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یكی از دغدغه های وزارت آموزش وپرورش كه مدت هاســت ذهن مسئوالن را به خود مشغول كرده  مسئلة كتاب های كمك آموزشی و 
كمك درسی است كه توسط عده ای از ناشران و بعضًا بدون توجه به اهداف مبتنی بر اسناد باالدستی و در رأس آن ها سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش، تولید می شــود و برخی از آن ها موانع جدی در مســیر تحقق اهداف تعلیم وتربیت ایجاد می كنند. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان متولی اصلی تولید و چاپ كتاب های درسی، چندسالی است كه با ارتباط مؤثر با ناشران آموزشی از طریق 
برگزاری نشست یا برپایی كارگاه های آموزشی، حضور در نمایشگاه  بین المللی كتاب تهران و نیز  برگزاری جشنواره  كتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد و معرفی كتاب های مناسب ناشران در كتاب نامه ها و فهرستگان رشد در رفع این مشكل می كوشد و تا كنون به توفیقات 
زیادی نیز دســت یافته است. آنچه در این جا می خوانید خالصة گزارش نشســت صمیمی تعدادی از ناشران آموزشی با رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه با هدف آشنایی هر چه بیشتر ناشران با اهداف سند تحول بنیادین و تداوم همكاری با سازمان 

برگزار گردید.

وجین كردن زمین 
آموزش وپرورش از علف های هرز

نشست صميمی ناشران آموزشی با رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معصومه شجاعی

ناشران نقش مهمی در فرایند یاددهی - یادگیری دارند
در ابتدای این نشســت محمد ناصری،  
تکنولوژی    و  انتشارات  دفتر  مدیركل 
آموزشــی، با بیان نقش مهم ناشران در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری گفت: ناشــران 
حاضر از پرکارترین ناشــران در حوزة نشر 

کتاب های آموزشــی و تربیتی هستند و امیدوارم همكاری بین 
آنان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تداوم یابد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی بیش از پیش کتاب های نامناسب 
در سطح مدارس کشور افزود: با مقدمات فراهم شده و متناسب سازی 
حجم کتاب و نیز برگزاری »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 

رشد« و »جشنوارة کتاب های قرآنی« این اتفاق خواهد افتاد.
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زارعی: برخی از تولیدات 
نامناسب ناشران در 

بخش خصوصی یكی 
از دالیل سلب اعتماد 

آموزش وپرورش از 
ناشران است

نگاه دستگاه آموزش وپرورش 
به ناشران نگاه رفاقتی است نه رقابتی

ســپس دكتر محمدیــان رئيس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با اشاره به درخواست انجمن فرهنگی 
ناشــران جهت برگزاری نشست مشــترک با سازمان گفت: ما 
قباًل در جلســۀ ناشــران روی دو موضوع به توافق رســیدیم: 
موضوع اول همكاری و معاضدت ناشــران 
در عرصــۀ فرهنگ و آموزش بــود که از 
وزارت آموزش وپرورش پشــتیبانی کنند و 
برنامۀ درســی ملی و اهداف ســند تحول 
را در سیاست هایشــان تعقیــب نمایند و 
موضــوع دوم اینكه گفتیم نگاه دســتگاه 
آموزش وپرورش به ناشــران نــگاه رفاقتی 
است نه رقابتی، و به همین جهت معتقدیم 
که ما باید تســهیالتی را برای جامعۀ نشر 
کشــور فراهم کنیم تا تولیدات مناســب آن ها که قابلیت ورود 
به مدارس را دارد، به دســت مخاطبین اعــم از دانش آموزان، 

معلمان و حتی خانواده ها برسد.
پــس از بیانات حجت االســالم دکتر محمدیــان تنی چند از 
ناشران که برای بیان نظرات خویش اعالم آمادگی کرده بودند، 

به ترتیب سخن گفتند.
مدیر  ســبطی،  هامون  نخســت 
مســئول انجمن فرهنگی ناشــران 
ضمــن تأکید بر ضرورت تداوم نشســت 
مشــترک با ناشران خاطرنشان کرد: یك 
رشــته کتاب های نامطلوب نوشته و وارد 
مدارس کشــور می شــود که اهداف نظام آموزشــی را مختل 
می کنــد پس بیاییــد کاری کنیم که یا این ناشــران به خود 
بیاینــد و چنین منابعی تولید نكننــد و یا از طریق ممیزی از 

