
جشنوارهدرکلیدواژهها

سند تحول بنیادین
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهم ترین سند باالدستی 
نظام تعلیم و تربیت کشور اســت که هفت سال از ابالغ آن سپری 
شــده است. توجه به این ســند و اصول و رویکردهای آن، از سوی 
پدیدآورندگان کتاب های آموزشــی، از محورهــای مورد تأکید در 
دوره های مختلف جشــنواره  بوده اســت: »با تصویب ســند تحول 
بنیادین نظام آموزشی، فصل تازه ای در مسیر سرعت بخشی و تثبیت 
و تعمیق یادگیری و تربیت دانش آموزان گشــوده شده است. به تبع 
آن ســند برنامه درســی ملی نیز به عنوان راهنمای فرایند یاددهی 
 یادگیــری، رویکردهــای نوینی را برای تولید محتوای آموزشــی و 
تربیتی مناســب ترسیم کرده اســت. توجه به همه ابعاد وجودی و 
ساحت های تربیتی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های درون و برون 
مدرســه ای، از جمله این جهت گیری هاست که سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان متولی اصلی محتوای آموزشی، خود 

را مکلف به اجرای آن می داند.« )جشنواره دهم(

همسویی با رويکردهای برنامه درسی
همسویی پدیدآورندگان و ناشران با اصول، رویکردها و هدف های 
برنامه درســی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف جشنواره کتاب رشد 
بوده است. تدوین راهنماهای تولید کتاب های آموزشی، از نخستین 
جشــنواره ها آغاز شد. پس از تصویب سند تحول و به تبع آن برنامه 
درسی ملی، بازتولید راهنماهای پیشین و در موضوعات تازه، تدوین 
راهنماهای جدید در دســتور کار قرار گرفت؛ و البته پیش از تدوین 
ایــن راهنماها یا هم زمان با آن ها، برنامه های متعدد برای آشــنایی 
ناشــران و پدیدآورندگان با رویکردهای جدید برنامه درسی ترتیب 

یافت.
در هــر حــال، داوران همواره انتظــار داشــته اند، پدیدآورندگان 

کتاب های آموزشــی، خصوصاً کتاب های کمک درسی که مستقیماً 
برای دانش آموزان تدوین می شــوند، پیــش از تدوین کتاب، برنامه 
درســی مربوط را و اگر نمی توانند دست کم این راهنماها را که در 

وبگاه سامان کتاب در دسترس همگان قرار دارد، از نظر بگذرانند. 
در بیانیه های جشــنواره، ناشران و نویســندگان به طور مکرر از 
رویکرد حافظه محوری پرهیز داده شــده اند. مکرر از آن ها خواسته 
شده است ضمن پرهیز از طرح مباحث نامناسب با سطح ذهنی، به 
اصل تنوع قالب ها و تنوع شــیوه ها اهتمام ورزند و در این مسیر، به 
جای تولید کتاب کمک درســی، به تدوین بسته آموزشی بیندیشند 
که متضمن قالب های غیرمکتوب نیز هست: »خواهش ما این است 
ناشران در تولید سایر اجزای بسته آموزشی همت بیشتری به خرج 
دهند.« )جشنواره سیزدهم( »امروزه حوزه های تازه و جدیدی مانند 
تفکر و پژوهش، کار و فــن آوری و آموزش های مربوط به مهارت ها 
و سبک زندگی بســترهای تازه ای را در این زمینه گشوده اند... این 
حوزه های جدید قالب ها و سبک های جدیدی را می طلبند که باید با 
دقت و هوشمندی مورد توجه ناشران قرار گیرد.« )جشنواره یازدهم( 

تألیف و فرهنگ بومی
یکی از سیاست هایی که در جشــنواره های کتاب رشد، به صورت 
مســتمر دنبال شده است، تشویق ناشران به سرمایه گذاری بر تولید 

