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یادداشت سردبیر

جشنوارةیازدهم:

آرمانها،رويكردها،دستاوردها
فریباکیا

به یاری خداوند ،امس��ال یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیت��ی را برگزار میکنیم؛ با کولهباری از تجارب ارزش��مند
و دس��تاوردهای گرانقدر ،و با خاطراتی ش��یرین و تلخ از همراهی یاران و دش��واری مس��یری که پیمودیم .امروز با نگاه به راه رفته
ب��ر خ��ود میبالیم و خوشح��ال از آنیم که به همت و درایت رهروان و آغازگران این راه مقدس ،بوس��تانی امیدبخش و وس��یع برای
همدلی و همراهی اهل فرهنگ و قلم و اندیش��ه فراهم آمده و کانونی منس��جم برای مش��ورت و تالش در این عرصه ایجاد شده است.
کوش��ش ایثارگرانة همکارانمان زمینهای را ایجاد کرد تا اندیش��مندان ،مؤلفان و ناش��ران روزبهروز با گامهایی مصممتر برای یاری به
شوپرورش ترغیب شوند و مجدانه برای تعلی موتربیت نونهاالن و نوباوگان به همراهی ما بشتابند.
آموز 
آماره��ا و ش��واهد تجرب��ی و عینی نش��ان میدهند که همراهان اندکمان در ش��روع این طریق دانش��ورانه ،هم اکن��ون به خیلی از
فرهنگدوستان فرزانه در حوزههای گوناگون علمی و کارشناسی افزایش یافتهاند .بر این همراهی افتخار میکنیم و معتقدیم که این
برکت به یمن تالش اصحاب اندیشه و پایمردی عزیزان حوزة ترویج و ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی حاصل شده است.
توگو و اندیشهورزی بهمنظور چگون ه اندیشیدن فرزندانمان است.
ما بر این باوریم که برپایی جشنواره ،فضای باشکوه تعامل ،گف 
بر این نظریم که جش��نواره کانونی برای تقدیر و بزرگداش��ت دانشوران و ستارگانی است که همت خود را برای نورافشانی بیشتر در
آسمان تعلی موتربیت کشور صرف کردهاند.
جش��نواره فرصتی اس��ت برای بازاندیشی و نو شدن ،فرصتی برای ارزیابی و بازبینی آنچه شد و آنچه باید بشود .کانونی برای بررسی
و تحلیل داش��تهها و سرمایههاس��ت .جشنواره ،جلوهای از تالشهای انجام شده است .محفلی ذیقیمت است برای طراحی چشمانداز
و دشواریهای پیشرو.
شوپرورش با ناشران و رسانهها .شکوهمندی
برپایی جشنواره زمانی است برای تمرکز بر اطالعرسانی بیشتر؛ همصدایی و همنوایی آموز 
جشنواره فرصتی فراهم میآورد تا ناشران به تولید کتاب ،و مردم و مخاطبان به مطالعه و کتابخوانی تشویق شوند و برای استفاده از
کتابهای مناسب و استاندارد ،با آگاهی و حساسیت باالتری عمل کنند.
جشنواره فضای مناسبی است که میتواند به همراستایی و تقریب فرایند تولید ،توزیع و مصرف منابع تربیتی استاندارد کمک کند
و نظام آموزشی را برای بهبود وضعیت آموزشی و ترویج فرهنگ اندیشه و پرسشگری یاری رساند.
«دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی» ،با بهرهگیری از اندوختههای پیش��ین ،رویکردها و سرفصلهای جدیدی را در سال 1393
مدنظر قرار داده اس��ت .معلمان بیش��تری به تولید آثار استاندارد ترغیب شدند و جایگاه معلمان در فرایند تألیف ،بررسی و داوری آثار
شوپرورش رسمی کشور بهوجود
توگوی بیشتری برای همراستایی صاحبان کتاب و دانش با نظام آموز 
تقویت شد .فضای تعامل و گف 
آمد و برای اولین بار امکان ورود ،رقابت و ارزیابی کتابهای داس��تانی و موادی که بهطور غیرمس��تقیم اهداف نظام آموزشی را دنبال
میکنند ،ایجاد ش��د .همکاری عمیقتری با دفاتر و واحدهای طالیهدار تدوین و تألیف کتابهای درس��ی در حوزة آموزش عمومی و
یوحرفهای به عمل آمد و مدیران محترم این دفاتر در ش��ورای سیاس��تگذاری و تصمیمگیری ،و کارشناس��ان و مؤلفان کتابهای
فن 
درسی در عرصة تدوین شاخصها و مالکها ،و همچنین ارزیابی و داوری آثار رسیده به دبیرخانه ،حضور و مشارکت فعال داشتند.
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توجه مضاعف برای تطابق کتابها و آثار تولیدی با اس��ناد تحولی ،سیاس��تهای کلی فرادس��ت ،و همچنی��ن حوزههای یازدهگانة
یادگیری ،از دیگر رویکردهای مدنظر بود .تالش شد تا منابع استاندارد و برگزیده ،عالوه بر دارا بودن مالکهایی چون دقت در صحت
علمی ،روزآمدی محتوا و جذابیت ،با نیازهای امروز و آیندة جامعه متناس��ب باش��ند و در آنها ویژگیهای سنی و فرهنگی مخاطبان
مورد توجه قرار گیرد .از همه مهمتر ،این منابع در مس��یر تحقق تربیت مطلوب و س��احتهای تعریف ش��ده در سند تحول بنیادین و
برنامة درسی ملی تهیه شده باشند.
حمایت مادی و معنوی افزونتر از ناشران و برگزیدگان ،راهاندازی «پخش مدرسه» برای توزیع مناسب آثار استاندارد در مدارس و
تکمیل حلقة تولید ،و ساماندهی توزیع و مصرف و همچنین معرفی دقیقتر و وسیعتر منابع تربیتی مناسب در کتابهای درسی ،از
دیگر سیاس��تهای این حوزه بودهاند که با هدف دسترسی آسانتر خانوادهها به کتابهای مناسب مدنظر قرار گرفتهاند .امید میرود
اجرای همة این موارد به تکمیل فرایند تولید و مصرف کتاب مناسب ،کیفیت ،کمیت و سرعت بیشتری ببخشد.
با درایت و همکاری واحدهای س��تادی ،بهوی��ژه معاونتهای آموزش ابتدایی
و متوس��طه ،و اهتم��ام ویژة پرورش��ی و فرهنگی ،بخش��ی از بودجة مدارس به
تهیة کتاب و تجهیز کتابخانههای مدارس تخصیص یافت ،ارتباط با مؤسس��ات
انتشاراتی برای تبادلنظر و معرفی ظرفیتها و انتظارات متقابل به مناسبتهای
متفاوت توس��عه پیدا کرد و با مش��ارکت فعال مدیریت ساماندهی در «شورای
سیاس��تگذاری و اجرایی برپایی پنجا ه هزار نمایش��گاه در پنجاه هزار مدرسه»،
ارتب��اط و تعامل عمیق و تعریفش��دهای با دیگر واحده��ای مربوط به کتاب و
کتابخوانی در حوزة آموز 
شوپرورش ایجاد ش��د .بیش��ک اس��تمرار این روند
میتواند به همافزایی تواناییها و بهرهگیری متقابل از ظرفیتها در مسیر تسهیل
حصول هدف ترویج کتاب مناسب و ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بسیار
مفید و سازنده بینجامد.
خوشبختانه با این تالشها ،نسبت کتابهای استاندارد در رشتهها و زمینههای
گوناگون علمی ،حرفهای ،هنری و آموزشی ،در روندی  15ساله و از سال 1378
تاکنون ،از  18درصد کتابهای بررسی شده در این سالها ،علیرغم لزوم رعایت
مالکهای بیش��تر و دقیقتر و ارتقای استانداردهای کارشناسی ،به  58/5درصد
افزایش یافته است .ارتقای از این بیشتر کتابهای استاندارد نیازمند اطالعرسانی
هر چه بهتر ،تقویت سیاستها و رویکردهای گفتهشده ،تفاهم بیشتر با مؤلفان و
ناشران ،و تنظی م درخواستهای خانوادهها و مصرفکنندگان است.
در پایان برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی ،دبیرخانة
س��اماندهی مناب��ع آموزش��ی و تربیتی مراتب تش��کر خ��ود را از هم��ة همراهان و
اندیش��هورزانی که در طی این مسیر پیچیده و دش��وار ،ما را یاری کردهاند ،اعالم میدارد .در
اینجا از همة اصحاب قلم و اندیشه دعوت میکند ،از طریق تعامل با سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی و دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی ،به همگرایی نظرات و همافزایی علمی و تجربی
تالش��گران این عرصه کمک کنند تا جش��نوارههای آتی با کیفیتی باالتر و در عرصهای وس��یعتر
برگزار شوند.
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ديدگاه

كتابوفرهنگمطالعه
در نگاه وزير آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم به دنبال مشارکتپذیری و مشارکتجویی در کارهای خود
است تا بتواند امور فرهنگی را در آموزش و پرورش نهادینه کند.
طبق بند  6/1سند تحول بنيادين ،ایجاد و توسعه واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح
مدرسه ،مانند کتابخانه و تجهیز آن و آزمایشگاهها در مدارس امری ضروری است .و یکی از کارهایی که به
دنبال آن هستیم ،تأسیس کتابخانههای کالسی بهخصوص در مدارس ابتدایی است تا با همکاری معلمان،
فرهنگ مطالعه را تقویت کنیم و س��رانه مطالعه کتاب را باالتر ببریم .البته وجود کتابخانه الزم اس��ت ،اما
مهمتر از آن کتابخوانی است.
وجود کتاب و کتابخانه در مدارس برای دانشآموزان نیازمند سازوکار اجرایی و امکانات
است و اگر فراهم نشود نمیتوانیم به اهداف خود دست یابیم؛ بنابراین با تهیه امکانات باید
نسل آینده را کتابخوان تربیت کنیم.
ما بهدنبال تعلیم و تربیت تک بعدی نیس��تیم؛ مطالعه و دانشاندوزی و استفاده از
دانش الزمهاش انس با کتاب است و فرهنگ مطالعه و تحقیق باید در وجود دانشآموزان
نهادینه شود.
ذك��ر  255ب��ار واژه کتاب 582 ،بار واژه علم 2 ،بار واژه قلم و  3بار واژه اقرأ در قرآن
کریم ،نشان توجه مکتب اسالم به خواندن ،نوشتن و علمآموزی است.
یکی دیگر از مسائل مهم باال بردن فرهنگ مطالعه در دانشجو ـ معلمان است.
همچنین برای باالبردن س��طح مطالعه فرهنگیان در ارزش��یابیها این
نکته دیده شده است.
سخنان وزير محترم آموزش و پرورش
به مناسبت هفته کتاب ـ آبان 1393

سهم و میزان حضور
ناشران آموزشی را افزایش دهید!

