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رشد 150 درصدی نتیجه
 تعامل با ناشران

گزارشگر: سمانه آزاد

اشاره
ــی و تربیتی در حاشیه بیست  ــامان دهی منابع آموزش معاونت س
ــگاه بین المللی کتاب تهران، نشست های علمی  و هشتمین نمايش
ــی متعددی را برگزار کرد. در چهارمین نشست اين معاونت،  آموزش
ناشران و پديدآورندگان با مؤلفان کتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
ــتند. در اين برنامه مؤلفانی از گروه های  کاردانش به گفت وگو نشس
ــواده و تربیت بدنی حضور  ــرق، کار و فناوری، مديريت خان ــه، ب رايان

داشتند.

سخت اما مؤثر
در ابتدای نشست، فريبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی 
ــی و  ــران آموزش ــا تأکید بر ضرورت تعامل میان ناش ــی ب آموزش
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی گفت: »شايد تعامل 
ــا ماندگارترين و  ــد، ام ــو بهترين و کوتاه ترين راه نباش و گفت وگ
اثرگذارترين راه برای نزديک کردن تفکِر بخش خصوصی و بخش 
دولتی در تولید منابع آموزشی و تربیتی است. ما طی چهار سال 

گذشته،  آثار اين گفت وگو را به خوبی احساس کرده ايم.«
در ادامه، چند تن از ناشران سؤاالت خود را مطرح کردند. 

ناشر يا پیمانکار؟
ــارات فنی ايران گفت: »نخستین سؤال من  ــاور انتش کافی مش
ــر چه مفهومی دارد؟ استنباط من  ــت که از نگاه شما ناش اين اس
ــران اين است که از نگاه شما ناشر  از نوع روابط میان دفتر با ناش

فقط يک پیمانکار است. حال آن که ارتباط شما با ناشر برای تولید 
کتاب آموزشی، مانند يک سازمان سفارش دهنده به يک ناشر آزاد 
نیست. به نظر من میزان دخل و تصرف و آزادی های ناشر در امر 
ــتر باشد، در حالی که در روابط کنونی،  گويی شما  تولید بايد بیش
يک سازمان سفارش دهنده و ما پیمانکار نشر هستیم. اين موضوع 

ناشران را به همکاری ترغیب نمی کند.«
يگانه از انتشارات فارابی هم با انتقاد از تغییرات هر ساله برخی 
از کتاب های درسی گفت: »چرا تغییرات کتاب رايانه اين قدر زياد 
ــت؟ چه دلیلی وجود دارد که کتاب اين رشته هر سال عوض  اس
ــش دو منبع و مرجع  ــاخه کاردان ــود؟« وی افزود: »چرا در ش ش
معرفی شده که مطالب هر دو تقريبًا مانند هم است. از سوی ديگر 

چرا تألیف کتاب های جديد طول می کشد؟«
ــارات جوزان  ــمندان کرج و انتش ــگاه انديش ندي�ری از آموزش
ــی کنکور دانش آموزان کاردانش گفت: »نیمی  درباره منابع درس
ــتان ها، دانش آموزان کاردانش هستند.  از داوطلبان کنکور هنرس
ــال تحصیلی  آن ها برخی از کتاب ها و منابع کنکور را در طول س
نمی خوانند؛ اما بايد در کنکور پاسخ آن ها را بدهند. به نظر می رسد 

بايد راه حلی دربارة اين موضوع پیدا کرد.«

ضرورت هم گامی با سرعت تغییرات دانش
نیلوفر بزرگ نیا،  از مؤلفان کتاب های رايانه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر تغییرات پی در پی کتاب گفت: »مسائل آموزشی و علمی 
ــته های ديگر است؛ به گونه ای  ــته ما خیلی سريع تر از رش در رش

