
بدون نیازسنجي از مخاطب 
یك قـدم هم برنمي داریم!

اشاره
ــای آموزش وپرورش دنیا، اعم از نظام های متمرکز  در اکثر نظام ه
ــترالیا، در  ــز مانند کانادا و اس ــا نظام های غیرمتمرک ــد ژاپن و ی مانن
ــی، رئوس مواد و  ــت های آموزش دوره های گوناگون تحصیلی، سیاس
سرفصل های برنامة درسی و سیاست های کلی تدریس توسط بخش 
ــران  ــود. اما ناش دولتی و حکومت مرکزی تهیه، تدوین و ابالغ می ش
بخش خصوصی با همکاری مؤلفان و دست اندرکاران طراحی و تولید 
کتاب های درسی و آموزشی، با استقالل نسبی و اقتدار کامل، و البته 
هم سو با سیاست های ابالغ شده، تدوین و تولید کتاب های آموزشی 

را برعهده دارند.
این هم سویی و همراهی باعث ایجاد هماهنگی در تولید این گونه 
ــه، اولیاي  ــود. در نتیج ــدی مخاطبان از آن ها می ش ــار و بهره من آث
ــدارس، خانواده ها و دانش آموزان با راحتی خیال و اطمینان خاطر از  م

چنین آثاري استفاده می کنند.
ــن وضعیتی  ــش چنی ــز کم وبی ــران نی ــالمی ای ــوری اس در جمه
ــی از نیازها، و  ــا و برخ ــود برخی محدودیت ه ــت. اما وج ــم اس حاک
ــخ گوی همة نیازهاي  ــب کافی که بتوانند پاس نبود کتاب های مناس
مخاطبان باشند، مشکالتي در این خصوص به وجود مي آورند که گاه 
ــردة امتحانات گوناگون مدارس، دانشگاه  ــرایط رقابت های فش در ش
ــات دیگر، دانش آموزان، خانواده ها و معلمان را ناچار  و برخی مؤسس

مي کنند به این منابع مراجعه کنند.
ــن شدن جوانب این موضوع، در هر شماره با مسئوالن  به منظور روش
ــینیم. در این شماره  ــر کتاب هاي آموزشي به گفت وگو مي نش چند ناش
ــده با مسئوالن و نمایندگان »نشر گل واژه« )خانم  گفت وگوی انجام ش
ــردوی دانش« ــر گ ــن آهنی(، »نش ــادات احدزاده و آقای حس  زرین الس
)آقای چایچی( و نشر »قدیاني« )آقای قدیاني( را با هم مرور می کنیم. 
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نیازهاي دانش آموزان مي گویند
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 خان�م اح�دزاده، برای تدوین منابع آموزش�ی نش�رتان 
چگونه از نیازهای مخاطبان مطلع می شوید؟ 

ــرکت  ــخیص نیاز مخاطبان، ش ــی از ابزارهای ما برای تش  یک
ــان و دانش آموزان برگزار  ــت که با حضور معلم در همایش هایی اس
ــته های  ــا در جریان نظرات و خواس ــا در این همایش ه ــوند. م می ش
ــنجی که در  ــرار می گیریم و یا از طریق فرم های نظرس مخاطبان ق
درون کتاب ها قرار دارند، نظرات مخاطبان را جویا می شویم و تالش 
می کنیم به نیازهای واقعی مخاطبان پاسخ دهیم. همچنین، در مراکز 
فروش کتاب ها، فروشندگان ما نظر مخاطبان و خریداران کتاب ها را 
ــگاه ها امکان مقایسة کتاب هاي  ــوند و چون در این فروش جویا می ش
مختلف برای مخاطبان فراهم است، می توان به نیازهای دانش آموزان 
ــت و در چاپ های بعدی  ــت یاف و نظرات آنان پیرامون کتاب ها دس

آن ها را مالك عمل قرار داد. 
ما در کنار ویژگی هایی که شما اعالم کرده اید، 
ــوزان هم که  ــم از نظرات دانش آم تالش می کنی
ــتند، آگاه  ــتفاده کنندة نهایی محصوالت ما هس اس
ــت که در مورد خوراك  ــویم؛ چون حق آنان اس ش
ــت، اظهارنظر  ــان آماده شده اس فکری که برایش
کنند. نتایج نظرسنجی ها را بررسي مي کنیم و پس 
از انجام کارشناسی الزم از آن ها استفاده می کنیم. 

