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نشست خبری دبير سيزدهمين جشنواره كتاب های آموزشی و تربيتی رشد:

به ازای هر روز آموزشی 24 عنوان 
كتاب مناسب معرفی كرده ایم

محمد ناصری، دبیر سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد از پوشش صددر صدی مدارس با فهرستگان آثار مناسب 
تربیتی و آموزشــی خبر داد. وی همچنین با اشــاره به راه یابی 4366 عنوان کتاب مناسب به جشنوارة امسال، از معرفی بیش از 24 

عنوان کتاب به ازای هر روز آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف خبر داد. 

محمد ناصری با اشاره به تاریخچه دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
گفت: »در سال 1341 که »مرکز خواندنی های نوسوادان« و سپس 
»مرکز انتشارات آموزشی« در سال 1343 تأسیس شد ترویج مطالعه 
از جمله وظایف ذاتی این مرکز بــود. چون در آن ایام خواندنی های 
مناسب کم بود باید خواندنی هایی تولید می شد که ارزان، دقیق، علمی 
و تأثیرگذار و مبتنی بر برنامه درسی زمان باشد. در این راستا مجالتی 
به نام پیك منتشر شــد. به برکت انقالب اسالمی این مجالت که 7 
عنوان بود به 30 عنوان مجله رسیده است. شمارگان 3 میلیون و 900 
هزاری آن مجالت نیز امروز به 40 میلیون رسیده است. این مجالت 
همچنان ارزان است و حتی در دورترین نقاط هم به دست مخاطب 

می رسد و سعی می کند خالءهای برنامه درسی را پر کند.« 
وی با بیان این کــه ادبیات کودک و نوجوان بعد از انقالب رشــد 
چشــمگیری داشته است افزود: »بعد از انقالب اسالمی جهش قابل 
توجهی در این حوزه اتفاق افتاد و تولیدات بیشتری به شكل کّمی و 
کیفی صورت گرفت. تعداد ناشران کودک و نوجوان پیش از انقالب 
بســیار کم بود اما امروزه عدد بزرگی است. تولید کتاب های متنوع، 
بازاری را برای این محصول ایجاد کرده است که می تواند افراد سودجو 
را هم وسوسه کند.« ناصری در ادامه گفت: »این دفتر که امروز دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی نام گرفته است، فراتر از دفتر انتشارات 
»کمك آموزشی و امور کتابخانه ها«ست که در سال های اول انقالب 
فعالیت می کرد. یعنی با زمان پیش رفته و فعالیت های گســترده ای 
دارد. 17 سال پیش این دفتر بنابر وظیفه سازمانی آموزش وپرورش 
در تجهیز کتابخانه های مدارس و ترغیب همكاران فرهنگی به تبلیغ 

کتاب های مناسب و مؤثر، فرایندی را تعریف کرد تا فضای بهتری برای 
بهره مندی دانش آموزان از کتاب های مناسب فراهم شود.«

وی با تأکید بر این که بخشی از تربیت و آموزش در فضای کتابخانه 
اتفاق می افتد افزود: »امروزه جامعه کتاب مناسب را وابسته به کتاب 
درسی می داند؛ مثالً کتابی که مفاهیم کتاب درسی را توسعه دهد یا 
ساده کند. در حالی که کتابی که آموزش وپرورش به دنبال آن است 
کتابی نیست که فقط مكمل کتاب درسی باشد. هر کتاب خواندنی فی 
نفسه قابل اعتنا و مهم است. وظیفه این دفتر آن است که شرایطی را 
فراهم کند تا جامعه بتواند از کتاب های خوب و مناسب بهره مند شود. 
به همین جهت موضوع سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی آغاز شد.«

ارسال فهرستگان كتاب های مناسب به همه مدارس كشور
مدیر دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی در ادامه به انتشــار 
فهرســتگان آثار مناسب اشــاره کرد و گفت: »یكی از فعالیت های 
سامان دهی، معرفی کتاب های مناسب در فهرستگان است. در سال 
1395 ما فهرســتگان منابع آموزشی و تربیتی را به همه 105 هزار 
مدرسه کشور ارسال کردیم. این یعنی پوشش صددرصدی مدارس 
کشور اعم از دولتی و غیردولتی. در حالی که تا پیش از این 10 تا 15 
درصد مدارس این فهرستگان را دریافت می کردند. منابعی که در این 
فهرستگان معرفی می شود متنوع است و معلم می تواند بنا به سلیقه و 