در دیدار ناشران و پدیدآورندگان با مؤلفان کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای وکاردانش مطرح شد:
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ــويم. نسخه های جديد  که گاهی حتی خود ما هم غافلگیر می ش
نرم افزارها به سرعت منتشر می شوند. ما در گروه تألیف کتاب های 
ــازار کار دعوت می کنیم،  ــتانی که از ب ــته رايانه، همراه دوس رش
اعضای کمیسیون های تخصصی و نیز مدرسان، با در نظر گرفتن 
ــوی ديگر ما  ــريع، کتاب را تألیف می کنیم. از س اين تغییرات س
مجبوريم خود را در سطح جهانی به روز نگه داريم و استانداردهای 
جهانی را نیز رعايت کنیم. همه اين عوامل باعث شده تا در رشته 

رايانه تغییرات زيادی داشته باشیم.«
ــد نیز افزود: »در  ــدن زمان تألیفات جدي وی دربارة طوالنی ش
زمینه رايانه شرايط به گونه ای است که هر کسی جرئت تألیف در 
ــن حوزه را به خود نمی دهد. چراکه ما واقعًا خودمان را در برابر  اي
دانش آموزان مسئو ل می دانیم. آموزش های ما بايد عمیق باشند. 
مثاًل در زمینه آموزش برنامة سی شارپ، با تأکیدی که بر استفاده 
ــش و برنامه ريزی  ــازمان پژوه ــای مؤلفان خارج از س از توانايی ه
ــف کار را  ــرد  آورده ايم. يک مؤل ــتیم، جمعی را گ ــی داش آموزش
ــک بخش ها و حتی  ــد و بقیه اعضای گروه بر تک ت ــف می کن تألی
ــای متن نظر می دهند و در صورت لزوم تغییراتی را  جمله بندی ه
اعمال می کنند. اعمال اين دقت نظرها که به خاطر آموزش دقیق 

و عمیق دانش آموزان است، قطعًا وقت گیر خواهد بود.«
ــوع ديگری بود که  ــاوت در حوزه کاردانش هم موض منابع متف
ــا در اين حوزه  ــاره کرد. وی افزود: »م ــم بزرگ نیا به آن اش خان
ــی را نداريم و تنها می توانیم  ــی خاص حق اجبار اعالم کتاب درس
ــی را معرفی کنیم. در واقع ما استانداردها  کتاب ها و منابع آموزش
و بودجه  بندی هايی داريم که براساس آن ها کتاب هايی را پیشنهاد 
می دهیم. يعنی اين کتاب ها فقط جنبه معرفی و پیشنهاد دارند و 

ما ملزم نیستیم در سال تحصیلی کتابی را الزام کنیم.«

کار و فناوری، نیازمند توجه ويژه ناشران
ــت، معصومه نوروزی از مؤلفان گروه کار و  در ادامه اين نشس
ــبتًا جديد درسی گفت: »درس کار و  فناوری درباره اين حوزه نس
ــال 1392 وارد برنامه درسی شد. تاکنون سه کتاب  فناوری از س
ــتم تألیف شده  ــم، هفتم و هش کار و فناوری برای پايه های شش
ــت. کتاب پايه نهم هم برای سال تحصیلی 95- 94 در دست  اس

تألیف است.«
وی درباره اهداف اين حوزه درسی گفت: »يکی از اهداف کالن 
اين درس، آموزش مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
ــن رو يکی از بخش های عمده کتاب به اين موضوع اختصاص  از اي
دارد. مثاًل در پايه ششم به آموزش ويندوز و سخت افزار به صورت 
ــه هفتم مباحث  ــس پرداخته ايم. در پاي ــای آفی ــه و مهارت ه پاي
جست وجو در اينترنت و مستندسازی و در پايه هشتم موضوعات 

کار با ايمیل و شبکه ها را مورد توجه قرار داده ايم.«
وی با اشاره به اينکه آموزش شايستگی های فنی از ديگر اهداف 
ــت گفت: »آموزش شايستگی های فنی يعنی  کالن اين حوزه اس
ــی برخی از اين  ــی و عمل ــوزان با اجرای پروژه های درس دانش آم
ــیله برقی  ــاخت يک وس ــتگی  ها را ياد می گیرند. مثاًل با س شايس
ــد. هم چنین انواع  ــا چگونه کار می کنن ــاد می گیرند که مداره ي
برشکاری ها و اتصاالت را در پروژه های کوچک تجربه می کنند تا 
بعدها بتوانند اين مهارت ها را در پروژه های بزرگ تعمیم دهند. از 

