
در هم اندیشی ارزیابان کتاب های  آموزشی مورد تأکید قرار گرفت:

روح برنامۀ درسی،
 مبنای داوری کتاب های آموزشی

بیش از 19 ســال از تالش »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی« و به طور مشــخص »دفتــر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی« برای سامان بخشــی به بازار نشر کتاب های  آموزشی 
و تربیتــی می گذرد. در تمــام این ســال ها و در کنار مجموع 
فعالیت های انجام شده، داوران و ارزیابان یکی از ارکان اصلی این 
طرح هستند که بدون تردید همراهی و آگاهی آنان در پیشبرد 
هدف های آموزش وپرورش رســمی کشــور و معرفی کتاب های 
مناسب به اولیای مدرسه، خانه و دانش آموزان نقش زیادی دارد. 
از این رو، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با برگزاری کارگاه 
و نشســت های مستمر ســعی دارد تا بیش  از پیش داوران را با 
شاخص های به روزرسانی شدۀ استانداردهای آموزشی آشنا و آنان 
را از نظرات یکدیگر بهره مند سازد. به همین منظور، در نشستی 
دیگر ارزیابان با همراهی مســئوالن دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی بار دیگر گرد هــم آمدند تا هم افزایی و هم اندیشــی 

دیگری را تجربه کنند.
 فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی، با تأکید بر 
تربیتی  و  آموزشــی  منابع  نقش 
در فراینــد یاددهــی و یادگیری 
گفت: »به جز کتاب های درســی، 
منابع آموزشی و تربیتی نیز تأثیر 
یادگیری  بر جریان  انکارناپذیری 

دانش آموزان دارند. از سوی دیگر، میل به دانستن بیشتر از سوی 
والدین برای فرزندانشان فراتر از آنچه ساعات آموزش رسمی در 
اختیار بچه ها قرار می دهد، ســبب شده اســت، شاهد تولیدات 

انبوهی در بازار نشــر کتاب های آموزشــی باشیم که لزوماً تمام 
آن ها با رویکرد تعلیم وتربیت رسمی کشور متناسب نیستند. به 
همین دلیل آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم وتربیت، 
رسیدگی به بازار آشفتۀ نشر کتاب های کمک  را با عنوان »طرح 
ســامان دهی منابع آموزشی« و با هدف آشــنایی هرچه بیشتر 
ناشــران بخش غیردولتی با هدف های آموزش وپرورش به عهده 
گرفــت. تاکنون نیز کارگاه ها و نشســت های متعددی به منظور 
تحقق این هدف با تولیدکنندگان آموزشــی برگزار شده اند، اما 

همچنان با نقطۀ مطلوب فاصله داریم.«
کیا با ارائۀ آماری از میزان همکاری ناشــران آموزشی با دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشی ادامه داد: »اکنون بیش از هزار 
ناشــر به صورت آنالین با دفتر ما در ارتباط هســتند و تولیدات 
آن ها توســط 200 تا 300 کارشــناس و متخصص در مجموعه 

موضوعات مورد ارزیابی قرار می گیرد.«
 وی با تشــریح اهمیت تخصص و تعهــد داوران تصریح کرد: 
»انتظار این است که شما به عنوان داور در تمام مراحل ارزیابی، 
خــود را جای مؤلف قرار دهید. اگر شــما به عنوان مؤلف، کتابی 
را برای ما ارســال کنید، حتماً انتظار دارید که با رعایت تمامی 
مؤلفه های آموزشــی مورد داوری قرار گیرد. پس ســعی داشته 
باشــید با انجام داوری اقناعی به صورت ســاختارمند کتاب ها را 

ارزیابی کنید.«
معاون دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی با بیان اینکه با 
گذشت 19 ســال از اجرای طرح سامان بخشی و معرفی هزاران 
منبع اســتاندارد، در نظر گرفتن نکاتــی جای تأمل دارد، گفت: 
»فرهنگ سازی به منظور استفاده از منابع استاندارد اهمیت باالیی 

نشست
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دارد و ما به منظور برداشــتن قدم های بلندتر در این مسیر سعی 
کرده ایم از داوران معلم استفاده کنیم. چون معلمان ضمن آنکه 
از نزدیک دستی بر آتش دارند، در صورت آگاهی از استانداردها 
می توانند خودشان فرهنگ ساز و استفاده کنندۀ منابع مورد تأیید 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باشند.« 
وی ادامه داد: با انجام یک تحقیق جامع ملی و نظرســنجی از 
والدین و دانش آموزان مشخص شد، معلمان مهم ترین مرجع برای 
انتخاب منابع  آموزشی در مدرسه ها هستند. به همین منظور ما 
معتقدیم که استفاده از معلمان داور به معنای فرستادن سفیران 

