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ــران کتاب های  ــر میان پديدآورندگان و ناش گفت وگو و تبادل نظ
آموزشی از يک سو و داوران و گروه های ارزياب کتاب های آموزشی از 
سوی ديگر، برای هر دو گروه مفید است. گروه نخست با نگاه حاکم 
ــاخص های ارزيابی و داوری کتاب های آموزشی آشنا  بر معیارها و ش
ــک در جريان دغدغه ها و ابهامات  ــوند و گروه دوم نیز از نزدي می ش
احتمالی ناشران و مؤلفان آموزشی و ديگر عالقه مندان اين حوزه قرار 

می گیرند. 
نشست »استانداردها و بايد و نبايدهای تألیف کتاب های آموزشی 
ــنبه 21 ارديبهشت ماه سال جاری در سالن  علوم پايه« که روز دوش
ــران آموزشی بیست وهشتمین  ــت های علمی ـ  آموزشی ناش نشس
ــد، پاسخی به اين نیاز  ــگاه بین المللی کتاب تهران برگزار ش نمايش

دوسويه بود.
ــناس رياضی، احمد  ــرو داودی کارش ــت دکتر خس  در اين نشس
احمدی کارشناس فیزيک، مريم انصاری کارشناس زيست شناسی، 
بتول فرنوش، کارشناس علوم تجربی و فريبا کیا معاون سامان دهی 
ــران و معلمان  ــی از مؤلفان، ناش ــی و تربیتی و جمع ــع آموزش مناب
ــتند. آنچه می خوانید گزارشی خالصه شده از  عالقه مند حضور داش

اين نشست است.  

خس�رو داودی )کارش�ناس رياض�ی و مس�ئول اداره 

ــما مهیمانان عزيز در خصوص چگونگی  جلس�ه(: ما امروز با ش
ــی در گروه علوم پايه و خصوصًا  و نحوه ارزيابی کتاب های آموزش
ــوم تجربی در  ــی و عل ــای رياضی، فیزيک، زيست شناس کتاب ه
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی گفت وگو خواهیم  دبیرخانه س
ــی کتاب ها و نحوه ارزيابی و مالک های داوری  کرد و فرايند بررس
ــت می کنم  را توضیح خواهیم داد. ابتدا من از همکارانم درخواس
ــما عزيزان ارائه کنند و در ادامه  توضیحات کوتاهی را خدمت ش

اگر پرسشی باشد، پاسخ گو خواهیم بود.

احمد احمدی )کارشناس فیزيک(: شايد مهم ترين سؤالی 
ــف و همه آنانی  ــورهای مختل ــی کش که همه برنامه ريزان درس
ــد که  ــند اين باش که در اين عرصه کار می کنند، از خود می پرس
ــهروندان جامعه ای که در  ــوزان ما به عنوان ش ــای دانش آم نیازه
ــخیص دقیق نیازهای  ــت. امروزه تش ــی می کنیم چیس آن زندگ
ــريعی که در حال  ــیع و س دانش آموزان با توجه به تغییرات وس
ــت، عماًل امکان پذير نیست و اگر چنین فرضی درست  انجام اس
ــوم پايه نیز  ــوزان را در عل ــم نیازهای دانش آم ــد، نمی توانی باش
ــخیص دهیم. به همین دلیل برنامه ريزان درسی  ــتی تش به درس
ــود به اين تغییرات توجه کنند  ــالش می کنند در برنامه های خ ت
ــا همخوانی الزم بین نیازهای روز دانش آموز و منابعی که تهیه  ت

به دانش آموزان ياد بدهیم 
چگونه ياد بگیرند!