 برخی منابع منتشر شده از سوی نشر شما »معلم محور« 
هس�تند، در چنی�ن آثاری چگون�ه از نظرات مخاطب�ان باخبر 

می شوید؟ 
 در مورد کتاب هایی هم که معلم محور است تالش می کنیم، در 
گروه های درسی یا جمع های معلمان، صاحب نظران و یا دانش آموزان 

حاضر شویم و نظرات آنان را جویا شویم. 
ــگاهی به نام »باشگاه دبیران« داریم و دبیران  در انتشاراتمان باش
استان های کشور از طریق آن با ما همکاری می کنند. آن ها با تکمیل 
ــنجی در این خصوص ما را در زمینه نیازهاي  فرم های خاص نظرس
ــگاهی آن است  ــفة وجود چنین باش دانش آموزان یاری می کنند. فلس
ــور به صورت غیرمستقیم از طریق  که ما دانش آموزان را در همة کش
ــران مورد توجه قرار می دهیم و هدفمان تنها دانش آموزان تهران  دبی

نیست. 
در کنفرانس هایی هم که درخصوص درس ها در استان ها تشکیل 
ــی که در  ــرکت می کنیم. براي مثال، اخیراً در کنفرانس ــوند، ش می ش
ــکیل شده بود، شرکت کردیم به نتایج  زنجان برای درس فیزیك تش

جالب، قابل استفاده و مهمی دست یافتیم. 

 آقای آهنی، شما معموالً برای چه طیفی از مخاطبان آثار 
خودتان را تولید و عرضه می کنید؟

ــرار می دهیم که در نطقة  ــتر مخاطبانی را مورد توجه ق  ما بیش
ــط منحنی نرمال قرار دارند. دلیل این امر هم آن است که اساسًا  وس
کتاب های عمومی درسی برای دانش آموزان تیزهوش و یا با نیازهای 
ویژه نوشته نمی شوند. شما هم در آموزش وپرورش به این حد متوسط 
ــان و دانش آموزان  ــه دارید و البته در جای خاص خود، تیزهوش توج
ــرار می گیرند که این موضوع  ــای ویژه هم مورد توجه ق داراي نیازه
ــت. ما اعتقاد داریم ناشران آموزشی به هر  فعاًل موضوع بحث ما نیس
میزان که خود را با ویژگی های اعالم شده از سوی آموزش وپرورش 
بیشتر همراه کنند، به طیف وسیع تری از مخاطبان دسترسی خواهند 

داشت و در نتیجه بازار بیشتری را نیز در اختیار خواهند گرفت. 

 دلیل تفاوت عملکرد ش�ما در دوره های متفاوت چیست؟ 
به نظر می رس�د در برخی درس ها مانند ریاضی دوم دبس�تان 
تغییرات و تحوالت مؤثرتر و مفیدتری انجام ش�ده اند که این 
تجربة خوب براي مثال در دورة متوس�طه به چشم نمی خورد. 
دلی�ل این تفاوت عملکرد از یک ناش�ر در م�ورد درس ها و یا 

دوره های گوناگون تحصیلی چیست؟
ــي را  ــارات و تکنولوژي آموزش ــازمان پژوهش و دفتر انتش  س
ــاس  ــي علمی، ذی صالح، مجرب و توانمند مي دانیم و احس نهادهای
می کنم طرح چنین سؤالی نیز از همین موضع است. اما ممکن است 
ــما در جایی و در برنامه ریزی های راهبردي و بلندمدت به هم  ما و ش
ــیار ظریفی در اینجا وجود  ــویم و نکتة بس نزدیك و یا از هم دور ش
ــتیم که عالوه بر توجه به نیازهای  ــا یك بنگاه اقتصادی هس دارد: م
ــیم.  مخاطب، باید مراقب هزینه ها و یا دخل وخرج خودمان هم باش
البته منظورم سودجویی و کسب سود به هر قیمتی نیست. عرضم این 
ــت که متغیرهای زیادی بر کار ما تأثیر می گذارند و ما و شما باید  اس
ــان کمتر  ــه هم کمك کنیم تا این متغیرهای احیانًا منفی، تأثیراتش ب

شود. 
ــتاندارترین کتاب ها را تولید کنیم، اما  ــت داریم بهترین و اس دوس
ــت و آموزش وپرورش نمی  ــدون کمك دول ــت که ب واقعیت این اس
ــاره  ــما درخصوص تفاوت کیفیت آثار بدان اش توانیم. نکته ای که ش
ــما همین  ــن محدودیت هایی برمی گردد. ش ــد، احتمااًل به چنی کردی
موقعیتی را که اکنون در آن قرار داریم، مورد دقت قرار دهید، چندین 
برابرشدن قیمت مواد اولیه، از جمله کاغذ، بدون شك تأثیر زیادی در 
تولید آثار آتی خواهد گذاشت؛ کما اینکه اکنون هم اثر خود را گذاشته 
ــگاه کتاب امسال مخاطب و فروش کمتری نسبت به  است و نمایش