فرزانهبنیهاشمینژاد

اشاره

رئیس س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی در آس��تانه
برگزاری یازدهمین جش��نواره کتابهای آموزش و تربیتی رشد،
یکبار دیگر بر حمایت این س��ازمان از ناشران آموزشی متعهدی
که سرمایه و منابع مادی و معنوی خود را صرف تولید کتابهای
مناسب و استاندارد میکنند ،تاکید کرد.
حجتاالس�لام دكتر محمدیان با انتقاد از س��ریدوزیهای
فرهنگ��ی ،برخی آثار منتش��ره را برای مصرفکنندگان بس��يار
زیانبار دانست اما در عین حال رویکرد وزارت آموزش و پرورش
در مواجه با این آثار را ترغیبی و هدایتكننده میخواند.
در این گفتوگو فریبا کیا معاون س��ازماندهی مواد و منابع
آموزش��ی و تربیت��ی دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی نیز
گزارش��ی از برنامهها ،سياس��تها و اقدامات اجرای��ی این دفتر
در جهت بهبود تعامل با ناش��ران و حوزههاي مختلف س��تادي
و مشارکتجویی آنان در تدوین و اجرای استانداردها ارایه کرد.
س�ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،تالقي
خود با ناشران را کجا و چگونه میبیند؟
 èابت��دا عرض کنم ک��ه تعامل با دفات��ر و بخشهای گوناگون
شوپ��رورش و بخشهای مرتبط در خارج
س��ازمان و وزارت آموز 
از این مجموعه ،کار ارزش��مند و مهمی است که باید تعمیق پیدا
کند .ما باید به این س��مت و س��و برویم که همة کس��انی که در
این موضوع نقش��ی دارند ،به واقع احساس کنند که در برگزاری
جشنواره س��هیم هس��تند .اینکه به برنامة درس��ی ملی توجه و
اهتمام داش��تهاید ،نشان از ژرفاندیش��ی و برنامهریزی درست و
هوش��مندانه در دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي است .اسناد
شوپرورش» و
تحول��ی و از جمله «س��ند تح��ول بنیادی��ن آموز 
«برنامة درسی ملی» ،همواره باید چون تابلویی راهنما در معرض
نگاه و توجه کارشناس��انه و حرفهای شما و همة دوستان مؤثر در
این کار مهم باشند.

رویک��رد دفتر درتوج��ه به حوزه پیشدبس��تانی و ایجاد خطی
وی��ژه برای پرداختن هدفمند به این ح��وزة پایه و تأثیرگذار هم
رویکردی درس��ت و با اهمیت اس��ت که به نظر میرسد ،باید در
همة زمینهها از جمله داستان،کار و فناوری ،آداب زندگی و بقیة
موضوعات مورد نظر برای آن برنامهریزی و تولید محتوا شود.
ناش��ران را تش��ویق کنید تا نقش فعالت��ر و مؤثرتری در اصل
کار س��اماندهی منابع مکتوب و مواد آموزش��ی و تربیتی داشته
باش��ند و سهم آنان را در کارها و برنامهها افزایش
دهید .من عمیقاً اعتقاد دارم که ناشران ما
و بهخصوص ناش��ران آموزشی کسانی
هس��تند که حتم��اً دغدغة فرهنگ
و جامعه خ��ود را دارند که در این
وادی پرمشغله و سخت و در عین
حال با چش��مانداز درامدزایی نه
چندان س��ودآور پا گذاش��تهاند و
در ط��ول همة این س��الها و 10
دورهای که از برگزاری جشنوارة
کتابه��ای آموزش��ی میگذرد،
شوپرورش،
همراه و همپ��ای آموز 
عملیات��ی ش��دن کار بزرگی چون
«سالمسازی فضای نشر
آموزشی» را وجهة

توگو
گف 

پای صحبت حجتاالسالم دکتر محمدیان
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

گفتوگو

عمل و در اولویت برنامههای کاری خود قرار دادهاند.
شوپرورش
شما سیاستها و خطمشیهای آموز 
را چگونه به ناشران آموزشی اعالم میکنید؟
 èم��ن به نظارت ش��داد و غالظ در ح��وزة کارهای فرهنگی و
آن هم برای کس��انی که خود دغدغة کار فرهنگی و علمی دارند،
معتقد نیس��تم و اساس��اً میگویم که نوع نظارت ما در این حوزه
بای��د از همین جنس کارهای جش��نوارهای باش��د .به این مفهوم
که ما وقتی کار خوب و مناس��ب را در رخدادی ش��فاف و روشن،
مانند یک جش��نوارة حرفهای و علمی ،معرفی و تشویق میکنیم،
ب��ه نوعی کارهای ضعیف و یا احیاناً نامناس��ب ای��ن حوزه را هم
که به لحاظ معیارها و ش��اخصهای استاندارد همین حوزه مورد
اعتنا واقع نشدهاند ،مشخص میکنیم و در این مجموعه اقدامات
میتواند به شکلگیری درست و معطوف به هدف بازار کتابهای
آموزشی مناسب منجر شود .مفهوم این حرف آن است که حمایت
از کار فرهنگی در گرو ایجاد بازار برای این نوع از تولیدات است و
در چنی��ن کارهایی ،موضوعی مانند تزریق پول و دادن یارانه ،راه
اساسی و چارة برطرف کردن اصل مشکل نیست.
به نظر ش�ما جشنواره رش�د چگونه میتواند در
انتقال این سیاستها نقش ایفا کند؟
 èنکتة اول این اس��ت که امروزه بازار انبوهس��ازی ترویج پیدا
ک��رده و دنیای امروز به نوعی دنیای کمیت اس��ت .در همة انواع
تولیدات همه میخواهند تولید انبوه داشته باشند که البته چنین
تولیدی میتواند صرفة اقتصادی بیش��تری هم داش��ته باشد و به
تأمین اهداف اقتصادی آنها هم کمک کند .این در حالی اس��ت
که مصرفکنن��ده اصوالً نمیتواند انبوه مص��رف کند و به دنبال
بهگزینی اس��ت ،و البته همه کس توانای��ی به گزینی را ندارد.اما
جش��نوارهای مانند جش��نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
ب��ه بهگزینی هدفمند و مس��تمر در این ح��وزه کمک میکند تا
مخاطب و خواننده و مشتری کتابهای آموزشی بتواند با حداقل
ت�لاش ،اثر مورد نظر خود را ب��ا حداکثر اطمینان و راحتی خیال
بهدست آورد .یعنی جشنواره با بهکارگیری نیروهای متخصص و
آگاه از ش��اخصها و معیارهای کتابهای مناسب ،نقش مشاوری
امی��ن و راهنمایی آگاه را دارد .از س��وی دیگ��ر ،این بهگزینی به
س�لامت میدان رقابت در این حوزه و شفافسازی اصول و اعالم
ش��اخصهای اس��تاندارد کمک میکند تا کار سره از ناسره و کار
مناسب از نامناسب تشخیص داده شود و معین گردد.
بهگزینی مزبور در ساحتی دیگر ،از به وجود آمدن رانت و نهادینه
ش��ده آن در این ح��وزه هم جلوگیری میکند .ای��ن موضوع قب ً
ال
هم مورد تأکید بوده اس��ت و امس��ال هم دوباره باید در جشنوارة
شوپرورش را هم بهگزینی
یازدهم اعالم شود که ما ناش��ران آموز 
ً
میکنی��م .آثاری که به دبیرخانة جش��نواره میرس��ند ،حتما آثار
دارای حداقلهای انتش��ار در این زمینه هس��تند که مجوز انتشار
گرفتهان��د .اما از نگاه ما این آثار دارای درجه و رتبههای متفاوت و
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متنوعی هستند و تنها آثار منتشر شده در مطابقت با شاخصها و
مالکهایی که قب ً
شوپرورش به ناش��ران اعالم کرده است،
ال آموز 
میتوانن��د در ای��ن بازار رقابت علمی حاضر ش��وند و با روشهایی
ش��فاف و قابل دف��اع ،بهعنوان آثار مناس��ب گزین��ش و در قالب
مالکها و ش��اخصهایی که نشانگر رتبه و جایگاه آن در مجموعة
آثار مناسب این جشنواره هستند ،جایگاه خاص و ویژهای را به خود
اختصاص دهند و از پش��تیبانی و حمایتهای اعالم شده از سوی
آموزشوپرورش برخوردار شوند.
مخاط��ب ما انتظار دارد که این جش��نواره در س��یر تکمیلی و
اهداف توس��عهای خود ،بتواند از مرز معرفی کارهای کم اثر عبور
کند و بدون هیچ اغماضی ،کارهای مخرب و غیرسازنده را معرفی
و اع�لام کند .من اعتق��اد دارم که بعضی از تولیدات حوزة نش��ر
آموزشی هم از جنس سریدوزی هستند .یعنی خیلی با مخاطب
و نیازهای اصیل او کاری ندارند .میخواهند با تولید آنچه وافی به
مقصود خودشان است ،کتابی را تولید کنند و با اغواگری مخاطب
را بفریبند و کاالی خود را بفروش��ند ت��ا به منافع کم ارج و قرب
خودشان به لحاظ محتوایی برسند.
در حوزة نش��ر آموزش��ی هم وجود آثار بدون محتوای مناسب
و یا احیاناً دارای محتوای مخرب ،ش��بیه غذاهای فس��تفودها و
مراکز غذاهای فوری و آماده اس��ت که تنها شکم را پر و اشتها را
کور میکند .و بیشتر از آنکه انرژی و کالری الزم را برای مشتری
فراهم کند ،دخل و حس��اب بانکی فروشنده را فربه میکند .باید
مجدان��ه و قاطعانه از بروز و ظهور ریش��ههای منجر به س��رطان
آموزشی از ناحیة چاپ و انتشار این آثار در مرکز آموزشی و بین
خانوادهها جلوگیری ش��ود .چارة اساس��ی این کار دادن آگاهی و
آموزش به جامعه،خانواده ،دانشآموزان و معلمان اس��ت تا اساساً
خ��ود را در معرض چنین ابتالئاتی که از ابتدا نتیجة مخرب آنها
روشن است ،قرار ندهند و اساس این دکان و گیشة سود محور و
فارغ از اخالق و مروت را از ریشه بر کنند.
در ای��ن می��ان ،اگ��ر ش��ما در دبیرخان��ة ای��ن ط��رح و در کار
انتخاب،گزینش و اعالم آثار برتر و مناسب خوب کار کنید ،اعتماد
مشتری را جلب خواهید کرد و این بهگزینی و انتخاب آثار مناسب
و مؤث��ر مهلکترین ضربهای اس��ت که میتواند ریش��ة س��رطان
فرهنگی را در زمینة نش��ر کتابهای مخرب آموزش��ی بخشکاند.
این مش��کل و بیماری که زمینه و باف��ت فرهنگی دارد،جز با کار
فرهنگی قابل درمان نیست .البته چنین کاری اهداف بلند،صبر و
حوصله و جلب اعتماد و اطمینان مخاطب و مشتری را نیاز دارد.
جل��ب اطمینان و اعتم��اد مخاطب که میتوان��د از طریق درج
نش��انی خاص مبنی بر تأیید سالمت و مفید بودن یک اثر صورت
ک باعث توس��عه و گسترش آثار مناسب و
گیرد ،در آیندهای نزدی 
موجب از میدان به در ش��دن آثار ضعیف و احیاناً مخرب در این
حوزه خواهد شد.
در ای�ن زنجی�رهای ک�ه ش�ما میفرمایی�د و از
تولیدکننده شروع و به مشتری ختم میشود ،سازمان شما