محمد دشتي

دیدار داوران و کارشناسان کتاب های آموزشی
علوم پایه با ناشران آموزشی
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ــود. معنی اين حرف اين است که تنها  ــود حفظ ش و ارائه مي  ش
ــت و ما بايد دانش آموزان  ــه ثابتی که وجود دارد، تغییر اس برنام
ــرايط دائمًا در حال تغییر آماده کنیم. پس دانش  را برای اين ش
پايه، بايد با اصول در حال تغییر هماهنگ شود تا اين آموزش ها 
ــرد. به طور مثال،  ــتفاده دانش آموز قرار گی ــد عماًل مورد اس بتوان
ــال های اخیر در تکنولوژی های ارتباطی اتفاق  تغییراتی که در س
ــش رو را تغییر  ــی از نیازها و ضرورت های پی ــت، خیل افتاده اس
ــت؛ يعنی اگر دانش آموز ما امروز بخواهد در مورد تعمیر  داده اس
ــن آموزش عماًل به کار او  ــای المپی آموزش ببیند، اي تلويزيون ه
ــتور کار  ــن تلويزيون ها دارد از دس ــاخت اي نخواهد آمد؛ زيرا س
کارخانه های سازنده خارج و تکنولوژی های جديدتر و پیشرفته تر 
ــود. بنابراين آن  ــو جايگزين آن می ش ــر فناوری های ن ــی ب مبتن
ــزی که در مورد آموزش های علوم پايه و به خصوص در مورد  چی
ــرار گیرد همین تغییرات  ــی مثل فیزيک بايد مورد توجه ق درس
ــیار سريعی است که دارد در جهان اتفاق می افتد و اگر افراد،  بس
حتی کارشناسان ماهر قبلی، در زمینه وسائل و تجهیزات جديد 
آموزش نبینند، عماًل کارآيی خود را از دست می دهند. پس اين 
ــهمی در  ــانی که س ــت که ما و همه کس موضوع خیلی مهم اس
ــهروندان آينده دارند، به گونه ای حرکت کنیم که  آموزش اين ش
آموزش های ارائه شده، مفید و مؤثر و مطابق با نیازهای اين نسل 
ــد. اين موضوع هم درباره کتاب های درسی و هم کتاب های  باش
ــی و در همه حوزه های آموزشی و  ــی و کمک آموزش کمک درس

تربیتی صدق می کند.
ــوزان ما، در برخورد  ــد به گونه ای عمل کنیم که دانش آم ما باي
ــی کنند که به حل  ــدی، بتوانند فرايندی را ط ــئله ج با يک مس
ــئله دست يابند؛ به عبارتی ديگر آنان »ياد بگیرند که چگونه  مس
ــی می توانند  ياد بگیرند«. در اين ارتباط فعالیت های کمک آموزش
به کمک کتاب های درسی بیايند و به دانش آموز كمك کنند که 
ــد؛ آن وقت آن کتاب ها و مجموعه های  در تولید مفهوم فعال باش
ــی هم در خدمت همین هدف يادگیری چگونه يادگرفتن  آموزش
ــا در ارزيابی کتاب های  ــاخص هايی که م ــرار خواهد گرفت. ش ق
ــی مورد نظر قرار می دهیم، در راستای همین هدف است.  آموزش
ــی در ارزيابی کتاب ها اين است که  به طور مثال يک سؤال اساس
ــد و چقدر به او  ــدر  دانش آموز را وادار به تفکر می کن ــاب چق کت
کمک می کند تا در فرايند آموزش به طور فعال تری ظاهر شود.  

ــايد ما با  خان�م فرن�وش )کارش�ناس عل�وم تجربی(: ش
ــی مشکل زيادی نداشته باشیم؛ در اين کتاب ها  کتاب های دانش
حساسیت ها، بیشتر روی اين است که مطلبی نادرست و غلط در 
ــترين مسئله و سخت ترين بخش  کتاب نوشته نشده باشد. بیش
ــیابی در مورد کتاب های کار است که معمواًل درصد زيادی  ارزش
ــی نمی گنجند.  ــداف کتاب های درس ــوب اه ــا در چارچ از آن ه
ــؤال های دانشی  ــؤاالت مطرح شده که س ــت که س اين مهم اس
ــود و فراگیر را  ــا وارد ش ــدوده نگرش ه ــد، در مح ــض نباش مح
ــه تکاپو وادارد. البته در  ــرای فهم مطلب دچار چالش کند و ب ب
ــال های اخیر تحوالت مثبتی در تألیف کتاب های کار از سوی  س
ــندگان لحاظ شده است، ولی باز هم جو غالب با سؤاالت و  نويس
ــی است و در زمینه مهارت ها و نگرش ها معمواًل  آموزه های دانش

سؤاالت کمتری مطرح می شود. 
   