کارشان جلوگیری کنیم.
دكتر محمدیان در پاســخ به سخنان ســبطی گفت: تمام 
صحبت ما همین اســت که همۀ ما به نوعی ناشــریم، ما کتاب 
درســی تولید می کنیم، شــما ناشــران هم کتاب کمك درسی 
وکمك آموزشــی تولید می کنید، چه کار کنیــم که این دو در 

موازات هم تقویت شوند؟
هامون سبطی گفت: ما می خواهیم یك سلسله نشست نقد 
کتاب های مشكل دار با حضور ناشر و مسئوالن سازمان پژوهش 
داشــته باشیم که در آن به ناشــر هم اجازة دفاع از خودش را 
بدهند و اجــازه دهند در مورد کتاب های درســی نظر دهد تا 
تعامــل اتفاق بیفتــد. دیگر اینكه شــما پیش نویس کتاب های 
درسی را در اختیار ناشران قرار دهید یا اجازه دهید در جشنوارة 
کتاب های رشــد، نمایندگانی از ناشران حضور داشته باشند تا 
این شــائبه از بین برود که داوری ها سمت وســویی خاص پیدا 

کرده است.

نباید خشك و تر را با هم سوزاند
محسن زارعی، از نشر فرهيختگان 
جوان ســخنران بعدی بود که ســخنان 
خــود را در دو بخش بیــان کرد و گفت: 
نكتــه ای کــه آقــای دکتــر محمدیان 
فرمودند که »بخش خصوصی رفیق است 
نه رقیب«، باور شماســت ولی در رفتارتان نیســت؛ متأسفانه 
این باور در آموزش وپرورش جاری و ســاری نشــده است؛ نه 
در بخش های مســئولین دیگر در حوزة ثبت )ســتادی( و نه 
در مراکز آموزشــی. فقط حساسیت نسبت به بخش خصوصی 

خیلی باالست.
وی بــا تأکید بر لــزوم ممیزی و مراقبــت در بخش تولیدات 
ناشران اذعان کرد: برخی از تولیدات نامناسب ناشران در بخش 
خصوصی یكی از دالیل سلب اعتماد آموزش وپرورش از ناشران 
اســت، اما نباید خشك و تر را باهم سوزاند. باید سره را از ناسره 

جدا کرد.
ایشــان با اشــاره به نقش تولید محتــوا در فرایند یاددهی ـ 
یادگیــری افزود: در نظریه های جدید یادگیری، بر تولید محتوا 
از ســوی دانش آموز و معلم تأکید شده اســت و در این بحث، 
نقش دانش آموز صرفاً یادگیرندة منفعل نیســت و در یادگیری 
مشارکتی سهیم است. معلم نیز متكلم الوحده نیست تا فقط در 
ارزیابی و امتحان، همان مطالب تدریس شــده را از دانش آموز 
مطالبه کند بلكه نقش معلم، عنصر مؤثر و فعال در امر مشارکتی 

است.
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علی امین صادقیه: 
آموزش وپرورش باید 
جایی باشد كه كارش را 
با تأمل انجام دهد نه با 
عجله! ولی متأسفانه ما 
در این دستگاه بیشتر 
عجله را می بینیم.

اعتماد  خصوصی  ناشران  نامناسب  تولیدات  برخی 
آموزش وپرورش را از ناشران سلب می كنند

یحيی دهقانی مدیر مسئول انتشارات 
مبتکران با اشــاره به انتخاب ناشــران 
دعوت شــده به جلسه توســط سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی گفت: 
ناشرانی که اینجا دعوت شده اند بیشترین 
تولیدات را در جهت اهداف آموزش وپرورش دارند، اما من نظرم 
این است که شما با ناشرانی هم که مخل نظام آموزشی هستند 

تعامل برقرار کنید و در جهت تقویت مثبت آن ها کار کنید.