آموزشوپرورش نق�ش و حکم مغز افزار موضوع

و وزارت
را دارند و این س�ازمان جایگاه و هستة اصلی شکلگیری
خوراک اصلی برای مخاطبانی است که از آنها نام بردیم.
بفرمایید که این مغزافزار نظام آموزشی تا چه حد دغدغة
توج�ه ب�ه منابع غیر درس�ی را در نظام آموزش�ی ترویج
میدهد؟ چون یکی از معضالت و سؤاالت اصلی این است
که اگر بس�یاری از خانوادهها و یا دانشآموزان به س�وی
منابع کمک درس�ی رفتهاند ،ش�اید ی�ک دلیلش همین
تحمیل حجم زیاد کتابهای درسي و عدم درک و آمادگی
کافی مخاطب برای مواجهه با آزمونها و امتحاناتی باشد
که جز ء ناگزیر این سیس�تم هس�تند.در برنامهریزیهایی
که در این سازمان صورت میگیرد ،چهقدر ظرف توجه به
آموزشهای غیر رس�می چه در بعد آموزشی و چه در بعد
تربیتی فراهم میشود؟
 èما در سیاس��تهای جدید و برنامهه��ای تحولی بهدنبال آن
هس��تیم که همة محتواهای خود را بر محور و هس��تة آموزش��ی
تعقل و تفکر سامان دهیم .یعنی در حال حاضر و در برنامة درسی
ملی ،اولین عنصری که ما خودمان را در رویکرد شکوفایی فطرت
ب��دان متعهد میدانیم« ،عنصر تعقل» اس��ت .حتی عنصر ایمان
حول محور تعقل مورد توجه قرار گرفته اس��ت .این هستة اصلی
تعقل که با ایمان پوش��یده میشود و قدسیت پیدا میکند ،علم،
عم��ل و اخالق را به همراه میآورد که در واقع این همان مفهوم
«عقالنیت محوری» است .لذا معنا و مفهوم عقالنیت محوری در
آموزش ،فعال کردن عقالنیت است.
در برنامههای تربیتی هم که امسال دوستان به انجام آن اهتمام
کردهاند ،آموزش «پژوهش مبن��ا» مورد توجه و اعتنا بوده که بر
بستر تربیت جاری و ساری شده است .یعنی دروندادهای آموزشی
ما بر مبنای پژوهش انتخاب و بر بس��تر و یا فرایند فرهنگی برای
بروندادهای تربیتی س��اماندهی میش��وند .لذا وقتی که چنین
ش��د ،آموزش به معنای مستقیمگویی،مستقیمخوانی و یا تعلیم
میتواند در خدمت تربیت و رشد و شکوفایی فطرت و برنامههای
آموزشی و تربیتی قرار گیرد .به عبارت دیگر ،ما االن به دنبال آن
هستیم که از پرورش و یا رشد کاریکاتوری دانشآموزان و همان
دغدغهای که ش��ما هم به نوعی در س��ؤال خودتان به آن اش��اره
کردید ،جلوگیری کنیم تا او بتواند به شایستگیهای الزم در همة
ساحتهای تربیتی و آموزشی دست پیدا کند.
دانشآموز خوب در چنین نگاهی،دانشآموزی است که بتواند
احساس��ات و عواط��ف خود را بروز دهد و هر ج��ا الزم بود ،آن را
کنترل کند ،هم بتواند هیجانات دوران سنی خود را متبلور سازد
و هم هر جا الزم بود آنها را کنترل کند .هماز سالمت جسمی و
روحی و عقل معیشت و معاش برخوردار باشد و هم با خودکنترلی،
مسیر رشد خود را بهسوی تعالی و بهگزینی و به شدن طی کند.
هم در محیط اجتماعی بتواند تعامل داشته باشد و هم در محیط
خان��واده بتواند با آرامش زندگی کن��د .یعنی در چنین نگاهی به
همة س��احتهای وجودی دانشآم��وز و تواناییهایی که باید در

دوران تحصی��ل کس��ب کند ،تا فرد مفید و مؤث��ری برای خود و
جامعهاش باش��د،توجه و اهتمام شده است .با چنین نگاهی ،اگر
دانشآموزی دیپلم بگیرد و همة نمراتش هم  20باشد ،اما نتواند
با دوس��تانش کنار بیای��د و یا فرد مفید و مس��ئولی برای جامعة
خودش باشد ،تربیت نشده است.
دانشآم��وز باید در مدرس��ه به مجموعة ای��ن صفات که ما در
برنامة درس��ی ملی به آنها شایستگیهای پایه ( که امتزاجی از
شایس��تگیهای ایمانی ،عقالنی ،علمی و اخالقی هستند) متصف
شوپرورش
شود،تا ما بتوانیم ادعا کنیم آموز 
در کارش موف��ق و تأثیرگ��ذار بوده اس��ت.
مخاطب م�ا انتظ�ار دارد
لذا هر تولید محتوای��ی اعم از کتاب ،مقاله،
ک�ه ای�ن جش�نواره در
مج�لات و ه��ر فعالیت جانب��ی دیگری هم
س�یر تکمیل�ی و اهداف
باید در همین راس��تا و همسو با این اهداف
توس�عهای خود ،بتواند از
و شایستگیها باشد تا محصول نهایی بتواند
مرز معرفی کارهای کم اثر
همان چیزی شود که در برنامههای اصولی و
عبور ک�رده و بدون هیچ
اساسی قصد کردهایم.در این میان همه باید
اغماض�ی ،کارهای مخرب
شوپرورش
به کمک بیایند و دس��تگاه آموز 
و غیر سازنده را معرفی و
را ب��ه مثابه دس��تگاهی تربیت��ی -فرهنگی
اعالم کند
ببینند .قب ً
ال هم اش��اره کردم که آموزشها
دروندادهایی هستند که در بستر فرهنگ و
تربیت به واقعیت میانجامند .در همین ارتباط انتظار ما این است
که همکاران ما در ارزیابی آثار رسیده به این شاخصها و معیارها
و وجود آنها در محتوای آثار انتخابی توجه داشته باشند تا آنچه
که در خصوص کتابهای غیر درسی مورد اشاره و انتظار شما هم
هست ،تحقق پیدا کند.
ح��اال و در زمانهای که دیگر متن ،نوش��ته و دان��ش در اختیار
همگان است ،موضوع مهم و اصلی نحوة نگاه و پردازش این دانش
و تهیة محتوایی است که بتواند به آموزش و تربیت منجر شود و
به همان انس��ان صالحی بینجامد که در اسناد تحولی و باالدستی
آموز 
شوپرورش قصد ش��ده اس��ت .بخ��ش زی��ادی از این همه
حساس��یت و توجه به متون غیر درس��ی و اراده برای ساماندهی
این منابع بهدلیل همین ضرورتها و نیازهای پیشرو و اساس��ی
و اصولی است.
حاال اینجا با چنین نگاههای آرمانی ،این س�ؤال
پیش میآید که :این صحبتها ،آرزوهای ما هس�تند و یا
نه ،آن چیزی هس�تند که در س�ر داریم و برای تحقق آن
برنامهریزی کردهایم.
 èهر دو! یعنی اینها هم آرزوهایی هستند که ما برای فرزندانمان
داریم و هم در عمل به سمت تحقق آنها در حال حرکت هستیم.
مفهوم این حرف آن اس��ت که وقتی هم��کاران من دارند کتابی
ب��رای پایة اول ابتدایی طراحی میکنند ،در واقع بخش��ی از این
آرزوها در آثار ،منابع و محتواهای تولید شده متبلور میشود .حاال
این موضوع وقتی جای خوشحالی و خرس��ندی بیشتر دارد که
من و همکارانم در مدرسه شاهد حضور دانشآموزی باشیم که او
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گفتوگو

هم همین احساس را داشته باشد و خودش را با همة مشخصات
س��نی کودکی،نوجوانی و جوانی همانی ببیند که با ندای فطرت
میخواهد آن باشد.
با چنین نگاهی امروز بهدنبال دانشآموزی نیس��تم که بتواند به
سؤال من پاسخ دهد،بلکه بهدنبال دانشآموزی هستم که بتواند از
من در مورد آنچه خودش میخواهد ،سؤال کند و جوهرة وجودی
ناشی از کمال درون خود را به رخ بکشد .این همان مرز تالقی آرزوها
و تحقق آرمانهاس��ت که میتواند به تولد و بالندگی دانشآموزان
جامعاالطراف و شایسته در نظام آرمانی آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران منجر شود.
ام�ا با هم�ة این اوصاف بهنظر میرس�د که ما در
تعری�ف مفهوم اس�تاندارد هن�وز خیلی وح�دت رویه و
شاخصهای روشنی نداریم .انگار بخشی از اشکال و گره
کار همین تدوین و اعالم این اس�تانداردها برای رسیدن
ب�ه رویهای واح�د و حرکت بهس�وی اهداف مش�ترک و
اصولی اس�ت .برنامه و راه رسیدن به این استانداردها در
چشمانداز شما چیس�ت؟ این موضوع از دو جهت ،یعنی
داش�تن تصویری مش�ترک نزد همگان و داشتن الگویی
معین برای ارزش�یابی آثار ،اهمیت دارد و میتواند طرح
ساماندهی کتابهای آموزشی را به سرانجامی مطلوب و
مورد نظر برساند.
 èبله! این نگاه و تصور درس��تی است و بخش زیادی از هم و غم
همکاران ما در دبیرخانة طرح س��اماندهی کتابهای آموزش��ی و
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تربیت��ی روی همین موضوع متمرکز اس��ت .خوشبختانه در همه
حوزهها استانداردهایی تعیین و ابالغ شدهاند که شاید به بازنگری،
تکمیل و توسعه نیاز داشته باشند .البته ممکن است که در بعضی
حوزهها ،مانند شعر و ادبیات ،این استانداردها خیلی قطعی ،یقینی
و مورد توافق همگان نباش��ند که باید در آنجا به اجماع حداکثری
بس��نده کرد .بحثهای نظری اساساً مانند علوم دقیقه نیستند که
بتوان برای آنها وزن و ترازویی معین قائل شد .به همین دلیل هم
ما تاکنون به اطالقی مطلق که بتوانیم بگوییم همین اس��ت و جز
این نیس��ت ،نرسیدهایم .ولی تالش میکنیم که با استفاده از توان
کارشناس��ی و حرفهای و خرد جمعی موجود در جامعه و از جمله
ناشران آموزشی ،به مالکها و استانداردهای قابل قبولی برسیم.
البت�ه قصد من از طرح این س�ؤال و تالش برای
رف�ع ابه�ام در این زمینه ،تنها محدود به محتوا نیس�ت،
بلک�ه میخواهم نظر ش�ما را در این م�ورد هم که برخی
میگویندکتاب کمک آموزش�ی و کمک درسی برای مث ً
ال
دورة ابتدایی معنا و مفهومی ندارد ،چیست؟
 èنه! ما چنین نگاهی نداریم که بگوییم مطلقاً اینگونه کتابها
برای مقطع سنی و دورة تحصیلی خاصی ممنوع است .ما با منابع
غیراستاندارد مخالفیم .در حال حاضر در ایران به دلیل تمرکز نظام
شوپرورش
آموزشی ،محتوا را بهصورت ملی تولید میکنیم .آموز 
در کل کشور براساس یک سلسله ویژگیهای مشترک ،محتواهای
واح��دی را برای همة دانشآم��وزان تهیه و تولید میکند و تأکید
آن ب��ر مش��ترکات بیش��تر از تفاوته��ای فردی اس��ت .البته که