سوی ديگر ما شايستگی های غیر فنی مورد نیاز مشاغل و دنیای 
کار را نیز مدنظر داريم؛ مانند رعايت موارد ايمنی و بهداشتی که 

در دنیای کار مطرح است اما صرفًا فنی نیست.«
ــن درس و حوزه  ــت: »از آنجا که اي ــم نوروزی در انتها گف خان
درسی نسبتاً  جديد است ناشران هنوز آشنايی کافی با آن ندارند 
و آثاری هم که در اين زمینه ديده ايم چندان منطبق با اهداف ما 
ــت. اما امیدواريم ناشران بتوانند پیرامون اين درس تولیداتی  نیس
داشته باشند؛ مثاًل مؤلفان می توانند پروژه هايی را طرح کنند که 
ــان آن ها را اجرا کنند. ما  دانش آموزان به جای پروژه های درسی ش

ــران انتظار داريم بتوانند به دسترسی  از ناش
ــوزان به منابع و کتاب های مفید در  دانش آم

اين زمینه کمک کنند.«

توج�ه بیش�تر ناش�ران ب�ه ح�وزه 
کتاب های کمک آموزشی

بختیاری، از مؤلفان حوزه درسی گرافیک، 
ــامان دهی  ــا تأکید بر اينکه معاونت س نیز ب
ــی بودن  ــی، تأکیدی  بر درس ــع آموزش مناب
ــران نبايد گمان  کتاب ها ندارد، گفت: »ناش
 کنند که آموزش وپرورش تنها سفارش دهنده 

موضوعات کتاب های آموزشی است و به تبع آن  ناشران بايد مانند 
پیمانکار عمل کنند.  اساسًا سامان دهی منابع آموزشی بر درسی 
ــران  ــی ناش بودن کتاب ها تأکید ندارد و اتفاقًا کتاب های غیردرس
مورد توجه مؤلفان کتاب های درسی قرار می گیرد؛ چراکه به مثابه 
يک مکمل عمل می کنند. در واقع کنار هم قرار گرفتن کتاب های 
درسی و کتاب های غیردرسی با رويکرد آموزشی که شما منتشر 

می کنید، نتیجه مطلوبی خواهد داشت.«

وی افزود: »سال های قبل انتقاد می شد که چرا کتاب های درسی 
ــگاه ها  ــتان ها و هم در دانش ــوزه هنر و گرافیک، هم در هنرس ح
ــی  ــوند؟ دلیل اين بود که آن ها تنها منابع آموزش تدريس می ش

تعامل و گفت وگو 
ماندگارترين و 

اثرگذارترين راه برای 
نزديک کردن تفکر بخش 
خصوصی و بخش دولتی 

در تولید  منابع آموزشی و 
تربیتی است
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ــتة هنر بودند و کتاب ديگری در برخی عناوين درسی وجود  رش
ــد روزافزون کتاب های  ــت. اما خوشبختانه اخیراً  شاهد رش نداش
آموزشی هستیم که مشخصًا کتاب درسی نیستند؛ اما مکمل های 
ــتند که  نشان از توجه ناشران به  خوب و البته گاهی ناقصی هس
ــت که کتاب  های  ــن حوزه دارد. در واقع با چنین رويکردی اس اي
ــامان دهی منابع آموزشی و طی چارچوب های از  شما در دفتر س
پیش تعیین شده ای داوری و در صورت مناسب بودن در کتاب های 
ــت که ضوابط ما به عنوان فیلتر  ــی معرفی می شوند. اينجاس درس
استفاده می شوند وگرنه ناشران می توانند کتاب هايشان را براساس 
ــان يا نیاز بازار کتاب  ــده خودش ــرفصل های از پیش تعیین ش س