آثار تألیفی به جای آثار ترجمه ای بوده است. 
آثار ترجمه ای آب و رنگ بهتر و در نتیجه در جلب توجه مخاطب 
قدرت بیشــتری دارند و هزینه تمام شــده تولید آن ها در مقایسه 
با آثار تألیفی کمتر اســت؛ اما حقیقت آن اســت که مسائل مطرح 
شــده در بیشتر آن ها، به این دلیل که در زمینه فرهنگی متفاوت و 
برای مخاطبی دیگر نوشــته شده اند، آثاری را که باید و شاید، برجا 
نمی گذارنــد و ضمن آن که به نیاز مخاطب ایرانی پاســخی درخور 

در جهان امروز، تقریبًا در همه نظام های آموزش و پرورش، متمرکز یا غیرمتمرکز، فرایند یاددهی یادگیری 
بر محور برنامه درسی که در کتاب های درسی و منابع آموزشی کمکی تبلور می یابد، صورت می پذیرد.

در کشور ما، به دالیل گوناگون فرهنگی و اجتماعی، این بار سنگین، سال های متمادی بر دوش کتاب های درسی 
قرار داشته است که به صورت متمرکز از سوی سازمان پژوهش منتشر می شده است. وجود کتاب های درسی 
واحد، شــرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه که طبقات گوناگون را به تحصیالت دانشگاهی تشویق می کرد، و 
نبود امکانات کافی برای پاسخ گویی به سیل گستردة مشتاقان، منجر به تشدید رقابت های آموزشی و متعاقب 
آن رواج انواع کتاب ها و آزمون های کمکی به منظور گذر از مانع کنکور شد. کتاب هایی که بی توجه به حداقل 
اصول یاددهی یادگیری و حتی چهارچوب های ظاهری و فنی قابل قبول، در شمارگان انبوه و صرفًا با هدف فرونشاندن تقاضای بازار، منتشر 
می شدند و نه تنها با رویکردهای تعلیم و تربیت همسویی و همنوایی نداشتند که اغلب در تضاد با آن ها بودند، آموزش و پرورش را واداشت 

تا پا در میدان بگذارد و بکوشد به وضعیت این کتاب ها سر و سامانی بخشد و جشنواره کتاب رشد این چنین شکل گرفت.
امروز که دســت به کار برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره کتاب رشــدیم، مروری بر بیاینه های دبیر جشنواره و گروه های داوری آن، 
خصوصًا در شــش دورة اخیر که دامنه داوری ها، همه دوره های آموزشی و حتی پیش دبســتانی و کودکان استثنایی را دربرمی گرفته 
اســت، خالی از فایده نیست. این بیانیه ها به واقع آیینه ای هستند که انتظارات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش را به عنوان متولی 

برنامه ریزی رسمی این نهاد برمی تابند. 
آشــکار است که تماشای تمام دغدغه های دســت اندرکاران و داوران، در مجال این مقاله میسر نیست و ناگزیر باید به نکات عمده و 

کلید واژه های اصلی بسنده کرد. 
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نمی دهند، ممکن اســت آثار تربیتی ســوء نیز در پی داشته باشند. 
بنابرایــن کتاب تألیفی، خصوصاً اگر مقدمات تدوین آن صحیح طی 
شــده باشــد، با حال و هوای دانش آموز ایرانی به مراتب ســازگارتر 

خواهد بود. 
جشنواره در تشویق معلمان به تألیف،  تا بدان جا پیش رفت که در 
دوره یازدهــم، جایزه آن ها را به دو برابر مقدار معمول افزایش داد و 
دبیر جشــنواره با اشاره به این اتفاق مبارک گفت: »توجه ما بیشتر 
معطوف به معلمانی بوده اســت که گچ در دســت دارند و به عنوان 
معلم رســمی آموزش و پرورش، با حضــور در کالس درس، ارتباط 

مستقیمی با دانش آموز، مدرسه و کالس درس دارند.«
البته این بدان معنی نیست که تمام آثار ترجمه شده نامناسب اند. 
هم در روند ارزیابی مســتمر کتاب ها و هم در داوری های جشنواره 
نسبت به کتاب های خوب ترجمه، واکنش مثبت و درخور نشان داده 
شده است. گرچه کوشیده شده، در شرایط برابر، کفه ترازوی داوری 

به نفع آثار تألیفی سنگینی کند. 