شوپرورش فعال و جامع باید بتواند پاسخگوی نیازهای فردی
آموز 
و متفاوت همة مخاطبان باشد .اما ما االن داریم از وضعیت موجود
و الزامات آن صحبت میکنیم .نمیتوانیم بدون توجه به واقعیتها
و جریان جاری فعلی بحثها را پیش ببریم با وجود اینکه همیشه
متوسط اس��تعدادها،پاس��خگوی همة نیازهای مخاطبان نیست،
م��ا فع ً
ال بهدلیل ذات نظام آموزش��ی متمرکز ،میانگین متوس��ط
اس��تعدادها را مورد توجه قرار میدهیم .البت��ه معنای این حرف
آن نیس��ت که ما به این واقعیتها بیتوجهی��م .اتفاقاً کاری مثل
ساماندهی و تعیین اس��تاندارد برای کتابهای آموزشی نشان از
این دارد که میخواهیم با انتش��ار این منابع ،به کس��انی که نیاز
بیشتری به آموزش دارند ،کمک کنیم تا سطح سواد خود را ارتقا
دهند .کسانی هم که مواد بیشتری برای درک مطلب نیاز دارند ،به
منابع مطمئن و مناسبی دسترسی داشته باشند.
تعبیر من از آنچه که م��ا بهعنوان کتابهای به اصطالح کمک
آموزش��ی و کمک درس��ی با آن مخالفیم ،آن س��خن و موضعی
اس��ت که با انتش��ار آثار میخواهد به مخاطب بگوید من به جای
تو فکر میکنم و برایت مینویس��م .ت��و تنها بخوان و تکرار کن و
و هم�ان دغدغ�های ک�ه
نمره بگیر و دیگر هیچ .یعنی آثاری که طوطی وار خواندن و بعد
آق�ای دکت�ر ،بهنظر ش�ما آیا
شما هم به نوعی در سؤال
هم فراموش کردن را ترویج میکنند ،مورد اش��کال هس��تند و ما کتابهای تألیفی ش�ما از آن چابکی و
خودت�ان ب�ه آن اش�اره
شوپرورش نسبت به پویای�ی الزم که م�ورد انتظار مخاطب
بهدلیل مس��ئولیتی که در نظام رسمی آموز 
کردید ،جلوگیری کنیم تا
و پاس�خگوی نیازهای امروز او باش�د،
دانشآموزان بر عهده داریم ،با آن مخالفیم.
او بتواند به شایستگیهای
این در حالی اس��ت که معتقدیم ،در فرایند یاددهی -یادگیری ،برخوردار هستند؟
الزم در همة س�احتهای
 èبای��د ع��رض کنم ،م��ا به ق��در کفایت
تفک��ر ،خالقیت ،تمرین و تکرار ض��رورت دارد و هر خوراک آماده
تربیتی و آموزش�ی دست
و کمارزش��ی که مانعی برای این ش��اخصها باش��د ،غیر کارامد ،متخصص مجرب وکارش��ناس متبحر برای
پیدا کند
مخرب و آسیبزاست و باید از انتشار و تکثیر آن در مدارس و در تدوین کتابهای درس��ی در همة حوزههای
میان دانشآموزان جلوگیری ش��ود .البته چنین کاری فقط برای موج��ود نداری��م .ش��اید بت��وان گف��ت که
دانشآموزان نیس��ت .گاهی روش تدریسهایی نوش��ته میشوند دانش��گاههای ما نس��بت به این موضوع مهم تنبل��ی کردهاند .ما
که میخواهند همان ش��یوة آمادهخوانی و سهلگیری را در میان دانشکدة ریاضی داریم،اما باید دید در این دانشکدهها متخصص
معلم��ان هم رواج دهد .اینکه خداون��د به پیامبرش میفرماید هر آموزش ریاضی برای تألیف و تدوین متون ریاضی چهقدر داریم.
شب بگو «رب زدنی علما» یک معنایش این است که معلم هم به در زمینة فیزیک و زیستشناسی و دیگر رشتهها هم وضعیت به
عنوان یک رهبر و راهنما برای دانشآموزانش ،همواره باید س��واد ،همین منوال است .االن وضعیت اینگونه است که هرکسی از ظن
دان��ش و روش تدریس خود را تازه و به روز کند .با چنین نگاهی ،خودش یار ما شده است و توان و ظرفیت موجود کمتر از ظرفیت
انتش��ار کتابهای روش تدریس معلمان به روشی خشک و ثابت ،و نیاز مورد انتظار در این حوزههاست که بهطور طبیعی در تولید،
حکم همان کتابهای کمک آموزشی مخرب را دارد و باید جلوی تدوی��ن و ارائة این کتابها اثرگذار اس��ت .م��ا در حال حاضر در
آنها را با انتشار کتابهای مناسب و رقابتی قوی و با محتوا گرفت .خیل��ی از حوزهها بهط��ور تجربی کار کردهایم و چون متأس��فانه
تجربهنگاری هم در کش��ور ما کم است ،بسیاری از تجارب موفق
بفرمایید که از نگاه ش�ما بهعنوان یک متخصص گاه با رفتن و غیبت صاحبان تجربه،از دسترس و حیطه استفادة
و کس�ی که مس�ئولیت مهمی را در حوزة تولید و انتشار عم��وم خارج میش��ود .برای همین ما از هم��کاران خود و عموم
کتابهای درس�ی بر عه�ده دارید ،مهمتری�ن خأل ما در معلمان تقاضا کردهایم که تجارب خود را مکتوب و برای انتش��ار
تولید کتابهای غیر درسی چیست؟
در متون موجود در اختیار س��ازمان و آموز 
شوپرورش و از جمله
 èمن نمیگویم که در حال حاضر کتاب غیر درسی و آموزشی مجموعة مجالت رش��د قرار دهند .این تجارب اگر به تجربههای
خوب کم اس��ت .بر عک��س اعتقاد دارم که ای��ن کتابها به قدر قاب��ل تکرار تبدیل و یا به نظریهپردازی منجر ش��وند،آنگاه مورد
کفایت موجود هس��تند .آنچه که ما در ح��وزة مطالعه کم داریم ،اس��تفادة عام و فراگیر ق��رار خواهند گرفت و خواهیم توانس��ت
عادت به مطالعة کتاب خوب اس��ت .باید بهدنبال این باشیم که با قوانین و استانداردها را هم از همین تجارب متراکم که به نظریه
هم��کاری و همدلی و تولید آثار مفی��د و جذاب این عادت خوب و دانش تبدیل شدهاند ،بهدست آوریم.

ایجاد شود .البته شاید شما همین االن برگردید و در این خصوص
بگویید ،پس خالئی وجود دارد! بله من هم موافقم و اعتقاد دارم،
ما در خصوص آثار و کتابهایی که بتوانند مزة کتاب خوب را به
دانشآموزان ما بچشانند ،خأل داریم.
برای رفع نس��بی چنین خالئی میتوان برخی متون درس��ی را
بهصورت متون داس��تانی و ادبی تدوی��ن و ارائه کرد .یعنی وجود
این خألها نشان از بسته بودن راه ندارد و اتفاقاً همین هم فکری،
همرأیی و همداس��تانی ما و ناش��ران آموزش��ی در بع��د محتوا و
تعامالت حرفهای میتواند چنین مسیرهایی را بگشاید و خألهای
موجود را در س��ایة همکاری و همفکری کاهش دهد و یا برطرف
کند .مثل کتاب «بلوهر و يوذاسف» که در سنت علمی ما هست
و یا مثل کتاب عرفانی «ش��یخ صنعان و دختر ترس��ا» که کتابی
آموزش��ی اس��ت ،اما در قالب ی��ک منظومة
ش��عری آمده اس��ت .البته اروپاییان در این
ب�ه دنب�ال آن هس�تیم
زمینه از ما بیشتر کار کرده و آثار متنوعتری
که از پ�رورش و یا رش�د
منتشر کردهاند.
کاریکاتوری دانشآموزان
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گزارش

محمد ناصری ،مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و دبیر
یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

هیچچیزینمیتواند
جایگزین کتاب درسی شود!

گزارشی از نشست خبری یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی تربیتی رشد
محمددشتی

اشاره

نیت خالصی که در وجود عزیزان سراغ دارم ،ادامه و توسعه یابد.
ش��اید الزم باش��د که در ابت��دای صحب��ت ،در خصوص برخی
صحبتها و ابهاماتی که در حوزه کتابهای آموزشی وجود دارد،
اش��ارهای کنم تا با انعکاس خوب و جامع آن از سوی شما به رفع
این ابهامات و روشن شدن برخی موضوعات اساسی دراین زمینه
کمک کند.

نشست خبری یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی تربیتی
رش��د ،روز یکشنبه  14دی  1393با حضور خبرنگاران ،عکاسان
و دیگ��ر نمایندگان رس��انههای جمعی ،و محم��د ناصری ،مدیر
کل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی و دبیر این جشنواره،
همچنین س��ید کمال ش��هابلو ،دبیر اجرای��ی و فریبا کیا ،دبیر
کمیته علمی این جش��نواره در محل س��الن اجتماعات سازمان
کتابهای آموزشی موضوع جدیدی نیست!
پژوهش و برنامهریزی آموزشی برگزار شد.
اول اینکه اساس��اً صحبت در مورد کتابهای آموزش��ی موضوع
در ابتدای این نشس��ت فریبا کیا ،معاون ساماندهی کتابهای
آموزش��ی و تربیتی ،ترویج خواندن و توس��عه فرهنگ مطالعه را جدیدی نیس��ت و از هنگامی که بش��ر خواندن را آموخته است،
هدف مش��ترک مجموعه خود و رس��انهها خوان��د و گفت :دفتر همیش��ه این زمینه وجود داشته است تا مطلب غامض یک کتاب
انتشارات و تکنولوژی آموزشی با تولید ساالنه بیش از  40میلیون یا نوشته را به کمک کتاب دیگری بهتر بفهمد و درک کند.
در سیس��تم متمرکز آموزش و پرورش ما ،در تألیف کتابهای
نس��خه مجله رشد (در  35عنوان) و بهگزینی کتابهای مناسب
آموزش��ی به دنبال چنین هدف بزرگی است و شاید بتوان گفت درس��ی ،میانگین دانشآموزان کشور مد نظر قرار میگیرد .قطعاً
جش��نواره کتابهای آموزش��ی و تربیتی ،حلق��ه اتصال و کانون دانشآموزانی هس��تند که به لحاظ درک موضوع پایینتر یا باالتر
این تعامالت اس��ت ت��ا بهترین کتابها و نوش��تهها انتخاب و با از س��طح متوس��ط باشند .ممکن است بخش��ی از این افراد برای
همکاری و همراهی رسانهها به مخاطبان معرفی شود .سپس در درک دقیق مفاهیم کتابهای درس��ی ،نیاز به منابع کمکی پیدا
ادامه نشس��ت محمد ناصری ،از ویژگیهای یازدهمین جشنواره کنند و نیاز به کار و تمرین بیش��تر داش��ته باش��ند .اما این دلیل
نمیشود که ما بخواهیم کتاب درسی را در حد یک کتاب داستان
کتابهای آموزشی و تربیتی رشد سخن گفت.
عامهفهم پایین بیاوریم .باید استانداردها و شاخصهای حرفهای
بنده میالد با س��عادت حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت و تخصصی الزم برای تولید کتاب درس��ی را در تهیه و تدوین هر
را خدمت همه ش��ما تبریک عرض میکنم و از اس��تقبال شما و کتاب درسی رعایت و لحاظ کنیم.
حضورتان در این نشست صمیمانه و پرشور متشکرم.
باید از روش��نگری رسانهها و آگاهی و شناختی که در ارتباط با ذات کت�اب درس�ی درک مطال�ب و بازک�ردن گ�ره
کتابهای آموزشی و کتابهای مناسب در بین مخاطبان ما ایجاد افکنیهای هوشمندانه با کمک معلم است
مث ً
ال یکی از ویژگیهای کتاب درس��ی این است که باید توسط
کردهاند ،تش��کر کنم .امیدوارم ای��ن همکاریهای موثر با تعهد و
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معل��م و ب��ا راهنمایی معلم تفهیم ش��ود .این ج��زء ویژگیهای
ذاتی کتاب درس��ی است .قرار نیس��ت ما با تولید کتابهایی که
پختهخ��واری و رونویس��ی را به دانشآموز ی��اد میدهد و با پنبه
کردن رش��تههای یک تشکیالت بزرگ آموزشی و فرهنگی،همه
اهداف و برنامههای درسی را بیمعنا و خنثی کنیم.
هدف آموزش و پرورش از س��اماندهی کتابهای آموزش��ی هم
همین اس��ت که این اتفاق نیفتد و یادگیری به طریق درس��ت و
برنامهریزی ش��ده صورت گیرد .امروزه نقش معلم ،نقش راهنما و
تسهیلکننده امر یاددهی یادگیری است و منابع آموزشی هم باید
با چنین نگاهی نوشته و تولید شوند.