خانم انصاری )کارش�ناس زيست شناس�ی(: همه سعی و 
ــت  ــود، به اين دلیل اس ــی که در حوزه آموزش انجام می ش تالش
ــی و  ــری عالقه مند کنیم. کتاب درس ــا را به يادگی ــه ما بچه ه ک
ــت؛ بنابراين انتظار می رود کتاب های  ــه آغاز يادگیری اس مدرس

ــته  ــی هم با اين هدف نوش کمک آموزش
ــری کمک  ــترش يادگی ــوند و به گس ش
ــم فرنوش در  ــانند.  صحبت های خان برس
ــی متوسطه  حوزه کتاب های زيست شناس
ــای کار  ــه کتاب ه ــت ک ــادق اس ــم ص ه
آن گونه که بايد و شايد، در خدمت فرايند 
يادگیری قرار نمی گیرند و کمتر گسترش 
ــش و بینش و مهارت دانش آموز را پی  دان
می گیرند. در دوره متوسطه، خصوصًا اين 
کتاب ها بیشتر با هدف آمادگی در کنکور 
ــگاه ها تدوين می شوند و در  و آزمون دانش
دوره های پايین تر بیشتر به کار آمادگی و 
قبولی در مدارس مختلف می آيند و عماًل 

کمک زيادی به يادگیری و تعمیق آن نمی کنند.
ــت که اين آزمون ها، هم به عنوان يک واقعیت وجود   شک نیس
ــگاه آماده  دارند و بچه ها بايد برای ورود به اين مدارس و يا دانش
شوند؛ اما همه کار ما و ناشران و مؤلفانی که در اين حوزه فعالیت 
می کنند، نبايد معطوف به اين موضوع باشد؛ زيرا هدف از خواندن 
ــر  ــت که بچه ها بتوانند يک آزمونی را از س ــاب فقط اين نیس کت
ــارت و دانش و اندوخته ای را فرا نگیرند.  ــد و هیچ نوع مه بگذرانن
ــاده در اختیار دانش آموزان قرار  ــی ما همه چیز را حاضر و آم وقت
می دهیم، طبیعی است که کتاب از اهداف و مقاصد سازنده ای که 
ــته شده باشند، خالی می شوند و عماًل انحرافی  بايد برای آن نوش
ــازنده و مؤثر فراگیران پديد می آورند که  ــیر آموزش س را در مس

بايد سخت مراقب آن باشیم وگرنه تبعات 
منفی آن دامنگیر فرزندانمان خواهد شد. 
ــوز بايد با  ــخی را که دانش آم اگر ما پاس
ــش به آن برسد، حاضر و آماده و در  کوش
مقابل گرفتن مبلغی در اختیار او بگذاريم، 
ــدن و فهمیدن و  ديگر رغبتی برای خوان
حل مسئله نخواهد داشت و اين کار عماًل 
همه نقشه ها و برنامه های معلم و مدرسه 
و آموزش وپرورش را خنثی و بی اثر خواهد 

کرد. 
خسرو داودی: سرکار خانم انصاری به 
ــی کتاب های آموزشی  جنبه های انگیزش

ــی کتاب های  ــاره کردند و تأکید کردند که جنبه های انگیزش اش
ــت. اين جنبه های انگیزشی باعث جذب  ــی بسیار مهم اس آموزش
ــر خواندن و خوب  ــتر برای بهت ــوزان و ايجاد انگیزه بیش دانش آم
ــد متون درسی و آموزشی  فهمیدن خواهد بود و باعث خواهد ش
ــان اين  ــود. صحبت ايش ــم بهتر و عمیق تر درک و فهمیده ش ه
ــیم؛  ــچ کتاب کار يا کتاب تمرينی بنويس ــت که ما نبايد هی نیس