نمایشگاه سال قبل داشت. 
ــما مطمئن باشید که بسیاري از آثار تولید شده از نظر ما ایده آل  ش
نیستند. اما چاره چیست؟ یا باید تولید را متوقف کنیم و یا با تولید آثار 
ارزان تر که مخاطب بتواند آن ها را بخرد، حداقل در کوتاه مدت، از این 
ــفاف را از این  بحران ها عبور کنیم. من این حرف های صادقانه و ش

ما دوس�ت داریم بهترین 
و استانداردترین کتاب ها 
را تولید کنیم، اما واقعیت 
این است که بدون کمک 
دولت و آموزش وپرورش 

نمی توانیم
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ــم، ما با فرهنگ تجارت نمی کنیم،  نظر می گویم که عرض کرده باش
ــفانه متغیرهایی هستند که وجود آن ها به این شرایط منجر  اما متأس
ــکاالت این کارها را  ــود. به هرحال اهل فن و خبرگان کار، اش می ش
مي بینند و تذکر مي دهند و ما هم خودمان را مقید و مسئول می دانیم 

در حد توان و مقدورات خود اشکاالت را مرتفع کنیم. 
ــما و بنده خوب می دانیم که بخش خصوصی نشر نمی تواند  اما ش
ــتفاده  مانند بخش دولتی که گاهی امکان این مانور را دارد که با اس
ــك کند. الزم  ــد، ریس ــای عمومی به اهداف خودش برس از بودجه ه
ــت در جاهایی شما به کمك ما بیایید تا بتوانیم همة آثارمان را با  اس
ــما از آن به عنوان آثار مفید و خوب یاد می کنید،  همان کیفیتی که ش

به  چاپ برسانیم. 

 آق�اي قدیاني، تا جایي که به خاطر داریم، ش�ما از همان 
س�ال هاي اول طرح سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي با آن 

همراه بوده اید. ارزیابي کلي شما از وضعیت فعلي چیست؟
 بله! من ابتداي اجراي این طرح را به خاطر دارم. همان سال هاي 
ــالي مانده به برگزاري اولین جشنوارة  شروع این طرح و شاید یك س
کتاب هاي آموزشي، نامه اي به دستم رسید که در آن تقاضا شده بود، 

ــخه اي از کتاب هاي انتشارات قدیاني را براي  نس
دبیرخانه طرح بفرستیم.

ــادي به این نامه نکردم، اما بعداً  ابتدا توجه زی
که تلفني کار را پیگیري کردم، متوجه شدم طرح 
سامان دهي کتاب ها و منابع آموزشي طرح بزرگ 
ــه ارزش  همراهي کردن  ــت ک ــدي اس و هدفمن
ــر  ــت، کتاب هاي منتش دارد. با همین نوع برداش
ــتادم و خوش بختانه  ــده را براي جشنواره فرس ش
اولین ناشر برگزیدة جشنواره کتاب هاي آموزشي 
ــدم. گمان مي کنم در بخش خصوصي تا  رشد ش
امروز ما بیشترین تعداد جوایز را از این مجموعه 

ــنواره ها به دست آورده باشیم. از مجموع 2300 عنوان کتاب هاي  جش
ــنواره قرار گرفته  ــارات قدیاني، 800 عنوان مورد تأیید این جش انتش

است.
ــرکت در جلساتي که از طرف نشر یا به نمایندگي  تاکنون براي ش
ــات دعوت شده ام، در »دفتر  ــارات به این جلس از طرف گروه یا انتش
ــي« حضور یافته ام. اخیراً نیز به حکم  ــارات و تکنولوژي آموزش انتش
ــت گذاري طرح  ــوراي سیاس وزیر آموزش  وپرورش به عنوان عضو ش

طي این ده سال و به خصوص 
در پنج سال گذشته به عینه 
دیده ام که این طرح جواب 
داده و توانسته است اعتماد 
و نظ�ر مثب�ت خانواده ها را 
جلب کند. ناشران آموزشي 
با افتخار نشان این جشنواره  
را بر جل�د کتاب ه�اي خود 
نقش مي زنن�د و از آن بهره 
مي برند
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ــانه هاي آموزشي منصوب  ــامان دهي مواد و رس س
شده ام.