خالقیت و نوآوری 
از دیگر توصیه های همیشــگی داوران، به ناشــران و نویسندگان 
پرهیز از تکرار مکررات اســت. تولید کتاب های مشابه پس از حوزه 
کمک درســی، در حوزه های مهم دینی و مذهبی، چشم گیر است و 
آثار جالب توجه و بدیع در این حوزه اندک شمارند. داوران کتاب های 
دینی و قرآن، ضمن انتقاد از فقر مشهود در تولیدات دینی و قرآنی 
خصوصاً در حوزه کودک و نوجوان، همواره از این نکته گالیه کرده اند 
که نویسندگان و ناشران این آثار از نوآوری و ورود به فضاهای جدید 
و اســتفاده از قالب های نو و خالقانه و حتی از به کار گرفتن زبان و 
ادبیات تازه نپرهیزند: »... گویی برای انتقال مفاهیم قرآنی فقط باید 
از زبان وعظ و خطابه اســتفاده کنیم. ادبیات به کار رفته در آثاری 
که توسط داوران بررسی شده اند نشــانگر آن است که این موضوع 
نیاز به بازنگری جدی دارد و یکی از مهم ترین دالیلی که کتاب های 
این حوزه مورد اســتقبال الزم قرار نمی گیرند، این است که ادبیات 
به کار رفته در آن ها با مخاطب ارتباط برقرار نمی کند.« )بیانیه دبیر 

جشنواره دوازدهم(
 

تولید بر اساس نیازسنجی
تکیه بر نیازســنجی و توجه به نیازهای مخاطب و عدم انتشار آثار 
با مضامین تکراری بدون مخاطب مشخص، یکی دیگر از توصیه های 
داوران در طول این ســال ها بوده است: »داوران پس از بررسی آثار 
تأکید داشــتند که میان محتوا و ادبیات آثار بــا نیازهای مخاطب 
ارتباط عمیقی وجود ندارد. در واقع ناشــران بر اســاس پژوهش و 

نیازسنجی دست به تولید آثار نمی زنند.« )جشنواره دوازدهم(

کنکور
کنکور زدگی و توجه مفرط به فوت و فن های تست زنی، به قیمت 
بی توجهــی به یادگیری عمیــق، مؤثر و پایدار یکــی از گالیه های 
پیوســته داوران جشنواره بوده است که در بیانیه دبیر جشنواره نیز 
نمود و بازتاب یافته است: »متأسفانه انتشار کتاب های حل المسائل 
... به گونه ای اســت که خود فریاد می زنند هدفشان سودجویی است 
و معلوم است که دردی از فرهنگ و آموزش و پرورش دوا نخواهند 

کرد.« )جشنواره یازدهم(
این کتاب ها ضمن آن که روح گرسنه و تشنه دانش آموز را به معنای 
واقعی ســیر و سیراب نمی کنند، به تدریج ذائقه ها را تغییر و ذهن ها 
را بــه پخته خواری، تنبلی و فعالیت هــای حافظه مدارانه بی ارزش و 

ســطحی، عادت  می دهند و مانع از شــکوفایی توانایی های مخاطب 
می شــوند و دریغا که در این مســیر، خانواده ها نیز ندانسته با موج 
تبلیغات همراه و به دست خود موجب نابودی استعدادهای فرزندان 
می شــوند: »متأسفیم که در جامعه، بازاری با عنوان بازار کتاب های 
کمک درسی وجود دارد که توسط تبلیغات گسترده حمایت می شود. 
ذائقه دانش آموز به شــکل بیمارگونه ای به این بازار معطوف می شود 