ما آمادگی داریم كتاب های مورد نیاز را تولید كنیم
نشر  از  پرورده  سيد حســام الدین 
قرآن و اهــل بيت)ع( با ذکر ســابقۀ 
بیست سالۀ انتشــارات قرآن و اهل بیت 
)ع( و انتخــاب دوکتــاب این انتشــارات 
در دوازدهمیــن جشــنوارة کتاب هــای 
قرآنی رشــد گفت: در ما این آمادگی وجود دارد که طرح های 
آموزش وپرورش را دریافت کنیم و کاری را که نیاز اســت انجام 
دهیــم. در این رابطه مجموعۀ ما دســت به کار شــده و داریم 
»طرح تدبر« را در دورة ابتدایی و دبیرســتان برای تولید آماده 

می کنیم.
وی افزود: در حوزة مهارتی هــم کتاب های بازی، کتاب های 
کاردســتی و کتاب هایی کــه مهارت ها را بــه مربیان آموزش 

می دهد، داریم تولید می کنیم.

هنوز اهداف آموزش وپرورش خوب 
معرفی نشده است

مســئول  مدیر  امين صادقيه  علــی 
انجمن  رئيس  و  فار،  علمی  انتشارات 
ناشــران آموزشــی، با تأکید بر لزوم 
آگاهی ناشــران از اهداف آموزش وپرورش 
گفت: اولین مسئله ای که به نظرم آمد این 
اســت که هنوز اهداف آموزش وپرورش به درستی به بیرون درز 
نكرده و خیلی از ناشــرانی که در جلسه حضور دارند و یا حضور 

ندارند، اهداف آموزش وپرورش را نمی دانند.
مســئلۀ دوم این اســت که آیا کتاب های کمك آموزشی تا به 
حال دســته بندی شده، و اگر شــده کدام نوعش دچار مشكل 

است که بتوان در مورد آن صحبت کرد؟
وی در ادامه به شــتاب زدگی در آموزش وپرورش اشاره کرد و 
گفت: خود کتاب های درسی جای تأمل دارند. آموزش وپرورش 

باید جایی باشد که کارش را با تأمل انجام دهد نه با عجله! ولی 
متأســفانه ما در این دستگاه بیشــتر عجله را می بینیم، و این 
یعنی ایجاد نیازهای کاذب برای تولید کتاب. این شــتاب زدگی 

باید اصالح شود. 

وجه مشترك ما بحث عدالت آموزشی است
مســئول  مدیر  قلم چــی،  كاظم 
آموزش  فرهنگی  كانون  انتشــارات 
آموزشــی  عدالت  موضوع  در  )قلم چی( 
گفــت: وجه مشــترک ما بحــث عدالت 
آموزشی اســت که یكی از دستاوردهای 

تولید منابع آموزشــی، در دســترس قرار 
گرفتــن آن ها بــرای همه اســت و عالوه 
بر بحث عدالت آموزشــی، حــوزة ارتقای 
کیفیت آموزشــی اســت که در مورد آن 

می توان صحبت کرد.
وی ضمن درخواســت تداوم جلســات 
ناشــران با ســازمان پژوهش بــه کتاب 
»چكاپ آموزشــی« ســازمان که چندین 
بار تجدید چاپ شــده اشاره کرد و افزود: 
االن بــه مددتبــادل مســتقیم و آزادانۀ 

اطالعات، معلوم شده بیشــترین چالش ها در دورة زیر دانشگاه 
اســت و به نظر من آموزش وپرورش کشورما با توجه به روحیۀ 
آرمان خواهی شما پیشــرفت خوبی داشته که یكی از عواملش 

تولید همین کتاب هاست.
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ابوذر نصری، مدیر 
انتشارات  مســئول 
خيلی سبز در ادامۀ 
ما  گفــت:  نشســت 
متمرکز بر این شدیم 
کــه کتاب های خوبی تولید کنیم که مورد 
تأیید سازمان باشد. اما مشكلی وجود دارد. 
ما دو نوع کتاب داریم اول، کتاب هایی که 
مورد تأیید شــما نیســتند اما مورد اقبال 
قرار می گیرنــد و دوم کتاب هایی که مورد 
تأیید شــما قرار می گیرنــد اما مورد اقبال 
مردم نیســتند. ما می خواهیم کتاب مورد 
تأیید تولید کنیم، پس اول باید به ســمت 
برداشتن این شكاف باشیم و حتماً  سازمان 