کتابهایی با پاسخ آماده،خالف اهداف نظامآموزشی
حرکت میکنند

معلمان بزرگ ما هم همیش��ه این ش��یوه را دنب��ال کردهاند و
تالشش��ان این بود که ویژگیها و نیازهای فردی دانشآموزان را
به دقت مورد توجه قرار دهند .به عنوان مثال اس��تاد غالمحسین
ش��کوهی ،چهره مان��دگار تعلیم وتربیت و اولی��ن وزیر آموزش و
پرورش جمهوری اسالمی ایران ،خاطرهای نقل میکنند .میگویند
در همان روستایی که درس خوانده بودم،یعنی روستای خوسف
از توابع ش��هر بیرجند در خراس��ان جنوبی معلم ش��دم .به همه
دانشآموزانم توجه داش��تم و در این بین دانشآموزی داشتم که
بس��یار با هوش بود و از همکالسیهای خود چند قدم جلوتر بود.
یک روز مس��ئلهای را طرح کردم تا ببینم این دانشآموز میتواند
به آن پاس��خ دهد یا نه .روز پنجش��نبه از آنان خواستم برای روز
شنبه ارتفاع درخت سنجدی را که داخل حیاط مدرسه بود اندازه
بگیرند و به عنوان حل مسئله برایم بیاورند .شنبه شد و از چهره
و حال��ت دانشآموزان معل��وم بود که موفق به حل این مس��ئله
نشدهاند ،اما همان دانشآموز زرنگ دستش را باال برد و گفت من
مسئله را حل کردهام .او با استفاده از یک چوب دو متری و اندازه
گرفتن س��ایه چوب و سایه درخت و بستن یک تناسب ساده ،به
پاسخ مسئله رسیده بود.
امروز انتظار ما از کتاب کمک درسی و آموزشی چنین کارکردی
است تا بتواند با تعمیق و توسعه مفاهیم درسی نقش واقعی خود
را ایفا کند و اگر به خالقیت دانش آموز کمک نمیکند ،خالقیت
او را نکشد و از بین نبرد.

کتاب آموزشی چیپس نیست

موضوع بعدی نگاهی است که نسبت به کتابهای آموزشی وجود
دارد و هم��ان طور ک��ه دررابطه با تنقالت و چیپس و پفک تبلیغ
میشود ،در مورد کتابهای آموزشی هم با همان شکل و کیفیت
تبلیغ میش��ود .چنین تبلیغی یک کاالی فرهنگی و آموزش��ی را
به یک حوزه تجاری و س��طحی تنزل میده��د .اتفاقاً این یکی از
نشانههای انحراف در موضوع کتابهای آموزشی است.

دانشآموزی در سطح متوسط به کتاب کمکدرسی
نیاز ندارد

اگر جایی به وجود کتاب کمکدرسی و کار و تمرین نیاز باشد،
در مورد دانشآموزانی اس��ت که پایینتر از س��طح میانگین قرار
دارند؛ در این صورت طبعاً تبلیغ یک کتاب در س��طح گس��ترده
و تولید آن در س��طح انبوه منطقی نیس��ت .تبلیغات سطحی و
کم محتوا،تولید انبوه برخی کتابها ،هزینههای گزاف تبلیغاتی
بهخصوص از صدا و س��یما که نرخ بس��یار باالیی دارد و نهایتاً به
خریدار و مخاطب تحمیل میشود ،و وجود فضایی که میخواهد
به هر قیمتی مخاطب را مشتری کاالی خود
کند ،نش��ان از انحراف در این زمینه دارد و
قرار نیس�ت ما ب�ا تولید
همین امر موضوع س��اماندهی این حوزه را
کتابهاییکهپختهخواری
ضروری و الزامی میکند .این در حالی است
و رونویسی را به دانشآموز
که مخاطبین این کتابها ،از جمله خانواده،
یاد میدهد و با پنبه کردن
دانشآم��وزان و معلمان قادر به ش��ناخت و
رشتههای یک تشکیالت
آگاهی درست نس��بت به همه این کتابها
بزرگ آموزشی و فرهنگی،
نیس��تند و جایی مثل آموزش و پرورش که
همه اه�داف و برنامههای
متولی آموزش رس��می و کتابهای درسی
درسی را بیمعنا و خنثی
است باید در این زمینه اقدام کند.
کنیم
البته آنچه بیان ش��د در مورد کتابهای
کمک درسی بود که خود جزیی از کتابهای
آموزش��ی هستند و اص ً
ال هم قرار نیست که جای کتاب درسی را
بگیرند ،چون کتاب درسی خود شأن باالیی دارد که همواره باید
حفط شود و هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن شود.

ورود کتابهای ادبیات داستانی به جشنواره

ما در دوره جدید و در یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و
تربیتی رشد،شاخه داستان ،شعر و نمایشنامه را هم
اضافه کردهایم ،چون اعتقاد داریم ادبیات
م��ا و برق��راری ارتباط ب��ا آن و لذت
بردن دانشآموزان از ادبیات فقط
نمیتواند منحصر به مواردی مثل
یادگرفتن معانی بیان و دس��تور
زبان فارسی باشد و ادبیات غنی
ما الیههای دیگری دارد که باید
در متن خوانده و درک ش��ود
ت��ا مخاطب به حظ و
لذت واقعی

گزارش

برسد.
امس��ال بالغ بر 1530کتاب ،در حوزههای مختلف از  422ناشر
آموزش��ی به دبیرخانه ساماندهی رس��یده بود که  285عنوان از
این کتابها به جشنواره راه پیدا کردند.
کتابهای این  422ناش��ر توسط  32گروه داوری در  11حوزه
یادگیری و دو حوزه داس��تان و پیشدبس��تانی ،مورد داوری قرار
گرفتهاند و اگر همه گروهها از تمام سهمیه خود استفاده کنند ،در
روز اختتامیه  32برگزیده و  13اثر تقدیری
و نهایتاً  45اثر برتر را معرفی خواهیم کرد.
اقدام دیگر هم این اس�ت

ک�ه ب�ا توجه به مش�کل
توزیع کتاب و در پاسخ به
تقاضاهایجامعهوناشرین
محت�رم آموزش�ی ،همه
کتابهای مناسب معرفی
شدهدرکتابنامههایرشد،
از سوی پخش مدرسه ،به
صورت متمرک�ز ابتدا در
تهران و س�پس در مراکز
استانها و شهرستانها به
عالقهمندانعرضهخواهد
شد
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تقدیر از معلمان مؤلف

کتابهای مناسب ناشران به خانوادهها

اقدام دیگر هم این اس��ت که با توجه به مش��کل توزیع کتاب و
در پاس��خ به تقاضاهای جامعه و ناش��رین محترم آموزشی ،همه
کتابهای مناس��ب معرفی ش��ده در کتابنامههای رشد ،از سوی
پخش مدرس��ه ،به ص��ورت متمرکز ابتدا در تهران و س��پس در
مراکز اس��تانها و شهرستانها به عالقهمندان عرضه خواهد شد.
به این ترتیب این خانوادهها و مدارس میتوانند کتابهای ناشران
گوناگ��ون را از یک جا تقاضا و تهیه کنند .پخش مدرس��ه عالوه
بر احداث یک فروش��گاه مرکزی در خیابان س��پهبد قرنی تهران،
فروش اینترنتی هم خواهد داشت.

و اما یک خبر دس��ت اول اینکه همیش��ه هیچ اجباری برای خرید کتاب مناسب وجود ندارد

بخشی از نویسندگان آثار برگزیده و تقدیری
جش��نواره کت��اب رش��د ،معلم��ان بودهاند.
امسال ما این معلمان مؤلف ،یعنی آن دسته
از معلمانی را که رس��ماً هماکنون مش��غول
به تدریس در مدرس��ه هس��تند ،به صورت
وی��ژه تقدیر خواهیم کرد و انش��ا ...بتوانیم از
س��ال آینده بخش مستقلی هم تحت عنوان
معلمان مؤلف داشته باشیم.

پخش مدرس�ه ،راهی برای رساندن
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نکته آخر هم این که اجباری در خصوص خرید کتابهایی که
به عنوان کتابهای مناس��ب معرفی میش��وند ،برای خانوادهها،
دانشآموزان و معلمین وجود ندارد .کتابهای پیش��نهادی البته
مفید هس��تند و پیش��نهاد ما این اس��ت که م��دارس خرید این
کتابها را برای کتابخانههای آموزش��گاهی و کالس��ی در الویت
ق��رار دهند .تأکید میکنم که خرید هی��چ کتابی در کنار کتاب
درسی اجباری نیست و البته ما انتخاب و تشخیص معلم را ارجح
میدانی��م و امیدواری��م که با آگاهی و ش��ناخت الزم کتابهای
مناس��ب آموزشی به ش��یوهای قابل دس��ترس و مؤثر در اختیار
مخاطبان قرار گیرد.

طراح :سعید رزاقی

گزارش

امتیازات
جشنوارة
یازدهم

گزارشی از نشست توجیهی داوران یازدهمین جشنوارة
کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
طيبهالدوسي
محمد ناصری ،دبیر جشنوارة یازدهم

تعداد کتابهای مناسب چهل درصد رشد کرده است
محمد ناصري ،دبير يازدهمين «جشنوارة كتابهاي آموزشي
و تربیتی رشد» ،با اشاره
ب��ه رش��د  40درص��دی
تعداد کتابهای مناسب
در ط��ول اج��رای برنامة
س��امــاندهـی منـابــع
آمـوزش��ــی و تربیتــی
گفت« :س��نگ بنای این
جشنواره در سال 1378
گذاش��ته ش��د که سیل
کتابهای نامناسب بنای
یادده��ی و یادگی��ری را
ه��دف تهدید و تخریب قرار داده ب��ود و به نیازهای دانشآموزان
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به بدترین وجه ممکن پاس��خ داده میشد .هنگامی که نخستین
جش��نواره در سال  1379برگزار شد ،رقم کتابهای مناسب 18
درصد بود که امسال این رقم به  58/5درصد از کتابهای بررسی
شده رسیده است».

همکاری مستمر  650ناشر

وي ضمن اش��اره به ارتباط مستمر و دوس��ویه با ناشران و ابراز
رضايت از همراهی آنها در طرح ساماندهی افزود« :اگر در اولین
دورهها ،فقط ناش��ران بزرگ و صاحب نام کتابهایش��ان را برای
جش��نواره ارس��ال میکردند ،اکنون خوشبختانه  650ناشر با ما
همکاری مستمر دارند .همه هم این نکته را معترفاند که سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی به نوبة خود در توس��عة فرهنگ
کتاب و معرفی کتابهای مناسب نقش مؤثری دارد».

کتابهای مناسب در کتابهای درسی

ناصری ،مدیرکل «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» ،با توجه
به ضرورت معرفی منابع مناس��ب آموزش��ی در پایان کتابهای
درس��ی و بدون تغییر ماندن چند ساله برخی فهرستهای قبلی،
گفت« :ما توافق کردهایم ،ضمن اینکه فهرستهای مزبور در پایان
همه کتابهای درسی ،خصوصاً کتابهای تازهتألیف آوردهشوند،
شامل منابع تاز ه نیز باشند .حجم این فهرستها نیز ممکن است
بی��ن یک تا چهار صفحه متغیر باش��د که بالطبع بخش غالب آن
ب خواهد بود.
کتا 

امتیازات جشنواره یازدهم

ناصری با اشاره به نقش کمیتة علمی در نظارت بر روند داوریها

فراوانی کتاب در قالب داس��تان به دبیرخانة جش��نواره میرسید.
از این رو در جش��نوارة گذش��ته اعالم کردیم که در س��ال آینده
بخش داس��تان را به چرخة داوری جشنواره اضافه خواهیم کرد.
بخش پیشدبس��تان هم یکی از بهترین جاهایی است که بهدلیل
حساس��یتی که موضوع آن دارد و هزینهای که خانوادهها در این
زمینه میپردازند ،حوزة نشر روی آن سرمایهگذاری میکند».
وی با اش��اره به اینکه تمهیدات بس��یاری اندیشیده شده است
تا نتیجة داوریها عادالنه باش��د ،گفت« :همة داوران جشنواره از
مؤلفان مجرب ،کارشناسان برنامة درسی و کتاب و از کارشناسان
درجة یک حوزههای خود هستند .بنابراین اگر کتابی از یک ناشر
انتخاب نشد ،دلیل قضاوت ناعادالنه و غیرمنصفانه نیست».