انتخاب منابع استاندارد به مدرسه هاست.«
کیــا اظهار داشــت: »برای انتخــاب داوران تخصــص، تعهد، 
عالقه مندی و آشــنا بودن با برنامۀ درسی، مالک های اصلی اند. 
پایبندی به این مالک ها ســبب شده است، برگزاری کارگاه های 
بیشــتر با حضور داوران، زوایای پنهان مســائل را بر ما مکشوف 
سازد. ضمن آنکه این کارگاه ها در بازآفرینی شاخص های ارزیابی 

بسیار مؤثر هستند.«
 وی یادآور شــد: »تولیدکنندگان و ناشران آموزشی منتظرند، 
شــما داوران آن ها را از خألهای کتاب های ارسال شــده مطلع 

سازید.«

ویژگی های عمومی کتاب ها
 بهروز رضایی، از کارشناسان 
دفتــر انتشــارات و تکنولــوژی 
آموزشــی، در ادامه با بیان اینکه 
بررســی  ارزیابی ها در دو بخش 
ظاهری  عمومــی،  ویژگی هــای 
و کلــی کتاب هــا و بخش هــای 
تخصصی انجام می شــود، دربارۀ 

چگونگی امتیازدهی به جنبه های عمومی کتاب های  آموزشــی 
گفــت: »از مجموع 200 امتیاز موجود بــرای هر کتاب، حدود 
80 امتیاز یعنی حــدود 40 درصد به ویژگی های ظاهری کتاب 
تعلق دارد. با اینکه این بخش امتیاز کمتری را به خود اختصاص 
می دهد، اما عدم کســب امتیاز در برخی شــاخص های عمومی 

باعث کاهش امتیاز و گاهی موجب رد شدن کتاب می شود.«
 رضایی با برشمردن شاخص های موردتوجه در ویژگی ظاهری 
کتــاب تصریح کرد: »طراحی جلد و میزان موفقیت آن در جلب 
مخاطــب از جمله ویژگی های عمومی اســت. اینکه جلد کتاب 
چقدر توانســته در برانگیختن مخاطب برای مطالعۀ کتاب مؤثر 
باشــد، باید مورد توجه داوران قرار گیرد. شاخص دیگر تناسب 

میان انتخاب عنوان کتاب و محتوای آن است.«
 وی همچنین با اشاره به ضرورت هم خوانی قطع کتاب و گروه 
سنی مخاطب آن، اظهار داشت: »صفحه آرایی، به معنای راحت 
خوانده شدن و دیده شدن مطالب، موضوع دیگری است که باید 

به آن توجه داشت. صفحه آرایی مناسب باعث خسته شدن چشم 
مخاطب نمی شــود و او را به خوانــدن کتاب ترغیب می کند. در 
کنار صفحه آرایی، اســتفادۀ بجا و مناسب از شکل ها و تصویرها 

هم از دیگر ویژگی هایی است که کتاب خوب باید دارا باشد.«
این کارشناس توضیح داد: »یاددهی برخی درس ها مانند علوم 
تجربی به تصویر وابســته اســت. گاهی گفتن ساعت ها مطلب 
به صــورت نظری مفهــوم را به دانش آموز منتقــل نمی کند، اما 
استفاده از یک تصویر مناسب برای انتقال آن مفهوم کافی است. 
کتاب هایــی که در آموزش از تصویر و شــکل به درســتی بهره 
می گیرند، در واقع روند آموزش را تســهیل می کنند. البته نباید 
از نظر دور داشــت که تناســب تصویر با فرهنگ ایرانی اسالمی 

بسیار حائز اهمیت است.« 
کامل بودن شناسنامۀ کتاب، داشتن ارجاعات و منابع از دیگر 
مواردی بود که رضایی در برشــمردن ویژگی های بخش عمومی 
کتاب به آن ها اشاره داشت. وی خاطرنشان کرد: »داوران باید در 
انتهای کار و پس از بررسی ویژگی های عمومی کتاب، دالیل رد 
شــدن کتاب را با شرح دقیق و ارجاع به صفحه های کتاب اعالم 

کنند تا جای شبهه ای برای ناشران و مؤلفان باقی نماند.«
 گفتنی اســت در جلســات جداگانه ای، ارزیابــان حوزه های 
کتاب های  آموزشــی پیش دبســتانی و ابتدایی، زیست، فلسفه، 
علوم تجربی، کار و فناوری، و زبان فارسی به تبادل نظر با یکدیگر 

پرداختند.