احمد احمدی: ما بايد 
دانش آموزان را برای 

اين شرايط دائمًا در حال 
تغییر آماده کنیم. پس 

دانش پايه، بايد با اصول 
در حال تغییر هماهنگ 

شود تا اين آموزش ها 
بتواند عماًل مورد استفاده 

دانش آموز قرار گیرد

خانم فرنوش: بیشترين 
مسئله و سخت ترين 

بخش ارزشیابی در مورد 
کتاب های کار است که 

معمواًل درصد زيادی 
از آن ها در چارچوب 

اهداف کتاب های درسی 
نمی گنجند
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ــت  ــب ترکیب اين کتاب هاس تأکید خانم انصاری بر رعايت تناس
ــد. کما  ــد در جای خود مهم و با ارزش باش ــه هر کدام می توان ک
اين که در حال حاضر هم بسیاری از اين کتاب ها که شرايط الزم 
ــوند و  ــب معرفی و تأيید می ش را دارند، به عنوان کتاب های مناس
ــنواره کتاب های آموزشی رشد هم راه می يابند و می توان  به جش
گفت خوش بختانه روزبه روز کیفیت آن ها هم افزايش يافته است.

وحید تمنا )مدير انتشارات مشاوران 
ــنهاد من اين است که  آموزش(: ابتدا پیش
کتاب هايی که به دبیرخانه طرح سامان دهی 
ــود؛ بلکه براساس  ــد، رد يا تأيید نش می رس
محتوا و کیفیتی که دارد، درجه بندی شود.

ــم کارگاه هايی  ــنهاد می کن همچنین پیش
ــه  دبیرخان و  ــرورش  آموزش وپ ــوی  س از 
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی برگزار  س
شود تا نويسندگان کتاب های آموزشی بهتر 
و بیشتر در جريان مالک ها و استانداردهای 
ــی )آن گونه که  ــای آموزش ــتن کتاب ه نوش

آموزش وپرورش می گويد( قرار گیرند.
ــی در جامعه و در  ــت. وقت ــؤال هم برای من مطرح اس ــک س ي
مدارس ما به داليل گوناگون، مثاًل برخی معلمانی که قادر نیستند 
ــؤاالت دانش آموزان پاسخ دهند، واقعیتی به عنوان نیاز  به همه س
به کتاب های پاسخ به سؤاالت وجود دارد. ما می خواهیم با نگاهی 
آرمان گرايانه صورت مسئله تقاضا برای اين کتاب ها را پاک کنیم 
و در حالی که اين کتاب ها در جامعه فروش دارد، جلو چاپ آن ها 
را بگیريم. بهتر نیست که اين کتاب ها هم باشند و ما در عین حال 
کتاب های به اصطالح استاندارد را هم معرفی کنیم و اجازه بدهیم 

تا بازار عرضه و تقاضا کار خودش را بکند. 
خس�روداودی: آقای تمنا صحبتی در مورد رده بندی کتاب ها 
ــم صورت می گیرد.  ــن کار در حال حاضر ه ــرح کردند که اي مط
ــر می گويند که  ــتان حاض ضمنًا برخی دوس
ــؤال و جواب اداره  ــه به صورت س چرا جلس
نمی شود؟ من گفتم که پس از صحبت های 
ــه، شنوای  ابتدايی همکاران، در ادامه جلس

صحبت دوستان هستیم.  
ــود چون  آقای فیاض: گاهی گفته می ش
کتابی، به نیاز خاصی از دانش آموز )کنکور( 
ــل تأيید  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــخ می ده پاس
ــود. سؤال من اين است که مگر ناشر  نمی ش
ــرای دانش آموز تعیین  ــف اين نیاز را ب و مؤل
ــما بر اين کار ايراد می گیريد.  کرده اند که ش
وقتی نیازی وجود دارد، اشکال پاسخ به اين 
ــت؟ اگر شما می خواهید تولید  نیاز در چیس
ــتم ارزشیابی و کنکور  تغییر کند، بايد سیس
و آزمون های خودتان را در آموزش وپرورش و آموزش عالی تغییر 

دهید تا اين تولیدات هم مسیر خودشان را پیدا کنند.  