نیاز خود آثاری را از میان آن ها انتخاب کند.«
ناصری با بیان این که رسانه ها آن طور که بایسته و شایسته است به 
کتاب نمی پردازند نقدی را به رســانۀ ملی وارد دانست و خاطرنشان 
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کرد: »رســانه ملی به دنبال تبلیغ کتاب هایی است که مؤسسات و 
ناشران پول تبلیغش را می پردازند. یعنی در این زمینه مانند رپرتاژ 
آگهی عمل می کند به جای آنكه معرفی آثار سودمند را وظیفه ذاتی 
خود بداند. امیدواریم منابعی که تبلیغ می شــوند منابع مورد قبول 
آموزش وپرورش باشند که اگر نامناسب باشند درد خیلی زیاد است. 
اگر هم مناسب باشــند باید ببینیم در چه جایگاهی از 60 تا 100 
امتیاز قرار دارند. ما در فهرستگان کتاب های باالی 80 امتیاز را معرفی 
می کنیم. اگر رسانۀ ملی آثاری با امتیاز مثالً 62 را تبلیغ کند، جامعه 
نمی داند که این کتاب در سطح مقدماتی و معمولی است. از این منظر 

رسانه، خصوصاً رسانۀ ملی، قابل نقد است.«
وی دربارة تعامل با صداوسیما در جهت تبلیغ آثار مناسب افزود: »در 
شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی از وزارت 
ارشاد، معاونان وزیر آموزش وپرورش و نیز مدیرکل تبلیغات صدا وسیما 
عضویت دارند. در کمیتۀ برنامه ریزی و اجرایی هم صداوسیما عضویت 
دارد. اما این موضوع داخلی اســت و در داخل صداوسیما باید معلوم 
شود که سهم منابع آموزشی قابل اعتنا چقدر است و درصدی هم برای 
کسانی که پول تبلیغات را می دهند کنار گذاشته شود. ولی اگر مبنا 
را بر این بگذاریم که تبلیغ کتاب های آموزشی همگی مبتنی بر پول 
باشد، مسلماً آنكه پولدارتر است تبلیغ می کند. رسانه ملی برای معرفی 
آثار برتری که ما در جشــنواره معرفی می کنیم چه کاری می کند؟ 
صداوسیما با هر منطقی که می خواهد تبلیغ کند، باید کتاب مناسب 
و استاندارد را تبلیغ کند. نكتۀ بعدی که باید در این زمینه به آن اشاره 
کرد آن اســت که محصولی که تبلیغ می شود لزوماً بهترین نیست. 
ذائقه و نگاه معلم فرق می کند. معلم ممكن اســت در یك کالس با 
توجه به نیازهای دانش آموزانش کتاب های متفاوتی را معرفی کند. از 

همین روست که فهرستگان ما متنوع است.«

معرفی 25 هزار كتاب مناسب در 17 سال
ناصری دربارة آثار معرفی شــده در فهرستگان توضیح داد: »ما در 
این 17 سال 25 هزار کتاب مناسب را در کتابنامه معرفی کردیم. در 
سال تحصیلی 95-96 ، 3639 عنوان کتاب مناسب را برای مخاطبان 
همۀ مقاطع معرفی کردیم به طوری که به ازای هر روز آموزشی به طور 

میانگین بیش از 24 کتاب معرفی کرده ایم. 
برای دانش آموزان دوره ابتدایی به ازای هر روز آموزشی بیش از 7 
عنوان کتاب مناســب، برای دانش آموزان دوره متوسطه اول به ازای 
هر روز آموزشی 5 کتاب مناسب و برای دانش آموزان دوره متوسطه 
دوم 6 کتاب مناسب، برای هنرجویان و هنرآموزان 5 کتاب و در دوره 

پیش دبستانی 2 عنوان کتاب مناسب معرفی کرده ایم.«
دبیر سیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد گفت: 
»معلم با توجه به شــناخت نسبی از ناشــر و نویسنده و با توجه به 
توضیحات فهرستگان، و نیز با توجه به ذائقۀ خود و مخاطبش کتاب 
مناســب را انتخاب کند. در واقع این فهرســت معلم را در دریایی از 
کتاب های قرار می دهد که می تواند سهم خود را انتخاب کند. البته 
همۀ فعالیت های ما در این زمینه ترویجی است نه اجباری. هیچ معلمی 
در هیچ مدرسه و مقطعی نباید مطالعۀ کتاب غیردرسی را اجبار کند. 
اما وزارت آموزش وپرورش معلم را برای انتخاب بهتر پشتیبانی می کند. 
البته معلمی که خود اهل کتاب و مطالعه نیست نمی تواند دانش آموزان 
را به این کار تشویق کند. اما وظیفۀ آموزش وپرورش آن است که این 