 آی�ا این ط�رح توانس�ته اس�ت به طور 
نسبي و در حد امکانات و مقدورات به اهداف 

خود نزدیک شود؟
ــخ مثبت است. طي دوازده سال   به نظرم پاس
ــته به عینه  ــال گذش اخیر و به خصوص در پنج س
ــت  ــته اس دیده ام که این طرح جواب داده و توانس
اعتماد و نظر مثبت خانواده ها را جلب کند. ناشران 
آموزشي با افتخار نشان این جشنواره را بر جلد کتاب هاي خود نقش 

مي زنند و از آن بهره مي برند.
ــت  ــمند اس پس در مجموع طبق ارزیابي من این کار مؤثر و ارزش
ــت. اما بحثي که اخیراً تعدادي از  ــته اس و اثرات خوبي به  همراه داش
ــل از چاپ مورد  ــت که کتاب ها قب ــتان مطرح مي کنند این اس دوس

ــت که چنین  ــخصي من این اس ــد قرار گیرد. نظر ش ــي و تأیی بررس
ــر بداند چه  ــت. اینکه ناش ــرات مثبتي در پي نخواهد داش اقدامي اث
مالك ها و ویژگي هایي را در اثرش باید رعایت کند، خوب است، اما 
ــازمان ناظر  ــوي هیچ س نظارت، تأیید و یا رد اثر قبل از چاپ را از س

یا مسئولي نمي پسندم.

 آیا انتقاد و یا گالیه اي دارید که بخواهید مسئوالن طرح 
در جریان آن قرار گیرند؟

ــت.  ــکاالتي هم روبه روس  چنین کار بزرگي حتمًا با موانع و اش
ــت که به نظر  ــا گله مندي من از مجموعة آموزش وپرورش این اس ام
ــد، نتوانسته ایم از این حرکت بسیار خوب، بهره برداري درستي  مي رس
ــد،  بکنیم و یا حداقل ما از چنین امري بي اطالعیم که اگر چنین باش
ــي که مسئول است و اطالعاتي در این خصوص دارد، ما را  هر بخش
هم روشن خواهد کرد. اینکه شما یك »سي دي« به مدارس بفرستید 
و یا تعدادي کتاب نامة رشد چاپ کنید، کافي و وافي به مقصود نیست. 
مهم تر اینکه »سایت سامان کتاب« را بسیاري از مردم نمي شناسند و 
از وجود آن بي اطالع هستند. چرا تاکنون یك بار درست و حسابي این 
سایت را از طریق صداوسیما به مردم و مخاطبان معرفي نکرده اید؟!

 درخواست و انتظار شما از چنین طرحي چه بوده و تا چه 
حد محقق شده است؟

ــه اي که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد   در جلس
ــال قبل از فوتشان در آن  و مرحوم مهندس عالقه مندان هم یك س
ــتند و همچنین، آقاي مسجد جامعي هم به عنوان وزیر  حضور داش
ــائلي در مورد این طرح مطرح شد و هر کدام  ــاد آنجا بودند، مس ارش
ــتان نظري دادند. برخي از ناشران پیشنهاد کردند که تعدادي  از دوس
ــتان نیز انتظار  ــوند. برخي از دوس از کتاب هاي برگزیده خریداري ش

حمایت هاي دیگري داشتند.
ــه بنده اظهار کردم: من نمي گویم از من کتاب بخرید  در آن جلس
ــوان یك هدیه به  ــي انتظار دارم حداقل به عن ــا حمایت کنید، ول و ی
ــب را به خانواده ها  ــت بزرگ ایران، در دو صفحه کتاب هاي مناس مل
ــنهاد پذیرفته شد و در حد خودش  معرفي کنید. خوش بختانه این پیش
ــتند و به روز نمي شوند. در  هم مؤثر بود. البته این صفحات ثابت هس
ــت آن ها  ــت به طور مداوم کتاب هاي جدید به فهرس حالي که نیاز اس

اضافه شود.
ــتفاده از مطالب کتاب هاي ناشران  اشکاالت دیگري هم مانند اس
ــات  ــت که با تذکراتي در جلس ــدون ذکر منبع وجود داش ــف ب مختل
ــابه، الحمداهلل تا حد زیادي رفع شد. پس یادمان باشد که تبلیغ و  مش
اطالع رساني به خانواده ها بسیار مٍؤثر است و باید در اشکال گوناگون، 

متنوع و مؤثر دنبال شود.

اینک�ه ناش�ر بدان�د چه 
مالک ها و ویژگي هایي را 
در اثرش باید رعایت کند، 
خوب اس�ت، اما نظارت، 
تأیی�د و یا رد اث�ر قبل از 
چ�اپ را از س�وي هی�چ 
سازمان ناظر یا مسئولي 

نمي پسندم

قدیاني
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