت مخاطبان آن برسـد؛ 
پس هرچه شـمارگان کتاب بیشـتر شـود ناشـر خرسـندتر است. 
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گلدان ساز: تبيين 
دقيق نيازها و 
خواسته های 
آموزش و پرورش 
برای ناشران، تبيين 
دقيق معيارهای 
سنجش و ارزيابی 
برای ارزيابان، 
ترويج آثار منتخب 
و معرفي آن ها 
به شکل گسترده، 
از جمله راه هايی 
براي بهبود کيفيت 
برگزاری جشنواره 
است 



ثانیـاً در بحـث مالـی، فـروش کتاب برای ناشـر اهمیت بیشـتری 
نسـبت بـه آن جایـزه مختصـری دارد کـه جشـنواره می دهـد.

ضمنـاً بایـد از تیم برگزاری جشـنواره تشـکر کرد. این نـوع کارها 
در بخش هـای دولتـی معمـوالً به تدریـج کم اثـر می شـود، امـا در 
ایـن جشـنواره سـال به سـال بر کیفیـت کار افزوده شـده اسـت. 
من خیلی مایلم مجریان این جشـنواره گزارشـی از حجم کارهای 
انجـام شـده ارائـه بدهنـد. ایـن جشـنواره، جـزء جشـنواره هایی 
اسـت کـه بـا صرفه جویـی بسـیار زیـاد و بـا اندک تریـن بودجـه 
برگزار می شـود. نشـریاتی هم که در حاشـیه این جشـنواره نشـر 
می شـود، معمـوالً حـاوی پیام هـا و اطالعـات ارزنـده و آموزنده ای 

بـرای ناشـران و نویسـندگان آثار آموزشـی و تربیتی اسـت.

دوراندیش: متأسـفانه امسـال هم کتاب های فنـی و حرف های و 
مهارتـی در جشـنواره نقش پررنگی ندارند؛ حال آن که در کشـور، 
موضوعـات بسـیار متنوعـی در آموزش حرف هـای و در دنیای کار 
وجـود دارد کـه ناشـران می تواننـد بـه آن ورود کنند. شـاید الزم 
باشـد جشـنواره در نحوة دریافت کتاب از ناشـران فنی و حرفه ای 
گام هـای متفاوت تـر یا بیشـتری بـردارد. البتـه چنان چه ناشـران 
کتاب هـای فنـی و مهارتی، اطمینان نسـبی از حمایت های بعدی 
در فروش کتاب هایشـان داشـته باشـند، امکان مشـارکت بیشـتر 
آن هـا در بخـش فنـی دور از انتظـار نیسـت؛ گرچـه ایـن موضوع 

نیـاز به آموزش و اطالع رسـانی هـم دارد.

شـایان: بـه نظـر می رسـد اطالع رسـانی بیشـتر بـه ناشـران و 
آن هـا  مخاطبـان  و  آموزشـی  مـواد  و  کتاب هـا  پدیدآورنـدگان 
)معلمـان، دانش آمـوزان و...( می توانـد بـه اثرگـذاری جشـنواره 
کتـاب رشـد در سـطح ملـی کمـک بیشـتری کنـد. همچنیـن 
قـرار دادن معیارهـا و اسـتانداردهای ارزیابـی در دسـترس تولیـد 
کننـدگان کتاب هـا و مواد آموزشـی، می تواند آن هـا را در تولید و 
انتشـار کتاب های ارزشـمند آموزشـی یـاری دهد. افزایـش جوایز 
جشـنواره و چشـمگیر کـردن آن هـا نیـز بـه هـر حـال می توانـد 
و  باشـد  تولیـد  حـوزة  فعالیت هـای  گسـترش  بـرای  مشـوقی 
سـرانجام معرفـی آثـار منتخب از رسـانه های جمعـی و گروهی و 
بـا کمـک ابزارهـای جدید و سـنتی )به ویـژه از طریق رسـانه های 
آموزشـی مثـل شـبکه آمـوزش تلویزیون( یـا هر وسـیلۀ دیگری، 

بـر اثرگـذاری جشـنواره می افزایـد.