منتشر کنند.«
مجتبی انصاری پور از مؤلفان گروه الکترونیک نیز با درخواست 
ــران برای تعامل بیشتر با سامان دهی منابع آموزشی گفت:  از ناش
ــه در حوزه  ــوزه فنی وحرفه ای و چ ــی ما چه در ح ــه درس »برنام
نظری، متمرکز است و ما تابع يک دستورالعمل  کلی هستیم. اين 
دستورالعمل در اختیار ناشران قرار دارد که می توانند با توانايی و 

تجربه های ارزشمندشان از آن استفاده کنند.«
ــاخه کاردانش نیز  ــور دانش آموزان ش ــاره منابع کنک وی درب
ــاخه  ــه تحصیل هنرجويان ش ــث ادام ــا مدت ها بح ــزود: »ت اف
ــا پس از طرح ضرورت  ــگاه ها مطرح نبود، ام کاردانش در دانش
ــاخه، ادامه تحصیل  ــويق دانش آموزان به تحصیل در اين ش تش
ــن رو طبیعی بود که  ــد. از اي ــگاه ها هم مطرح ش آن ها در دانش
ــد. به همین دلیل  ــی آن ها نباش ــی مباحث در برنامه درس برخ
ــد. گرچه هنوز اين خأل  ــای جبرانی و تکمیلی تألیف ش درس ه
وجود دارد، اما وجود ناشرانی مانند شما می تواند در اين زمینه 

به ما کمک کند.«

غلبه آثار ترجمه بر تألیف
ــورای برنامه ريزی درسی  در ادامه عباس اردس�تانی، عضو ش
ــی حوزه  ــای آموزش ــکالت کتاب ه ــه عمده مش ــی، ب تربیت بدن
ــاره کرد و گفت: »ما در کتاب های کمک آموزشی  تربیت بدنی اش
خصوصًا در بخش تربیت بدنی با دو مشکل بزرگ مواجه هستیم. 
ــوند  ــر می ش ــت آنکه عمده مطالب و کتاب هايی که منتش نخس
ترجمه  اند، نه تألیف. ديگر اينکه اگر ناشران قصد همکاری دارند، 
ــی در اين زمینه آشنايی داشته  ــته های نظام آموزش بايد با خواس
ــر در دفتر مالقات  ــته تنها با يک ناش ــند؛ اما من سال گذش باش

داشتم!«
ــد در تولید  ــران و مؤلفان باي ــه  ناش ــه ای ک ــزود: »نکت وی اف
ــت که اين  ــی به آن توجه کنند اين اس ــای کمک آموزش کتاب ه
ــتند و چند جنبه بايد در آن ها مورد توجه  کتاب ها تک بعدی نیس
ــت. البته در  قرار بگیرد. در اين کتاب ها فقط تخصص مطرح نیس
ــکل خواهد کرد، اما  نظر گرفتن اين جنبه ها، تألیف کتاب را مش
به گمان من اگر ناشران، ارتباط و تعاملی در اين حوزه با سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی داشته باشند ما و آن ها راحت تر و 

سريع تر به مقاصدی که مدنظرمان هست می   رسیم.«
سیدرحمان هاشمی از گروه مديريت خانواده نیز با قدردانی از 
ناشران گفت: »آموزش وپرورش برنامه های آموزشی و درسی خود 
ــر کتاب های درسی در دسترس دانش آموزان قرار  را از طريق نش
می دهد. منابعی که شما تولید می کنید در راستای ارتقای سطح 
دانش و بینش دانش آموزان و ايجاد زمینه های فعالیت باالتر است 

که بسیار ارزشمند است.«
ــته مديريت خانواده، هم در حوزة فنی وحرفه ای  وی افزود: »رش
و هم در حوزة نظری فعالیت دارد. هر قدر که در اين حوزه کتاب 
منتشر شود باز هم کم است؛ زيرا خانواده ها به ارتباطات اجتماعی 
ــما نیز  ــد و آگاهی های فنی روز نیاز دارند و اين به کمک ش جدي