و اعتماد و اطمینانبخشی نس��بت به آن در این جشنواره گفت :تولید  46سند راهنما

«در جشنوارة یازدهم از مدیران کل محترم دفاتر تألیف سازمان،
از جمل��ه جناب آقای دکتر امانی تهرانی ،مدیرکل محترم دفتر
تألیف کتابهای درس��ی ابتدایی و نظری ،و جناب آقای مهندس
دوراندیش ،مدیرکل محترم دفتر تألیف کتابهای فنیوحرفهای
که فارغ از شخصیت حقوقی خود ،هر دو از شخصیتهای فرهنگی
و اهل قلم هس��تند و اش��راف کاملی بر حوزههای درس��ی دارند،
دعوت کردهایم در این کمیته حضور داش��ته باش��ند .همینطور
اس��ت جناب آقای کرامالدینی که شخصیتی علمی و فاضلاند.
من و خانم کیا ،معاون س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی هم
در این کمیته در خدمت شما هستیم».
دبی��ر جش��نواره کتابه��ای آموزش��ی و تربیت��ی رش��د ،در
بخش دیگری از س��خنان خود ،س��االنه ش��دن و در عین حال
همهگیر ش��دن جشنواره کتاب رش��د را از دیگر اتفاقات جدید
جش��نواره خوان��د و گفت« :در دورههای گذش��ته ،ه��ر دوره از
جش��نواره معم��والً مختص دو دورة تحصیلی ب��ود .مث ً
ال در یک
س��ال کتابهای دورههای ابتدایی و راهنمایی مورد داوری قرار
میگرفتند و سال بعد کتابهای متوسطة نظری و فنیوحرفهای.
ب��ه این ترتیب در هر دوره از جش��نواره ب��رای برخی دورههای
تحصیلی کتابی معرفی نمیش��د .بهعالوه از انتش��ار کتابهای
معرفی ش��ده ممکن بود س��ه تا چهار سال گذشته باشد .در این
دورهها جش��نواره را تجمیع کردیم .یعنی ضمن برگزاری ساالنة
جش��نواره ،کتابهای رس��یده حداکثر با فاصلهای یک ساله در
جشنواره شرکت میکنند».
ناصری دس��تهبندی و داوری کتابهای رس��یده در حوزههای
یازدهگانة یادگیری را از دیگر مش��خصات جشنوارة امسال خواند
و گفت« :ما مطابق اس��ناد باالدس��تی آموز 
شوپرورش ،از جمله
برنامة درس��ی ملی ،تصمیم گرفتیم کتابها را در این  11حوزة
یادگیری مورد قضاوت قرار دهیم».
ناص��ری در همین زمینه افزود« :در س��الهای گذش��ته ،تعداد

ن خواند و
او همچنی��ن معیاره��ای داوری جش��نواره را روش�� 
گفت« :ما  46س��ند راهنمای تولید کتا 
ب آموزشی در حوزهها و
موضوعات گوناگون برای ناشران و مؤلفان منتشر کردهایم که در
آنها معیارهای کتاب مناس��ب در هر حوزه آورده شده است .این
سندها در وبگاه سامانکتاب در دسترس همگان قرار دارند».

تشکیل شورای سیاستگذاری ساماندهی

دبیر ش��ورای سیاس��تگذاری س��اماندهی منابع آموزش��ي و
تربيتي ،با اشاره به برپایی دو دوره از نشستهای این شورای مهم
در س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی ،گفت« :تقریباً همة
معاونی��ن مرتبط وزارتخانه و نیز معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،مدیر بازرگانی صدا و سیما و نمایندگان ناشران در
این ش��ورا حضور دارند که امیدواریم با تصمیمات آتی این شورا،
ش��اهد ثمردهی بیش از پیش آن باشیم .گرچه متأسفانه چالشی
که با س��یمای جمهوری اس�لامی ایران دربارة تبلیغ کتابهای
نامناس��ب داریم و نمایندة آن سازمان در این شورا قول همکاری
کاملی به ما دادهاند ،هنوز برطرف نشده است .امیدواریم در دورة
مدیریت جدید صداوس��یمای جمهوری اس�لامی شاهد رفع این
نقیصه باشیم».

خرید حداقل یک میلیارد تومان کتاب مناسب

دبیر جش��نواره خاطرنش��ان کرد« :امس��ال مقرر ش��ده است،
حداقل یک میلی��ارد تومان از پنج میلی��ارد تومان بودجهای که
ب ب��رای تجهی��ز کتابخانههای
شوپ��رورش ب��ه خری��د کتا 
آموز 
آموزش��گاهی اختصاص میدهد ،از بین کتابهایی صورت بگیرد
که در کتابنامههای رشد معرفی شدهاند».
ناصری در پایان نشس��ت ،با تقدیر از حضور گروههای داوری در
جلسه گفت« :داوران چشم و چراغ جشنواره هستند ،چون آنها
نقش اصلی را در انتخاب کتابهای برتر دارند».
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فریبا کیا ،دبير علمي جشنوارة یازدهم

امسال پای کتابهای داستانی به جشنواره باز شد
فريبا کیا« ،دبير كميتة علمي» جش��نوارة کتابهای آموزشی
و تربیت��ی رش��د نيز در
ابت��دای ای��ن نشس��ت،
ضم��ن بی��ان هدفهای
برگزاری یازدهمین دورة
ای��ن جش��نواره گف��ت:
«ای��ن جش��نواره یکی از
راهکاره��ای حمایت��ی،
تش��ویقی و ترغیب��ی
ناشرانی اس��ت که تولید
همس��و و همراس��تا ب��ا
اه��داف تعلی موتربی��ت و
برنامه درس��ی دارند .همچنین به منزلة معرفی الگوهایی مناسب
ب��رای تولی��دات آموزش��ی و تربیتی از س��وی س��ازمان پژوهش
و برنامهریزی درس��ی اس��ت که بر اس��اس اه��داف مصوب 828
شوپرورش پیگیری میشود.
شورایعالی آموز 
وی در تشریح تفاوتهای جشنوارة یازدهم با دورههای پیشین
جش��نواره گفت« :بنا بر تصمیمی که س��ال گذش��ته گرفته شد،
جشنوارة کتابهای رش��د بهصورت ساالنه و با داوری کتابهای
همة دورههای تحصیلی برگزار میشود».
دبیر کمیتة علمی جشنواره خاطرنشان کرد« :کتابهای راهیافته
به جشنوارة رشد توسط بیش از  200کارشناس متخصص و خبره
بررسی و کارشناسی میشوند که از معلمان مجرب و کارشناسان
دفاتر تألیف کتابهای درسی سازمان پژوهش هستند».
فریبا کیا ،ضمن اش��اره به حوزههای گوناگون جش��نواره گفت:
«مبنای بررسی ما کتابهایی اس��ت که در کتابنامة رشد تأیید
میشوند .در جشنوارههای قبلی کتابهای مناسب و بررسی نشده
باهم مورد قضاوت و ارزيابي قرار میگرفتند .اما از س��ال گذشته،
فقط کتابهایی به جشنواره راه مییابند که پیش از این در چرخة
بررسی کارشناسان قرار گرفته و در کتابنامة رشد ،بهعنوان کتاب
مناسب معرفی شده باشند .بنابراین جشنوارة کتاب رشد ،جشنوارة
کتابهای مناس��ب اس��ت .بنا به گفتة وی ،امس��ال  1534کتاب
مناسب ،امکان رقابت در جشنواره را بهدست آوردهاند.
وی با اش��اره به اهمیت تبیین بحث ساماندهی منابع آموزشی
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و تربیتی ،جش��نواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد را فرصتی
ب��رای تبیین این موضوع دانس��ت و از  100داور این جش��نواره
خواس��ت ،با عنایت به فرصت مناسبی که فضای جشنواره فراهم
آورده اس��ت ،در گفتوگوهای مطبوعات��ی ،دیدگاهها و تجربیات
خود را در حوزههای تولید کتابهای آموزش��ی و داس��تانی شرح
دهن��د و با بیان بایدها و نبایدهای تولی��د این کتابها به جامعة
فرهنگی یاری برسانند.
معاون س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی دفترانتش��ارات و
تکنولوژی آموزشی توضیح داد ،مبنای باال آمدن کتابها امتیازی
است که کتاب در مرحلة نخست از بررسیها دریافت کرده است.
وی گفت« :امسال از بین  1534عنوان کتاب مناسب ،با توجه به
فراوانی کتابهای رسیده به حوزههای یادگیری یازدهگانه و سهم
هر حوزه از جوایز ،حدود  280عنوان کتاب مناس��ب که باالترین
امتیازه��ا را در گروه خود کس��ب کرده بودن��د ،در اختیار داوران
نهایی قرار گرفتند که از این تعداد 45 ،کتاب بهعنوان کتابهای
برتر معرفی خواهند شد».
دبیر علمی جش��نواره با اش��اره به اینکه جوایز گروهها امس��ال
براساس حوزة یادگیری اهدا و اعالم خواهد شد ،درخصوص نحوة
توزیع جوایز نیز گفت« :تقس��یم س��هم جوایز ب��ا در نظر گرفتن
فراوان��ی و حج��م کتابهای هر حوزه انجامگرفته اس��ت .بهطور
کل��ی 32 ،گروه داوری ذیل  13حوزه ش��کل گرفتهاند 11 :حوزة
یادگیری ،به عالوه حوزههای داستان و پیشدبستانی».
کیا افزود« :امس��ال در راس��تای اجرایی کردن آییننامة منابع
آموزش��ی و تربیتی (مصوبة  ،)828از سال گذشته کمیتة بررسی
کتابهای داستانی در دبیرخانه شکل گرفت و امسال نیز پای این
گروه از کتابها به جش��نواره باز شد که ورود کتابهای داستانی
به جش��نواره از وجوه تمایز جش��نوارة یازدهم با جش��نوارههای
پیشین رشد است».
او ادامه داد« :کتابهای داس��تانی از منابع مهم تربیتی هستند
و به همین خاطر در اولین فرصت فراهم آمده ،دفتر انتش��ارات و
تکنولوژی آموزشی نس��بت به تأسیس کمیتة بررسی کتابهای
داس��تانی اهتمام کرد و ب��ا بهرهگیری از حضور  30کارش��ناس
متبحر طی یک س��ال گذش��ته ،بیش از  600کتاب مورد بررسی
قرار گرفتند».

احمدرضا دوراندیش ،عضو کمیتة علمی جشنوارة یازدهم

حوزة فنیوحرفهای با  70درصد مشاغل کشور سر و کار دارد
احمدرضا دوراندیش ،عضو کمیتة علمی یازدهمین جش��نوارة
کتابه��ای آموزش��ی و
تربیتی رش��د ،با تأکید بر
اهمیت تقویت رشتههای
یوحرف��های گف��ت:
فن 
«ض��رورت آموزشه��ای
فنیوحرفهای بر هیچ کس
پوش��یده نیست .مطالعات
نش��ـــان میدهنــد در
کشورهایتوسعهیافته،نرخ
ثبتنام در هنرس��تانهای
فنیوحرف��های ب��ا میزان
تولید ناخالص داخلی کش��ور ارتباط مس��تقیم دارد .از طرف دیگر،
بیش از  70درصد از مشاغل و حرفههایی که در دنیای کار در کشور
ما وجود دارند ،مربوط به رشتههای فنیوحرفهای هستند».
دوراندی��ش مدیرکل دفت��ر تألی 
ف کتابه��ای فنیوحرفهای و
کاردانش ،با اش��اره به لزوم فاصله گرفتن از معضل مدرکگرایی
و روی آوردن بیش��تر ب��ه آموزشهای فنیوحرف��های گفت« :در

س��الهای اخیر با توجه به سیاستهای ابالغی مربوط به اشتغال
و سیاس��تهای کلی حمایت از کار و س��رمایة ایرانی و همچنین
اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر از این سیاس��تها ،بر آموزشهای
فنیوحرفهای تأکید شده است .در راهکارهای ارائه شده در سند
تح��ول بنیادین ،ب��ه بحث تنوع حرف و مش��اغل در آموزشهای
شوپرورش پرداخته و در برنامة درس��ی ملی که
مرب��وط به آموز 
شوپرورش است ،آموزشهای فنیوحرفهای در
سند قانونی آموز 
ح��وزة تربیت و یادگیری کار و فنآوری تعریف ش��ده اس��ت .ما
باید ق��در آموزشهای فنیوحرفهای و هر قدمی را که در این راه
برداشته میشود ،بدانیم.
وی در پای��ان س��خنان خود ،با قدردان��ی از اقدامات صورت
گرفت��ه در دفت��ر انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش��ی ،بهویژه
دس��تاندرکاران برپای��ی جش��نوارة کتابه��ای آموزش��ی و
تربیتی رش��د گفت« :هر جشنوارهای با س��ه هدف شناسایی،
انتخ��اب و معرفی محص��والت خود برگزار میش��ود و ما باید
با تغییر س��ازوکار شناس��ایی کتابهای مرتبط با رش��تههای
فنیوحرف��های بتوانیم آمار کتابهای مربوط به این رش��تهها
را افزایش دهیم».