هاشـمی: برای اثرگذاری بیشـتر، باید تولید محتـوا افزایش پیدا 
کنـد و افزایـش تولیـد محتـوا منـوط بـه وجـود تقاضـا از سـوی 
مخاطـب اسـت. بحث مطالعـه کتاب، بحـث عمیقی اسـت که به 
فرهنـگ مطالعـه در کشـور بازمی گـردد و واقعـاً نظـام آمـوزش و 
پـرورش مـا نیـاز زیـادی بـه گسـترش فرهنـگ کتاب خوانـی در 
بیـن دانش آمـوزان دارد و حتـی می تـوان سـاعت های خاصـی را 

بـرای مطالعـه در نظر گرفـت. ظاهراً در سـند برنامه درسـی ملی 
هـم بـه ایـن موضـوع توجه شـده اسـت کـه سـاعت هایی را برای 
مطالعـه آزاد دانش آمـوزان در نظـر بگیرند. اگـر آن فضای مطلوب 
شـکل بگیـرد، فکـر می کنـم کتاب هـای آموزشـی و پشـتیبان 
برنامـه درسـی، جایـگاه مناسـب خـود را بیابنـد. اگـر آن فضـای 
مطلـوب ایجاد شـود، ایـن کتاب هـا می تواننـد به عنـوان خوراک 

سـاعت های مطالعـه بچه هـا به خوبـی نقش آفرینـی کننـد. 
نکتـه دیگـری کـه آقـای دکتر امانـی هـم فرمودند این اسـت که 
شـما نبایـد فکر کنیـد بـا برگـزاری مراسـم اختتامیه جشـنواره، 
کارتـان تمام می شـود. پایـان هر دور از جشـنواره در واقع شـروع 
شـبکه های  در  را  منتخـب  کتاب هـای  می تـوان  شماسـت.  کار 
اجتماعـی یـا سـایت ها منتشـر کـرد و می دانیـد در شـبکه های 
اجتماعـی پیام هـای کوتـاه و جـذاب به راحتـی دسـت بـه دسـت 

می شـوند.

کیـا: از نظـر مـن مهم تریـن 
کافـی  انسـجام  ایجـاد  گام، 
گوناگـون  بخش هـای  بیـن 
آمـوزش و پـرورش و همراهی 
پژوهـش  سـازمان  بـا  آن هـا 
وقتـی  اسـت.  حـوزه  ایـن  در 
همـکاران مـن با زحمـت تمام 
کتاب هـای مناسـب را انتخاب 
و فهرسـت کتاب های مناسـب 
را منتشـر می کننـد، بایـد از این فهرسـت با قـدرت حمایت کرد. 
حمایـت از ایـن فهرسـت، حمایـت از ناشـران و پدیدآورنـدگان 
کتاب های مناسـب و اسـتاندارد اسـت؛ حمایت از پدیدآورندگانی 
اسـت کـه سـرمایه ها و مسـاعی خـود را در مسـیر همسـویی بـا 
نظـام آمـوزش و پـرورش بـه کار بسـته اند. کتابی که در جشـنواره 
انتخـاب می شـود، بایـد بـه سـادگی بـه کتاب هـای درسـی و بـه 

یابـد. راه  مـدارس  کتاب خانه هـای 
اگـر هـم اشـکالی در کار مـا وجـود دارد، یا حوزه هایی از پوشـش 
و  بـه اصـالح  بـا گفت وگـو  بایـد  برخـوردار نشـده اسـت،  الزم 
گسـترش کارهـا پرداخـت. اینکـه هر کـس کار خود را بکنـد، راه 
حـل مناسـبی نیسـت. اگر مـا بتوانیم ایـن همدلـی و همراهی را 
بیـن معاونت هـا و بخش هـای گوناگـون آمـوزش و پـرورش ایجاد 
کنیـم، گام بزرگـی برداشـته ایم. خوش بختانـه سرپرسـت محترم 
سـازمان در همیـن مـدت کوتاهـی کـه مسـئولیت سـازمان را 
بـر عهـده گرفته انـد، تالش هـای خوبـی را در ایـن زمینـه انجـام 
داده انـد کـه امیدواریـم دوام یابد و فعالیت های مـوازی جای خود 
را بـه هم افزایـی نیروها و تسـریع حرکت و کامیابی بیشـتر بدهد. 
پـس از آن می مانـد همـراه کـردن نهادهای فرهنگـی دیگر مانند 

صـدا و سـیما بـا قانون.
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کيا: کتابی که در 
جشنواره انتخاب 

می شود، باید 
به سادگی به 

کتاب های درسی و 
به کتاب خانه های 

مدارس راه یابد