محمد خندان )از انتشارات قلمچی(: به نظر من بايد شما به 

کسانی که می توانند کتاب بنويسند اجازه بدهید، بنويسند و بعد 
ــندد. وقتی دانش آموز ملزم  ببینید مخاطب کدام کتاب را می پس
ــت که کنکور بدهد،  چه شما تأيید کنید و چه تأيید نکنید، او  اس
ــی را که برای کنکور کمکش کند، انتخاب خواهد کرد. پس  کتاب

بايد به واقعیت ها هم توجه داشته باشیم. 

ــال چندين  خانم پورحس�ین )از انتش�ارات گلواژه(: امس
کتاب از انتشاراتی ما به عنوان کتاب مناسب انتخاب شده بود؛ ولی 
درجه های اين کتاب ها اعالم نشده بود؛ ما برای دانستن درجه هر 

کتاب بايد مراجعه و فرم مربوطه را بررسی می کرديم.
ــت که برگزاری کارگاه های آموزشی برای  موضوع بعد اين اس
ــند، معلوم  ــت؛ چون اگر آموزش نديده باش معلمان هم مهم اس
ــت بتوانند روشی را که موردنظر شماست، به خوبی آموزش  نیس
ــورد مؤلفان  ــق اولی در م ــن موضوع به طري ــد. حاال همی دهن
ــه نیاز به  ــرای ايجاد وحدت روي ــت و ب ــی هم مطرح اس آموزش
ــد ارزيابی کتاب های  ــد فراين آموزش دارند. ضمنًا به نظر می رس
ــخصی داوران است  ــته به نگاه و نظر ش ــی، خیلی وابس آموزش
ــال های مختلف، اثرات  ــوع با تغییر ارزيابان، در س که اين موض
ــرم اين موضوع هم  ــی کتاب ها دارد و به نظ ــی در ارزياب متفاوت

قابل بررسی است.  
آقای توانا: من دوست دارم موضوعی را مطرح کنم و دوستان 
ــی و ارزيابی کتاب های  ــای تألیف کتاب های درس ــا در بخش ه م
ــی به خودشان پاسخ دهند. ما ناشران اگر اشتباه يا غلطی  آموزش
ــیم، با نخريدن کتاب توسط مشتری  در کتاب هايمان داشته باش
ــويم؛ آيا در  ــا مؤلفان با نگرفتن حق الزحمه تألیف جريمه می ش ي
ــتباه در کار شما، چنین جريمه ای هست تا ما مطمئن  صورت اش
ــش برای نوشتن بهترين متون )در  ــويم که همه تالش و کوش ش
ــی( که ما را ملزم به پیروی از آن می کنید، صرف  کتاب های درس

شده است.  

آقای تهامی )از انتش�ارات فردين(: ما در کتابی که تألیف 
ــتن پاسخ از  ــخ نامه ای قرار داده ايم که به دلیل داش کرده ايم، پاس
ــده است؛ در حالی که ما از آن  ــوی ارزياب و داور مربوطه رد ش س
دفاع می کنیم و برای اين کار دلیل و منطق داريم و می توانیم در 
مورد آن با هم بحث و گفت وگو کنیم. بايد مسیری تعیین شود تا 

اين گونه مسائل قابل بررسی و رسیدگی باشد. 
ــیده شد، خیلی  ــؤاالتی که پرس خس�رو داودی: چون نوع س
ــت ها و برنامه های  متنوع و متفاوت بود و برخی از آن ها به سیاس
ــی و تربیتی  ــامان دهی منابع آموزش ــرورش و طرح س آموزش وپ
ــوی بنده و همکارانم که  ــخ گويی از س برمی گردد، عماًل قابل پاس
مسئولیت مشخصی در خصوص ارزيابی و داوری برخی دروس را 
داريم، نیست. امیدوارم با توجه به اتمام وقت جلسه، در برنامه هايی 
که در همین خصوص با حضور ناشران محترم در سازمان پژوهش 
ــی برگزار خواهد شد، پاسخ داده شود. ضمنًا  و برنامه ريزی آموزش
بعد از اين جلسه همکاران ما و از جمله سرکار خانم کیا به عنوان 
ــارات و تکنولوژی  ــامان دهی در غرفه دفتر انتش مسئول طرح س
آموزشی حضور دارند و در صورت مراجعه دوستان پاسخگوی اين 