دکتر محمود امانی تهرانی ،عضو کمیتة علمی یازدهمین جشنواره:

فضای تازهای در حال شکلگیری است
دکتر امانی ،عضو کمیتة علمی یازدهمین جش��نوارة کتابهای
آموزش��ی و تربیتی رشد،
در جم��ع س��رگروهها و
داوران ای��ن جش��نواره
گف��ت« :تکمی��ل ش��دن
فراین��د آم��وزش س��ه
ضلع دارد :تولی��د ،توزیع
و فرهنگس��ازی ب��رای
مص��رف .زمان��ی فض��ای
مناس��ب ب��رای آم��وزش
ایجاد میش��ود که هر سه

ضلع این مثلث یکدیگر را پشتیبانی و تکمیل کنند».
محم��ود امانی تهرانی ،مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درس��ی
ابتدایی و متوس��طة نظری ،نخس��تین ضلع این مثل��ث را تولید
خوان��د و گفت« :ناش��ران و تولیدکنندگان محصوالت آموزش��ی
بهطور نس��بی فعال هستند و ما هم هر سال در سازمان پژوهش
میلیاردها توم��ان در جریان تولید کتاب و محصوالت آموزش��ی
تزریق میکنیم».
او وج��ه دوم ای��ن مثل��ث را که وج��ه مفقود یا ناق��ص مثلث
میش��مارد ،نبود یک نظام توزیع و پخش مناس��ب برای رساندن
محص��والت تولید ش��ده به متقاضی دانس��ت و در همین زمینه
گفت« :ناش��ران کتابهای مناسب گلهمندند که در حوزة پخش
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فرقی بین کتابهای آنها و کتابهای نامناسب تولید شده وجود
ن��دارد .تولیدکنن��دگان فیلمها و نرمافزارهای آموزش��ی هم گله
دارند که بستر مناسبی برای پخش محصوالتشان موجود نیست.
خوشبختان��ه به تازگی یک نظ��ام پخش فراگیر ب��ه نام پخش
مدرسه تدبیر شده است .البته پخش مدرسه با انتشارات مدرسه
و پخش کتابهای انتشارات مدرسه فرق دارد و فعالیتی مستقل
اس��ت .بهطور کلی پخش مدرس��ه قرار اس��ت دو نوع محصول را
پخش کند :محصوالت خود سازمان پژوهش را و محصوالت مورد
تأیید س��ازمان را .ما امس��ال در س��ازمان دو میلیارد تومان برای
توزیع محصوالتی که قرار بود در اختیار معلمان قرار داده ش��وند،
هزینه کردهایم .در بخش دانشآموزی هم برای اولینبار در کشور،
 15میلی��ون حلقه س��یدی و دیویدی ب��ه ضمیمة کتابهای
درسی توزیع شده است».
دکت��ر امانی در معرفی بیش��تر نظام جدی��د توزیع محصوالت
آموزش��ی توضیح داد« :در این نظام جدید باید انواع مس��یرهای
تهی��ة یک محص��ول ،اعم از کتاب ،فیل��م ،نرماف��زار و ابزار برای
دانشآموزان ،معلمها و خانوادهها وجود داشته باشد».
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطة نظری
ضلع س��وم این مثلث را فرهنگس��ازی و ایجاد زمینه و تشنگی
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در مخاط��ب برای مص��رف خواند و گفت« :ب��ه همین منظور ما
از س��ال آینده تحصیلی ،در آغاز کتابهای درسی ،پشتیبانهای
تولید ش��ده برای هر کتاب ،از جمله کتابهای آموزشی ،فیلمها،
نرمافزاره��ا و وبگاهه��ا را معرفی خواهیم کرد و نحوة اس��تفاده از
ه��ر یک را توضیح خواهیم داد .بنابراین از س��ال آینده به آوردن
فهرست کتابهای آموزشی مناسب بسنده نمیکنیم».
آقای امانی ابراز امیدواری کرد ،در کنار هم قرار گرفتن این سه
ضلع و پش��تیبانی آنها از یکدیگر ،ما را به مس��یری رشد یابنده
سوق دهد و نظامی افزاینده را به ارمغان آورد که اجزای آن به هم
کمک میکنند .او با اشاره به کوتاه بودن زمان حضور دانشآموزان
در مدرسه ،گفت« :ما امیدواریم با تکمیل شدن اضالع این مثلث،
فضای بیرون از کالس نیز به کالس درس تبدیل ش��ود و کالس
صرف��اً محلی برای گردآمدن ،گفتوگو و پیدا کردن نقش��ة ادامه
راه باش��د .ما باید مدل��ی از آموز 
شوپرورش را دنبال کنیم که در
آن ،عالوه بر دانشآموز و معلم ،جامعه و خانواده نیز در یادگیری
سهیم و درگیر شوند».
امانی در پایان گفت« :این همان آرمانی است که ما سالها تحت
عنوان یادگیرندة مادامالعمر و یادگیرندة فعال دنبال میکردیم .با
این نگاه ،فضای تازهای در حال شکلگیری است».

گزارشي از میزگرد ناشران آموزشی و تربيتي درباره
«چگونگی فرایند تولید کتابهای آموزشی و تربیتی مناسب»

جایگاهاستانداردهادر
کتابهای آموزشی مناسب
امیدخراسانی

اشاره

موضوع محوری نشس��تی که روز یکش��نبه  9آذرماه با حضور
تعدادی از ناش��ران کتابهای مناس��ب برگزار ش��د« ،چگونگی
فرایند تولید کتابهای آموزش��ی و تربیتی مناسب» بود .ناشران
حاضر از مجموعهای بودند که بیش از  59درصد از کتابهایشان
مناسب تشخیص داده شده بود .به عبارت دیگر ،همگی باالتر از
سطح میانگین کتابهای مناسب  1392قرار داشتند.
نکتة حائز اهمیت در این نشس��ت ،همدلی مس��ئوالنة ناشران
با وزارت آموزشوپرورش و س��اماندهی بود که بهوضوح از زبان
ناش��ران محترم شنیده میشد .آنها همچنین معتقد بودند این
طرح هنوز بهقدر کافی تبیین نش��ده اس��ت و نگاههای ارزیابان
کتابها نیز گاه با هم تفاوتهایی دارند .آنچه میخوانید گزارش
ای��ن میزگرد اس��ت که البته حاضران در جلس��ه ،گریزی هم به
دغدغههای همیشگی ناشران ،یعنی فروش و توزیع زدهاند.

 40درصد رش�د در کتابهای مناس�ب از آغاز طرح
ساماندهی

فریبا کیا ،معاون برنامهریزی
و س�اماندهی منابع آموزشی
و تربیت�ی دفت�ر انتش�ارات و
تکنولوژی آموزشی
از حضور همة ناش��ران گرامی در
این نشست سپاسگزارم .جشنوارة

کتابهای آموزش��ی یکی از راهکارهای تش��ویق مادی و معنوی
ناشران همسو با برنامة درسی است و معرفی منابع برتر و مناسب،
ِ
معرفی الگوهای مناسب درخصوص این کتابهاست .این جشنواره
در سالهای گذشته ،بهطور متناوب ،هر سه سال یک بار کتابهای
یک دورة تحصیلی را به داوری میگذاشت .از سال گذشته به دلیل
نقش و اهمیت آن ،جشنواره بهصورت ساالنه برگزار میشود و هر
سال ،کتابهای همة دورههای آموزشی را دربرمیگیرد.
امروز هم این میزگرد برگزار میش��ود ت��ا ما در مجموعة طرح
س��اماندهی ،با دیدگاه ناش��ران محت��رم که کتابه��ای آنان با
درصد باالیی و گاه تا  100درصد ،مناس��ب ش��ناخته ش��ده و در
کتابنامههای رشد معرفی شده است ،تبادل نظری داشته باشیم
و از فرایندی که به تولید کتابهای مناسب و منطبق با استاندارد
انجامیده اس��ت ،بیشتر آگاه شویم تا انشاءا ...بتوانیم برای ترسیم
افق آینده از نتایج این نشست استفاده کنیم.
خوش��بختانه در طول س��الهای اخیر و در حالی که در آستانة
برگ��زاری یازدهمی��ن جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی
هس��تیم ،بیش از  600ناشر از بین ناش��ران آموزشی با دبیرخانة
طرح س��اماندهی منابع و مواد آموزشی و تربیتی همکاری دارند.
طی این مدت و پس از گذشت  10دوره برگزاری جشنواره ،میزان
کتابهای مناسب ارائه شده از سوی ناشران آموزشی که در آغاز
ش��روع طرح  18درصد بوده اس��ت ،به  58/5درصد رسید ،یعنی
 40درصد رشد داشته است .این وضعیت ،گرچه وضعیت آرمانی
ما نیست ،نشانگر حرکتی رو به جلوست.
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گزارش

تعیین اس�تاندارد برای انتخاب کتابهای مناس�ب،
آری یا نه؟

به�روز رضای�ی ،كارش�ناس
اجرایی طرح ساماندهی:
از بین  424ناش��ری که در سال
گذش��ته کتابهای تولیدی خود را
برای ما ارسال کردهاند ،با  12ناشر
صحب��ت کردیم 11 .نف��ر از آنها
توانس��تند در این میزگرد شرکت
کنند .بیش از  80درصد کتابهای ارس��الی ناش��ران دعوت شده
مناس��ب بود .همینجا الزم است به پنج ناش��ر تالشگری که آثار
مرتبط و بررسی ش��دة آنها در سال گذشته  100درصد مناسب
تشخیص داده شدهاند ،تبريك عرض كنيم .این ناشران عبارتاند از:
انتشارات سورة مهر با  30عنوان کتاب ،نشر افق با  17عنوان کتاب،
نش��ر ما و شما با  13عنوان کتاب ،نشر مرآت با  12عنوان کتاب و
انتشارات هفت برادران با  12کتاب.
برای گفتوگو دربارة موضوع این جلس��ه ،از اینجا شروع کنیم
که آیا از نگاه شما ،اساساً نیازی هست که مرکزی مانند دبیرخانة
طرح ساماندهی منابع و مواد آموزشی و تربیتی ،دست به انتخاب
و معرفی کتابهای مناسب بزند؟ و اگر بله ،چنین مرکزی تا چه
اندازه باید در این موضوع دخالت داشته باشد؟

استانداردهای تولید کتابهای آموزشی را اعالم کنید!