پژوهش هم باید در این کار کمك کند.
انتشــارات  از  فریدون  عبدالعظيم 
محراب قلم در خصوص کیفیت کتاب ها 
گفت: واقع امر این اســت که با برگزاری 
جشــنواره های کتــاب و اتفاقاتی که در 
سامان بخشــی افتاد، کیفیــت کتاب های 
کمك درسی ارتقا یافت و استانداردهای عرضه شده، موجب شد 
ناشــران به ســمت تولید کارهای کیفی بروند و االن با گذشته 
قابل مقایســه نیست اما به دلیل مشــكالت موجود، عده ای هم 

به ســوی تولید کارهای ضعیف و نامناسب رفتند و شاید از این 
موقعیت سوءاستفاده کردند. 

نمایندة  اســکویی  نادیــا  خانــم 
آخرین  به عنوان  بنی هاشمی  انتشارات 
ســخنران ناشران گفت: سؤالی از سازمان 
پژوهــش دارم و آن این اســت که: وارد 
شدن کتاب های درســی قبل از چاپ به 
بازار آزاد و قرار گرفتن در دســت دالالن معنی اش چیســت؟ 
لطفاً پاســخ دهید. ضمن اینكه معتقدم ادامه این جلسات برای 

ما مطلوب است.

همة ما یك طرفیم
دكتر محمدیان، در بخش دوم ســخنان خــود، خطاب به 
ناشران حاضر در جلسه گفت: آموزش وپرورش مال من نیست، 
مال همه اســت. هر کدام از ما در حوزه ای یا مسئولیت داریم یا 
اطالعــات داریم یا تخصص داریم و دنیا هم با توجه به نیازهای 

متنوعی که دارد، نیازمند تخصص های گوناگون است.
وی با اشاره به اهمیت حل مشكالت نشر آموزشی خاطر نشان 
کرد: من معتقدم خود شما باید برای همه مشكالتی که گفتید 
راه حــل پیدا کنیــد. نباید توپ را به زمیــن یكدیگر بیندازیم. 
همۀ ما می پذیریم ناشــرانی داریم که اثر خوب تولید نمی کنند 
و کتابی داریم که غیراســتاندارد اســت و در فرایند یاددهی ـ 

یادگیری خلل ایجاد می کند. حداقل این را رصد کنید.

فریدون: واقع امر این 
است كه با برگزاری 
جشنواره های كتاب 

و اتفاقاتی كه در 
سامان بخشی افتاد، 

كیفیت كتاب های 
كمك درسی ارتقا یافت 
و استانداردهای عرضه 

شده، موجب شد ناشران 
به سمت كارهای كیفی 

بروند
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محمدیان با ذکر فرایند تغییر کتاب های درســی، بارگزاری 
پیش نویس کتاب ها روی ســایت و آزمایشی بودن اجرای آن 
در ســال اول اشــاره کرد و افزود: ما هر پنج ســال یك بار، 
کتاب هــا را بازنگــری می کنیم اما در ســال اول، اجرایمان 
آزمایشــی اســت و همكارانمان پیشــنهاد می دهند و عالوه 
بر آن اعتبارسنجی، مشــكالت فرایند یاددهی ـ یادگیری را 
اصالح می کنیم که شــما ناشــران می توانید در این راستا به 

ما کمك کنید.
وی با اشــاره به تأثیر کتاب های درســی جدیــد در جامعه 
گفت: تولید کتاب های درســی جدید ســه اتفاق را در کشور 
موجب شــده اســت: اول روش های آموزشی را نو کرده است، 
دوم آمــوزش معلمان را به روز کرده و ســوم دانش خانواده ها 
را برای کســانی که دارای فرزند دورة ابتدایی هســتند ارتقا 
بخشــیده اســت. ما این موارد را تحقیــق کرده ایم که به این 