و اولیا هم از این موضوع حمایت می کنند.« )جشنواره چهاردهم(
و اگر در ســال های پایانی دوره متوسطه دوم، این رویکرد به بهانه 
ورود به آموزش عالی توجیه می شــود، برای ترویج این شیوه ها در 
ســال های پایین تر چه دلیلی می توان تراشید؟ دبیر جشنواره کتاب 
رشد، در سال 1396 در جشنواره پانزدهم با اشاره به گسترش دامنه 
استفاده از کتاب های نامناسب کمک درسی به پایه های پایین تر و از 
جمله دوره های ابتدایی،  تذکر می دهد که تداوم این جریان با اهداف 
وزارت آمــوزش و پرورش مغایرت قطعی دارد و قابل چشم پوشــی 
نیست. و اتفاقاً دیری نمی پاید که آموزش و پرورش مجبور می شود 
راه ها را برای ورود کتاب های کمک درســی به مدارس ابتدایی سد 
سازد. پیش از آن نیز مشفقانه از ناشران خواسته شده بود با همراهی 
و همکاری هم، خود عرصه را بر ســودجویان تنگ کنند و دریغا این 
اتفاق رخ نداد. در همین زمینه، موضوع خودداری رسانه ها از تبلیغ 
کتاب ها و منابع آموزشــی و تربیتی نامناسب نیز قابل ذکر است که 

به شکل مکرر طرح شده است.

توجه به ظرافت های فنی و هنری
داوران، افزون بر دغدغه هایی که درباره محتوا و ســازمان دهی آن 
دارند، در بسیاری از بیانیه های خود ناشران کتاب های آموزشی را به 
استفاده از ظرفیت های گرافیکی و استانداردهای فنی و زیباشناسانه 
فراخوانده اند. تردید نیست که یکی از رازهای جذابیت  آثار فرنگی در 
همین نکته است که آن ها در تولید کتاب از انواع ظرفیت های هنری 
و فنی مانند طراحی جلد، تصویرگری، گرافیک، صفحه آرایی و حتی 
قطع و صحافی و بهره می گیرند. این موضوع در جشنواره های متعدد 

و از جمله در جشنواره یازدهم مورد تأکید قرار گرفته است.

 کوشش برای خرید کتاب های مناسب
داوران جشــنواره در کنار انتظاراتی که از ناشــران و نویسندگان 
برشــمرده اند، مکرر بــر حمایت و پشــتیبانی از کتاب های خوب و 
مناســب از طرق مختلف از جمله معرفی آن ها در کتاب های درسی 
و عرضه کتاب های مناسب در نمایشگاه های کتاب مدارس از سوی 
متولیان پای فشــرده اند. این دغدغه هم در گفته های داوران و هم 
در بیانیه دبیر جشــنواره دیده می شــود. برای نمونه در جشــنواره 
یازدهم از آغاز فعالیت "پخش مدرســه" به منظور تکمیل و توسعه 
فعالیت های حمایتی و در دســترس قرار دادن کتاب های مناســب 
برای خرید، در قالب نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب های مناسب 

سخن به میان می آید.

چنان که گفته شد، این کلیدواژه های تکرار شونده، بازتاب بخشی 
مهم از دغدغه های جشــنواره ای اســت که در هجده سال گذشته 
دوام یافته است. با این آرزو که روزبه روز کیفیت کتاب های آموزشی 
و تربیتــی در این ســرزمین تعالی یابد و رونــق کتاب های خوب و 
خوانــدن آن ها، عرصه را بر کتاب های معیوب و نامرغوب و خصوصاً 
گندم نمایان جوفروش تنگ ســازد، در انتظار اتفاق هایی شیرین و 

دل پذیر در هفدهمین جشنواره کتاب رشد می مانیم.
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