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استانداردسازی و نیازهای تازه
ســیزدهمین بهار اندیشــۀ استانداردســازی را نیز پشت سر 
گذاشــتیم. همراهی و هم نوایی مؤلفان، ناشران و تولیدکنندگان 
منابع آموزشــی و تربیتی اســتاندارد امیدمان را برای وصول به 
اهداف متعالی مان روزافزون می کند. استقبال اهل نظر، معلمان 
و خانواده ها از کتاب ها و منابع آموزشی موجب دلگرمی ماست و 
حمایت های مدیریت سازمان پژوهش و مسئوالن نظام آموزشی 
انرژی و انگیزه ما را برای استمرار این راه دشوار مضاعف می سازد. 
افزایــش کّمی و کیفی منابع آموزشــی و تربیتی در جشــنوارة 
امسال را می توان حاکی از آن دانست که اشتیاق تولیدکنندگان 
و بخش غیردولتی نیز نســبت به گذشــته در تراز باالتری قرار 
گرفته و انتظارات تازه ای را موجب شــده است. بدیهی است که 
این همراهی و تعامل نیازمند حمایت و تقویت و استمرار است. و 
این نظام تعاملی باید برای تداوم آن چاره اندیشــی کند و هر یك 
از عوامل دســت اندرکار متناسب با شــرایط و جایگاه خود نقش 
خویش را ایفا کند. بدین ترتیب می توان گفت برداشتن این گام ها 

وصول سریع تر به هدف را میسر می سازد:
 اصالح، ارتقا و شفاف ســازی بیشتر استانداردهای موردنظر 
سازمان پژوهش برای هم سویی است که بیشتر همۀ اجزای بستۀ 
آموزشــی با نظام تعلیم وتربیت رســمی، با مشارکت و همفكری 

ناشران و تولیدکنندگان
 اطالع رســانی بیشتر مواد و رسانه های آموزشی استاندارد به 
معلمان و دانش آموزان و خانواده ها، همچنین آموزش آن ها دربارة 
این منابع و به اصطــالح جهت دهی ذائقۀ مطالعاتی این افراد به 

سمت منابع استاندارد
 تأکید به مدیران مدارس و خانواده ها برای ایجاد محدودیت 
در ورود منابع غیراســتاندارد و به اصطالح کاهش تقاضای منابع 

غیراستاندارد 
 نظــارت و برخــورد قانونی با افرادی که بــه  هر دلیل قصد 
سوءاســتفاده از وضعیت موجــود را دارند و ســعی می کنند با 

بهره  بــرداری از فقدان آگاهی مخاطبان و یا کمتر در دســترس 
بودن منابع اســتاندارد، بازار خود را گرم کنند و هزینه های آن را 

به نظام آموزشی تحمیل نمایند.
اقدامات به عمل آمده برای رفع موانع و بهبود شرایط قابل تقدیر 
اســت، اما باید توجه داشت که در حال حاضر اهرم های حقوقی 
و قانونی کارآمد برای مقابله با سوءاســتفادة احتمالی از وضعیت 
موجود وجــود ندارد. با وجود این ما بر این نظریم که در صورت 
ارتقای آگاهی عمومی، به ویژه همراهی و همدلی مدیران محترم 
مدارس و معلمان گرامی، به اعمال فشار بر سوءاستفاده کنندگان 
نیاز چندانی نخواهد بود؛ زیرا استفاده از کاالهای فرهنگی به ویژه 
در حوزة نشــر و کتاب های آموزشــی و کمك آموزشی، به دلیل 
ماهیت نرم افزاری و ارزش گرای خود، خودبه خود عناصر ناسره و 
نامطلوب را از میدان به در می کند. از سوی دیگر تجربیات حاصل 
از سال ها تعامل با قشر فرهیخته تولیدکنندگان منابع، حاکی از 
آن است که این بخش از نظام فرهنگی در صورت اطالع از نیازها 
و استانداردها، با قاطعیت از آن پشتیبانی و فعالیت های خود را در 
مسیر آن تنظیم می کند و از این منظر نیز باب استفادة نادرست 

از نیازهای مخاطبان تاحد زیادی بسته و محدود می شود. 
بر این اســاس دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی از کلیه 
همراهان و دست اندرکاران نظام فرهنگی و آموزشی کشور انتظار 
دارد که با آگاهی رسانی و ایجاد شرایط مناسب، نظام تعلیم وتربیت 
کشــور را در این مسیر یاری نمایند. بی شك در این زمینه نقش 
صداوسیما و رســانه های دیداری و شنیداری بی بدیل و بیش از 
دیگر رسانه هاســت. متأسفانه در این زمینه آن چنان که شایسته 
اســت همراهی وجود ندارد و الزم است رســانۀ ملی به ویژه در 
تبلیغ کاالهای فرهنگی و کتاب ها و سایر منابع کمك آموزشی به 
شاخص ها و استانداردهای نظام آموزش وپرورش کشور توجه کند 
و اشــتیاق مخاطبان به ویژه خانواده ها و دانش آموزان را به سوی 

منابع استاندارد برانگیزد.
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