چرایی داوری کتاب ها
در بخشــی از جلســۀ ارزیابی 
حــوزۀ  کتاب هــای  آموزشــی 
دکتر  ابتدایی،  و  پیش دبســتانی 
فاطمــه رمضانی بــا تأکید بر 
خطیر بودن تصمیم گیری در مورد 
ارزشــیابی کتاب های  آموزشــی 
گفــت: »وقتــی از مــا به عنوان 

داوران کتاب های  آموزشی دعوت به همکاری می شود، باید ابتدا 
این نکته را با خودمان روشــن کنیم که چرا این کتاب ها داوری 
می شوند. کتاب درسی برای اینکه فرایند یادگیری را در مدرسه 
توسط معلمان راهبری کند، تدارک دیده شده است. اما به دلیل 
تنوع بافت اجتماعی، فرهنگی، منطقه ای و حتی زبانی کسانی که 
مخاطب این جریان هســتند، با وجود دقت نظرها در تألیف یک 
کتاب درسی، دانش آموزان نمی توانند پاسخ همۀ نیازهای خود را 
دریافت کنند. کتاب های کمک درســی بخشی از این وظیفه را بر 

عهده می گیرند و در یادگیری تسهیل ایجاد می کنند.«
 وی تأکید کرد: »متنوع ساختن روش های آموزش با توجه به 
تفاوت فردی دانش آموزان از دیگر وظایف کتاب های  آموزشــی 

است.«
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فراهم کردن نمونه ها، مثال ها و مصداق های بیشتر برای مطالب 
کتاب درســی و ایجاد فرصتی برای ارزشــیابی آموخته ها، نیز از 
کارکردهای کتاب های  آموزشــی اســت که این ارزیاب به آن ها 
اشاره داشت و گفت: »گاهی آموزش در کالس درس خوب انجام 
 شده است، اما می خواهیم بدانیم چقدر و در چه سطحی یادگیری 
اتفاق افتاده است. کتاب های  آموزشــی می توانند در رسیدن به 
این منظور کمک کننده باشــند. البته بررســی دقیق کتاب های 
 آموزشی از سوی داوران مســتلزم مطالعۀ دقیق اهداف و اصول 

برنامۀ درسی و توجه به بایدها و نبایدها در تولید محتواست.«

رشد کیفیت کتاب های حوزه فنی و حرفه ای
از  دیگری  داور  محســن کیــا، 
گروه کار و فناوری گفت: »وزارت 
ارشــاد فقط به کتاب مجوز چاپ 
می دهد. اما برای اینکه کتابی را 
بتوان در ســطح مدرسه ها توزیع 
کرد، چه کمک آموزشــی باشــد 
دارای  بایــد  کمک درســی،  چه 

استانداردهای الزم باشد.«
وی بــا اســتناد بــه جملــه ای از »ســند تحــول بنیادیــن 
آموزش وپــرورش« که به صراحت اعالم می کند، هنرجویان فنی 
و حرفــه ای پس از فراغت از تحصیل باید بتوانند با اســتفاده از 
مهارت هایی که آموزش  دیده اند، امرار معاش کنند، خاطرنشــان 
کرد: »کتاب های  آموزشــی باید به تحقق این هدف کمک کنند. 
البته جای امیــدواری زیادی دارد که مــا در زمینۀ کتاب های 
 آموزشــی کار و فناوری شــاهد تولیدات پربارتری باشیم، چون 
پــس از چند ســال مهجور بودن این کتاب ها، به عینه رشــد و 

خیزش آن ها را مشاهده می کنیم.«

یاددهی فراتر از کتاب درسی
دکتر حسین قاسم پور، رئیس 
گروه دفتر تألیف کتاب های زبان 
و ادبیات فارســی، در هم اندیشی 
تخصصــی این گــروه، مهم ترین 
مناسب  کتاب  آموزشی  از  انتظار 
را حرکــت در راســتای افزایش 
غنای برنامۀ درســی اعالم کرد و 