فهرستگان را در اختیار معلمان قرار دهد و به آن ها کمك کند.«

خرید كتاب كمك آموزشِی بيشتر سواد نمی آورد
ناصــری با بیان این که نباید دانش آمــوزان را با حجم عظیمی از 
کتاب های کمك آموزشــی رو بــه رو کنیم، افزود: »مــا باید اولیا را 
آگاه کنیم که خرید کتاب کمك آموزشــی سواد نمی آورد و خرید 
کتاب بیشــتر به معنی موفقیت در کنكور نیست. اساساً اگر کتاب 
درسی توسط معلم تفهیم شود، نیازی به کتاب کمك درسی نیست. 
البته نه به طور کامل. چون دانش آموز غیر از کتاب درســی مباحث 
بسیاری را می تواند یاد بگیرد که در کتاب های درسی زمان و فرصت 
گفتنشان نیست. کتاب های کامالً عام مانند مذهبی، ادبیات داستانی، 
مهارت های فردی، تاریخی و... همگی مهم هستند و موضوعیت دارند. 
به همین جهت به نظر می رسد همكاران فرهنگی ما در مدارس نباید 
دانش آموز را با حجم عظیمی از منابع کمك درسی رو به رو کنند چون 

باعث حیرانی و سردرگمی آن ها می شود.«
مدیر دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی یكی از مشكالت برخی 
کتاب های کمك درســی را تالش آن ها برای تبدیل کتاب درسی به 
خودآموز عنوان کرد و افزود: »کتاب درسی باید توسط معلم آموزش 
داده شــود و تفهیم آن وظیفۀ معلم و فعالیت دانش آموز اســت. در 
غیر این صورت دیگر نیازی به مدرســه نیست. در مدرسه قرار است 

تعلیم وتربیت اتفاق بیفتد وگرنه کالس درس 
کالس، آموزشگاه آزاد نیست که در آن معلم 
و دانش آموز ارتباط عاطفی قوی با هم ندارند. 
به خصوص در دورة ابتدایی اگر فضا را به سمتی 
ببریم که دانش آموزان فقط بتوانند تست بزنند و 
در مدارس خاص قبول شوند، مدرسه و کالس 
و تعلیم وتربیت از مدار خود خارج شده و تبدیل 
می شود به آموزشگاهی که فقط سعی می کند 
ذهن دانش آموز را تقویت کند. ما باید ســعی 

کنیم به خصوص در دوره دبستان در مقابل این موضوع بایستیم.«
کتاب های راه یافته به سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد موضوع دیگری بود که ناصری به آن اشاره کرد و گفت: 
»4366 عنوان کتاب مناسب در این دوره از جشنواره حضور داشتند 
که از میان آن ها 1073 عنوان کتاب به مرحلۀ داوری رسیدند. البته 
با توجه به برگزاری جشــنواره قرآنی کتاب های این حوزه و بخش 
فنی وحرفه ای از این چرخه خارج شدند. در جشنواره سیزدهم، 68 
داور در 22 گروه داوری آثار را بررســی کردند. از میان 1073 عنوان 
کتاب، 117 اثر از 64 ناشر نامزد شدند که از میانشان دو ناشر مؤلف 
حضور داشتند. امسال به شكل چشم گیری ناشران شهرستانی هم در 
جشنواره حضور داشتند. ما 25 اثر برگزیده و 19 اثر تقدیری خواهیم 

داشت که 25 ناشر در انتشار آن ها سهیم هستند.«
وی در آخر به حمایت های آموزش وپرورش از برگزیدگان اشــاره 
کرد و افزود: »معاونت پرورشــی، با همكاری وزارت ارشــاد، ساالنه 
کتاب هایی را برای تجهیــز مدارس می خرد که برای تهیۀ کتاب ها 
باید به فهرســتگان مراجعه کنند. همچنین مــا برگزیدگان را در 
نشــریۀ جوانه معرفی جامع تری خواهیم کرد. عالوه بر این وزارت 
ارشــاد از برگزیدگان جشنواره های مختلف کتاب هایی را خریداری 
می کند. در شــورای دیگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )که 
برای کتابخانه های عمومی کشور کتاب خریداری می شود( نیز این 
فهرستگان معتبر است. ما هم آثار برگزیده را در انتهای کتاب های 

درسی معرفی می کنیم.«

همکاران فرهنگی ما در 
مدارس نباید دانش آموز 
را با حجم عظیمی 
از منابع کمک درسی 
رو به رو کنند چون باعث 
حیرانی و سردرگمی 
آن ها می شود
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