نتیجه رسیده ایم.
محمدیان سپس به بحث تحقق عدالت آموزشی طی 30 سال 
گذشــته پرداخت و گفت: زمینه های پوشش ظاهری باسوادی 
تا 98 درصد فراهم شــده، اما االن باید کیفیت آموزش را ارتقا 
دهیــم و این امكان پذیر نیســت مگر با مشــارکت جمعی و با 
حــذف عوامل مزاحم یا با اصالح عوامــل مزاحم. ما باید زمین 

آموزش وپرورش را از علف های هرز اصالح کنیم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با ذکر اهمیت 
تولید محتوای آموزشی توسط دانش آموزان و معلمان گفت: ما 
در کتاب های درسی مان ده تا بیست درصد صفحات را به تولید 
محتوا توســط معلمان اختصاص داده ایم تا در تولید محتواها، 

دانش آموزان خودشان ایفای نقش کنند.
وی ضمن اعالم حمایت از ناشــران آموزشــی که کتاب های 
اســتاندارد تولید می کنندگفت: ما با معاون پرورشــی وزارت و 
شــهرداری تهران که گاهی با ما همكاری می کنند و نیز وزارت 
ارشــاد میثاقی داریم که کتاب های تأیید شده در سامان بخشی 

را برای کتابخانه های مدارس تهیه کنند.
محمدیان در پاسخ به سؤال علی امین صادقیه، مدیر مسئول 
انتشــارات علمی فــار، در خصوص شــتابزدگی در کار گفت: 

اینكه سؤال کردید که تندی و شــتابزدگی در کار است، خیر! 
در سی ســال اخیر، نظام آموزش وپــرورش تغییر نكرده، یك بار 
برای دورة متوســطه عوض شــده، یك بار هم االن. متأسفانه 
آموزش وپرورش ما، برعكس نظر شــما، بیــش از اندازه بطئی 
و کند اســت. اصاًل آموزش وپرورش ما بــا تغییرات اجتماعی و 
پیشرفت علوم و تكنولوژی جلو نرفته و گرفتار در چنبرة کهنگی 

است.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی با اشــاره به 
ایجاد فرصت های برابر آموزشــی خاطر نشــان کــرد: عدالت 

آموزشــی این اســت که امكان دسترسی 
به آموزش وپرورش بــا کیفیت برای همۀ 
کودکان الزم التعلیم ایرانی فارغ از جنسیت 
و نژاد و زبان و... فراهم باشد. فعاًل پوشش 
آموزشــی کامل شــده اما ارتقای کیفیت 
می تواند زمینۀ کمك ما برای تحقق عدالت 

آموزشی به معنی کامل خودش باشد.
ایشــان بار دیگر به ناشــران پیشنهاد 
همكاری داد و گفت: خود شــما گروهی 
از ناشــران همكار و عالقه مند را تشكیل 
دهید و با مد نظر قرار دادن ســند برنامه 
درســی ملی، بــرای هــر کتابی مالک 

ارزش یابی بنویســید. اســتانداردهای تولید شــده و تقویت 
شــده را بازنگری کنید و اگر چیزی قابل اضافه کردن است 
اضافــه کنید و اگر هم قابل حذف کردن اســت حذف کنید. 
ما هم دوباره در شــورای هماهنگی علمی سازمان تقویتش 

می کنیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر لزوم 
پذیرفتن اشــكاالت در اصالح امور گفت: من معتقدم ضعف ها 
را ندیدن و رندانه آن ها را ماســت مالی کردن حماقت اســت. 
دنبال دلیل گشتن و تشدید نقاط ضعف خیانت است اما دیدن 
ضعف ها و ســعی در برطرف کردن نواقص و تكمیل آن ها عین 
رسالت اســت. ما نه دنبال حماقتیم نه خیانت، شما هم کمك 

کنید تا به رسالتمان عمل کنیم.

دكتر محمدیان: عدالت 
آموزشی این است 
كه امكان دسترسی 
به آموزش وپرورش 
با كیفیت برای همه 
كودكان الزم التعلیم 
ایرانی فارغ  از جنسیت 
و نژاد و زبان و... فراهم 
باشد
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