سؤاالت خواهند بود.
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خانم انصاری: کتاب 
درسی و مدرسه آغاز 
يادگیری است؛ بنابراين 
انتظار می رود کتاب های 
کمک آموزشی هم با اين 
هدف نوشته شوند و به 
گسترش يادگیری کمک 
برسانند

خسرو داودی: جنبه های 
انگیزشی باعث جذب 
دانش آموزان و ايجاد 
انگیزه بیشتر برای بهتر 
خواندن و خوب فهمیدن 
خواهد بود و باعث 
خواهد شد متون درسی 
و آموزشی هم بهتر و 
عمیق تر درک و فهمیده 
شود
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نشست ارزيابان كتاب هاي علوم پايه در يك نگاه 

 تعداد شرکت کنندگان:  40 نفر
ــبز با 9  ــارات خیلی س  بیش�ترين ش�ركت كننده: انتش

میهمان
 تعداد برگه های تکمیل شده: 22 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی نشست
میزان موفقیت نشست در تبیین اهداف و رويكردهای درس 
زبان آموزی: خیلی زياد )2(، زياد )2(، متوسط )11(، کم )3(، 
ــت را متوسط و  خیلی کم )3(. نیمی از حاضران موفقیت نشس

27 درصد ضعیف ارزيابی کرده اند. 
ــخ به پرسش ها: خیلی  میزان موفقیت در رفع ابهامات و پاس
ــط )6(، کم )7(، خیلی کم )2(. 41  زياد )3(، زياد )4(، متوس
ــت را کم يا خیلی کم و 32  درصد از مخاطبان موفقیت نشس

درصد زياد و خیلی زياد دانسته اند. 
ــت در زمان های ديگر:   ــزان عالقه مندی برای تداوم نشس می
خیلی زياد )9(، زياد )8(، متوسط )2(، کم )0(، خیلی کم )2(. 
ــت ها را در  17 نفر از حاضران )77 درصد( ضرورت تداوم نشس

حد خیلی زياد و زياد دانسته اند. 
ــیوه مطلوب برگزاری جلسات: پرسش و پاسخ )10  درباره ش
ــر )54/5 درصد(  ــخنرانی )0(. 12 نف ــر(، میزگرد )12(، س نف

خواهان برگزاری نشست به صورت میزگرد بوده اند؛ اما 10 نفر 
ــده  ــیوه ارائه ش ــکل ارائه، بر همان ش )45/5 درصد( از نظر ش

انگشت گذاشته اند.
ــت های احتمالی مشابه: دو  درباره فاصله زمانی مطلوب نشس
ماه يک بار )4(، سه ماه يک بار )16(، سالی يک بار )2(. 16 نفر 
ــات سه ماه يک بار برگزار  از حاضران )73%( مايل اند اين جلس
شود. 4 نفر )18%( دوست دارند نشست ها دو ماه يک بار باشد 

و 2 نفر )9%( هم سالی يک بار را کافی می دانند.
ــت: خیلی زياد )0(،  ــی از میزان موفقیت نشس ارزيابی کل
زياد )1(، متوسط )13(، کم )2(، خیلی کم )3(، بدون پاسخ 
ــت رضايت متوسط داشته اند. 5  )3(. 13 نفر )60%( از نشس
ــک نفر رضايت زياد  ــی کم راضی بوده اند و ي ــر کم و خیل نف

داشته است.
نقطه قوت

منجر به تعامل بیشتر ناشران و دفتر تألیف کتاب های درسی 
و در نهايت کمک به آموزش کشور می شود. 

نقاط ضعف
ــب نبودن فضای فیزيکی برای  ــش ها، مناس پراكندگی پرس
ــاد، حرف های کلی و عدم  ــر و صدای زي ــو از جمله س گفت وگ
ــته بندی مناسب موضوعات مطرح شده، انتقادناپذير بودن  دس
ــخص/ عدم  ــی، ندادن راهکار مش ــری محترم، وقت ناکاف مج

تفکیک موضوعات از هم.
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