دارد.«

افزاي�ش کتاب های مناس�ب ح�وزه فنی وحرفه ای و 
کاردانش

در انتهای اين نشست فريبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی 
ــران گذاشت. وی گفت: »در  ــی، اطالعاتی را در اختیار ناش آموزش
ــیده به دبیرخانه سامان دهی  ــته، کتاب های رس طول سال گذش
ــدی 100 درصدی بوده  ــی، از نظر تعداد شاهد رش منابع آموزش
است و اين نشان می دهد که خوشبختانه اقبال ناشران به تعامل با 

ما زياد بوده است که جای سپاس و قدردانی دارد.«
ــال  ــزار عنوان کتابی که امس ــدود پنج ه ــه داد: از ح  وی ادام
به دست ما رسیده است، به طور میانگین 59 درصد آن ها مناسب 
ــت؛ که در حوزه فنی وحرفه ای میزان کتاب های مناسب  بوده اس

بیش از 60 درصد است. 
ــت با توجه به رويکردهای  ــری مجاز اس او تأکید کرد: »هر ناش
ــی که دنبال می کند، بهترين محتواها را تولید کند.  خود و اهداف
ــال، که  ولی ما به عنوان متولیان آموزش دانش آموزان 6 تا 18 س
ــامل می شود، اهدافی را  حوزه فنی وحرفه ای و کاردانش را هم ش
ــب اين دوره بايد  ــن دوره ها تعیین می کنیم. منابع مناس برای اي
ــه ارتقای آموزش  و  ــد تا ب ــتا با برنامة دوره باش ــی و هم راس مبتن

مهارت در آن کمک کند.«
وی با اشاره به مصوبة 828 شورای عالی آموزش وپرورش تأکید 
ــج و توزيع هرگونه  ــن مصوبه تبلیغ، تروي ــرد: »طبق ماده 6 اي ک
منابع آموزشی در آموزشگاه های سراسر کشور بايد از میان منابع 
ــتاندارد باشد. طبق بند چهارم همین مصوبه، سازمان پژوهش  اس
ــان و با تعیین  ــی با بهره گیری از متخصص ــزی آموزش و برنامه ري
استانداردها، آن منابع را معرفی می کند. براساس بند پنجم همین 
مصوبه، ارائه فهرست وار و توصیفی منابع مناسب توسط کتابنامه 
ــوان پیمانکار  ــران را به عن ــد صورت می گیرد. بنابراين ما ناش رش
ــما تولیداتی داريد که اگر متناسب با نیاز مخاطبان  نمی بینیم. ش
ــد، بدون هیچ هزينه ای برای شما، توسط داوران هر رشته  ما باش
ــده و باز هم به صورت رايگان در کتاب نامه معرفی و به  بررسی ش

مدارس فرستاده می شود.«
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نشست گروه فني وحرفه اي در يك نگاه
 تعداد حاضران: 32 نفر

 بیشترین شرکت کننده: مؤسسه امام حسین با 2 میهمان
 برگه های تکمیل شده نظرسنجی: 11 برگه

نتایج حاصل از برگه های نظرسنجی
1. اغلب حاضران )54/5 درصد( میزان موفقیت نشس��ت 
را »متوس��ط« و 36 درصد از آن ها »زی��اد« ارزیابی کرده 

بودند.
2. اغلب حاضران )64 درصد(، میزان تأثیر این نشس��ت در 

پاسخ به پرسش ها و رفع ابهام ها را »زیاد« دانسته بودند.
3. اغلب حاضران )91 درصد(، میزان عالقه مندی خود را به 

تداوم این نشست ها به صورت تفكیک شده، با گزینه »زیاد« و 
»خیلی زیاد« ابراز کرده بودند.

4. بیش��تر حاضران فاصله زمانی سه ماهه را برای برگزاری 
نشست ها مناسب تشخیص داده اند.

5. ارزیابی کلی اغلب حاضران از نشس��ت مثبت بوده است. 
5  نف��ر )64 درصد( میزان مفی��د بودن آن را »زیاد« و 4 نفر 

)36 درصد( »متوسط« شمرده اند. 

نقاط ضعف
� سر وصدای زیاد و فضای نامناسب برگزاری نشست؛

� عدم ارسال زودهنگام پیامک جهت دعوت به نشست
� محدود بودن تعداد کتاب نامه های اهدایی
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