گفت: »در جهان پیشــرفتۀ تعلیم وتربیت، بایــد بتوانند فراتر از 
کتاب درســی به دانش آموزان کمک کنند تا یادگیری بیشتری 
اتفاق بیفتد. ما هم باید در داوری ها ســخت گیرتر عمل کنیم و 
پیش از توجه به ناشر و مؤلف کتاب  آموزشی، نگاهمان به برنامۀ 
درسی باشــد؛ اینکه کتاب  آموزشی مورد بررسی چقدر توانسته 
است در راستای تحقق و عملیاتی شدن هدف های برنامۀ درسی 

قرار گیــرد. در غیر این صورت، کتاب نه تنها مفید نخواهد بود، 
بلکه عامل مختل کنندۀ آموزش تلقی می شود.«

وی افزود: »ما به عنوان داور باید به روح برنامۀ درســی نزدیک 
شــویم. باید سنجه ای در ذهنمان داشته باشیم که آن را مبنای 
قضاوت و ســنگ محک داوری کتاب ها قرار دهیم و این سنجه 
همان برنامۀ درســی است. هر برنامۀ درســی از تعدادی عنصر 
تشــکیل  شده است. ما با دقت در این عناصر می توانیم مشخص 
کنیم که هر کتاب  آموزشــی که مــا آن را داوری می کنیم، بر 

مبنای کدام موضع گیری برنامۀ درسی تولید شده است.«
وی در برنامۀ درســی ادبیات در دوره های اول و دوم متوسطه، 
اولیــن عنصــر را رویکردها و اصــول حاکم بر برنامۀ درســی 
ادبیــات عنوان کرد و پس از آن از اهــداف، موضوعات، مفاهیم 
و ســرفصل های آموزش، تجارب و فرصت یادگیری، و ارزشیابی 

به عنوان دیگر عناصر یاد کرد.

ارشاد کتاب های آموزشی را تخصصی ارزیابی نمی کند
فریبــا کیا، معاون دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی، در 
همراهی با نشست ارزیابان گروه کار و فناوری، در پاسخ به سؤال 
یکی از کارشناسان دربارۀ اینکه چرا کتاب های کمک درسی پیش 
از گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی مــورد ارزیابی قرار نمی گیرند، 
گفت: »کتاب هایی که برای ارزیابی به دســت ما می رسند، چاپ 
 شــده اند و دارای شابک هستند. از نظر قانونی اعطای مجوز نشر 
به هر کتابی به عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت. 
ایــن وزارتخانه کتاب ها را از نظر فیلترهای امنیتی، سیاســی و 
هنجارهای دینی و ارزشی بررسی می کند. بررسی کتاب ها از نظر 

عامل های آموزشی اصاًل توسط وزارت ارشاد انجام نمی شود.«
این مسئول ادامه داد: »آموزش وپرورش پس از مشاهده طعنه 
زدن برخی از کتاب های آموزشــی به هدف های این وزارتخانه، 
نســبت به ورود آن هــا موضع گیری کرد. بــرای مثال، پرورش 
خالقیت و روح جســت وجوگری در بچه هــا، یکی از هدف های 
آموزش وپرورش است، اما بسیاری از کتاب های کمک درسی حتی 
پاسخ ریزترین پرســش های کتاب درسی را هم ارائه می کنند و 
دانش آمــوز را منفعل و تنبل بــار می آورند. البته از مجموع پنج 
هزار عنوان کتابی که در ســال به دست ما می رسد، 30 درصد 
کتاب ها کمک درســی اند. اما جالب است بدانید که فقط در یک 
سال از سال های اخیر، 15 هزار عنوان کتاب کمک درسی چاپ 
 شده است و این یعنی 14 درصد مجموع کتاب هایی که در یک 

سال به چاپ رسیده اند، برای ما ارسال شده اند.
کیــا در پایان، ارزیابی تمامی کتاب های آموزشــی را پیش از 
چاپ از نظر ســاختاری و تأمین اعتبارات برای آموزش وپرورش 
غیرممکن دانســت، اما بر حساسیت نسبت به داوری کتاب هایی 

که قصد ورود به مدرسه ها را دارند، تأکید کرد.
رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۳ 
بـــــهار ۱۳۹۸
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 محسن کیا: 
 هنرجویان

 فنی و حرفه ای 
پس از فراغت 

از تحصیل باید 
بتوانند با استفاده 
از مهارت هایی که 
آموزش دیده اند، 

امرار معاش 
کنند؛ بنابراین 

کتاب های 
آموزشی باید به 
تحقق این هدف 

کمک کنند