مصطف�ی خرام�ان ،مدی�ر
فرهنگی نشر افق
ظاهراً س��ؤال ش��ما ناظر بر این
اس��ت که تعیین اس��تاندارد برای
منابع آموزشی و تربیتی تا چه حد
الزم اس��ت .بهعن��وان مقدمه باید
عرض کنم ،ناشران تمایل دارند در
مدارس حضور داش��ته باشند و البته این کار خیلی سخت است و
هنگام��ی که مرکزی مثل این دفتر و از طریق طرح س��اماندهی
این مجوز ورود را تا حدی به ناش��ران آموزش��ی میدهد ،طبیعی
اس��ت ناشران هم به اس��تانداردهای اعالم ش��ده تن در خواهند
داد و ت�لاش خواهن��د کرد کتابهایش��ان تا حد ممک��ن با این
اس��تانداردها منطبق باشد .نکتة مهم این اس��ت که ما در حالی
ک��ه در مراحل قبلی از خیلی از اس��تانداردهای اعالم ش��ده خبر
نداش��تیم ،خوشبختانه بس��یاری از آثار تولید شدهمان استاندارد
بودن��د .این امر نش��انگر وحدت نگاه در محت��وای آثار تولیدی و
تبعیت از ش��اخصهایی است که در آنها یک وحدت نظر و رویه
دیده میش��ود .میت��وان گفت این جریان از اتخاذ ش��اخصها و
استانداردهای قابل قبول هر دو طرف حکایت میکند.
اما با توسعة این کار و گامهای رو به تحول پیشرو،خوب است
اس��تانداردهای موردنظر به طور دقیق و عملیاتی،تعیین ،تعریف
و ابالغ ش��وند تا پ��س از این بتوانیم بهعن��وان دو طیفی که کار
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همدیگ��ر را کامل میکنند ،از همان ابتدا بر مبنای اس��تانداردها
برنامهریزی و آثار مورد نظر را تولید کنیم.
این نکته را هم نباید از نظر دور داش��ته باش��یم که پروسة تولید
آثار آموزشی ،فرایندی زمانبر و پرهزینه است که خروجی آن هم
خیلی زود کهنه میشود .بنابراین باید در زمانی مشخص و محدود
ارزیابی ،تعیین س��طح و اعالم ش��ود تا در زمان مقرر خود بهدست
مخاطب برس��د و ناشر هم بتواند به منافع معقول خود دست یابد.
این موضوع مهم که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد؛ بهخصوص
دربارة کتابهایی مانند دانشنامهها که در ظرف چهار سال کهنه
و غیر قابل اس��تناد میشوند ،باید به سرعت اعالم نظر کرد .ضمناً
پیشنهاد میشود ،کتابهای مناسب نشانة خاص و شناخته شدهای
داشته باشند تا خانوادهها و مخاطبان بتوانند با شناخت و اطمینان
از اصالت و صحت این آثار،بهراحتی از آنها استفاده کنند.

آیا استانداردسازی مانع خالقیت ناشران نخواهد شد؟

عل�ی خاکب�ازان ،مع�اون
انتشارات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان
نکاتی را که آق��ای خرامان بدان
اش��اره کردن��د ،نکات ارزش��مند و
قابل تأملی اس��ت .در همین زمینة
استانداردس��ازی به مسائل دیگری
هم باید توجه داشت .از جمله اینکه وقتی استاندارد و معیاری برای
کتاب آموزشی تعیین و ابالغ میشود ،این خطر و آسیب هم وجود
دارد که اس��تانداردهای مذکور،مانع خالقیت،تنوع و نواندیش��ی
شوند و در نتیجه ،ما بعد از چند سال شاهد کتابهایی باشیم که
همه شبیه به هماند .آیا اعالم این استانداردها باعث نمیشود ناشر
صرفاً به رعایت این شاخصها فکر کند و از نواندیشی و بهرهگیری
از قوة خالقیت و تنوعبخشی به آثار غافل شود؟
در مورد دانشنامهها هم گاه این معضل دیده میش��ود که یک
دانشنامه بدون ویرایش مجدد ،برای س��ال پانزدهم تجدید چاپ
میشود؛ در حالی که به دلیل ماهیت دانشنام ه که شامل مسائل
روز دنیا میش��ود ،معموالً هر س��ه یا چهار س��ال یک بار باید در
محتوای آ 
ن تجدید نظر شود .ضمناً خوب است شاخصهایی که
باعث ش��ده است ،کتابهای این پنج ناشر آموزشی به طور 100
درصد مناسب تشخیص داده شوند ،اعالم شوند.

استانداردها معموالً حداقلی و تعالیبخش هستند!

محرم نقیزاده ،قائممقام نشر
مرآت دانش
در صحب��ت کوتاه خودم به س��ه
نکته اش��اره خواهم کرد که ممکن
اس��ت بخش��ی از آن تأکی��د ب��ر
صحبتهای قبلی دوس��تان باشد.
ما از ابتدای س��ال جاری مکاتباتی

ب��ا دبیرخانة طرح س��اماندهی مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی
داش��تهایم که خوشبختانه پاسخ گرفتهایم .در همین مدت174 ،
کت��اب هم برای این دبیرخانه ارس��ال کردهایم و خرس��ندیم که
بسیاری از این کتابها مناسب تشخیص داده شدهاند.
ام��ا نکتة اول صحبت من این اس��ت که ما هم مانند بس��یاری
از دوس��تان ناش��ر ،به دلیل نبود و اعالم نش��دن اس��تانداردهای
مشخص ،اس��تانداردهای خاص مورد نظر دوستان را ،نداشتیم و
البته خودمان تالش کردهایم براس��اس اس��تانداردهایی که برای
کارمان تعریف میکنیم ،این آثار قابل دفاع و برای مخاطب مفید
و قابل استفاده باشند.
نکت��ة دوم هم این که احس��اس میکنی��م در داوری کتابهای
آموزش��ی ،وحدت رویه و وحدت نظر مورد انتظار ،وجود ندارد؛ به
گونهای که برخی مالکها را که یک داور به رس��میت میشناسد،
داور محترم دیگر قبول ندارد و براس��اس تش��خیص و مالکهای
دیگری عمل میکند .با عنایت به توسعة این طرح،انتظار میرود
در داوریها و نحوة قضاوت دربارة آثار تجدید نظر شود و هماهنگی
بیشتری در این زمینه بهوجود آید.
نکتة س��وم هم بیارتباط با صحبتهای دوس��تان نیست .از یک
طرف تعیین ش��اخص و استاندارد در هر کاری امری بدیهی و الزم
اس��ت و بهخصوص در کاری جمعی و تعامل��ی بدون وجود محور
پیوند دهندهای مثل موضوع استاندارد ،اساساً نمیتوان گام برداشت
و از طرف دیگر استانداردها معموالً حداقلی و تعالیبخش هستند و
کف انتظارات را مشخص میکنند .به همین دلیل ،مانع پیشرفت،
بروز خالقیت و ایجاد تنوع و نواندیش��ی نمیشوند .خوب است ،در
رابطه با استاندارد ،این دو مفهوم مورد توجه همکاران محترم باشد.
صحبت آخر اینکه خوب است این امکان وجود داشته باشد که
اگر اثری مناس��ب تشخیص داده نمیشود،ناشر یا مؤلف مربوطه
دالی��ل آن را بداند تا بتواند برای تولی��دات آیندة خود اصالحات
الزم را انجام دهد.

حق پرسش برای ناشران محفوظ است!

فریب�ا کی�ا :من از حس��ن نظر و التف��ات ناش��ران محترم به
موضوع س��اماندهی م��واد و منابع آموزش��ی و تربیتی صمیمانه
سپاسگزارم .اجازه بدهید توضیح کوتاهی دربارة نکته مهمی که
در صحبتهای دوس��تان طرح شد ،بدهم .عرض میکنم نگاه ما
نگاه اثباتی ،تعاملی و س��ازنده است .صد البته که ناشران محترم
میتوانند خواهان بیان دالیلی باشند که باعث شده است یک اثر
مناسب تش��خیص داده نش��ود و این امکان االن هم وجود دارد.
البته عنایت دارید که مناس��ب تش��خیص داده نشدن ،به مفهوم
نامناسب بودن کتاب نیست ،بلکه بدین معنی است که یک کتاب
در عین همة حسن و ارزشی که ممکن است داشته باشد ،منطبق
و همسو با استانداردهای منبعث از برنامة درسینیست.
ً
در م��ورد کتابهایی که بین دو ارزیاب محترم ،که معموال یک
نف��ر از مؤلفان دفتر تألیف کتابهای درس��ی و نفر دیگر معلمی
صاحب تجربه اس��ت ،اشتراک نظر وجود ندارد ،از کارشناس سوم

استفاده میکنیم و اگر الزم باشد و ناشر بخواهد ،این امر حتی تا
گفتوگوی کارشناس��ان و ارزیابان و نمایندة ناشر هم ادامه پیدا
میکندتا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود .از همة ارزیابان
محترم هم خواستهایم ،در مورد کتابهایی که رد میشوند ،حتماً
دلیل یا دالیل رد را بهطور مکتوب و مشروح در سند داوری ذکر
و ثبت کنند تا در صورت نیاز و مراجعة ناش��ر بتوانیم بدون فوت
وقت در این خصوص اطالعات الزم را به ناشر نشان دهیم.
در مورد موضوع خالقیت هم که خوشبختانه مورد توجه ناشران
ق��رار گرفته اس��ت ،باید عرض کن��م ،اتفاقاً یک��ی از اهداف طرح
ساماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی ،ایجاد زمینة مناسب برای
خالقیت و نوآوری در تولید آثار اس��ت .کما
اینکه یکی از آس��یبهایی ک��ه به راهاندازی
محرم نقی زاده:
این ط��رح منجر ش��د ،خطر س��ادهانگاری،
تعیین شاخص و استاندارد
بیمحتوا ش��دن و نبود خالقی��ت در زمینة
در هر کاری امری بدیهی
تولی��د این گون��ه آثار بود که ب��ا چاپ انبوه
و الزم اس�ت و بهخصوص
کتابهای تس��ت یکشکل و فقط با نامهای
در کاری جمعی و تعاملی
متفاوت ،به منصة ظهور رسید .همانطور که
بدون وج�ود محور پیوند
دوستان محترم اش��اره کردند ،استانداردها
دهن�دهای مث�ل موضوع
کف و حداقلها را مشخص میکنند که آثار
استاندارد،اساس ًانمیتوان
پایینتر از آنها از دروازة ارزیابی نمیگذرند،
گام برداش�ت و از ط�رف
اما بهنظر نمیرس��د مانع از خالقیت باشند.
دیگر استانداردها معموالً
حداق��ل در ارزیابیه��ای م��ا ،آث��اری ک��ه
حداقل�ی و تعالیبخ�ش
خالقانهتر و نوآورانهتر باشند،امتیاز بیشتری
هس�تند و کف انتظارات
میگیرن��د .اتفاق��اً یکی از دالی��ل وجودی
را مش�خص میکنن�د.
جش��نوارة کتابه��ای آموزش��ی و تربیتی،
ب�ه همی�ن دلی�ل ،مان�ع
همی��ن رس��میت بخش��یدن ب��ه خالقیت،
پیش�رفت،بروز خالقیت
نواندیش��ی و شکس��تن قالبهایی است که
و ایجاد تنوع و نواندیشی
مانع از انتشار آثار مناسب و مؤثر میشوند.
ما همة تالش خ��ود را میکنیم تا بهجای
نمیشوند
تعیی��ن اس��تانداردهایی ک��ه ممکن اس��ت
مح��دود کننده به نظر برس��ند ،چارچوبهای��ی را تعیین و ابالغ
کنیم که نه تنها کتاب ،بلکه همه مواد و منابع آموزشی را پوشش
دهند و چنان منعطف باشند که مانع از خالقیت و نوآوری نشوند.

ضمانت تشویقی و حمایتی طرح ساماندهی چیست؟

امیر اشالفی ،مدیر تولید کانون اندیشة جوان (انتشارات
پژوهش�گاه فرهنگ و اندیشة
اسالمی)
اشاره شد که استانداردهای مورد
نظر روی سایت قرار دارند .انشاءا...
مراجعه میکنی��م و از کم و کیف
آن مطلع میش��ویم .حتم��اً الزم
است که هر ناشری برای همراهی
با این طرح از این اس��تانداردها مطلع باش��د .اما در این میان یک
موضوع مهم وجود دارد که اساساً ضمانت تشویقی و حمایتی شما
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چیست؟ بیتعارف باید بگویم ،تشویق اصلی برای ناشران،به وجود
آوردن یا ایجاد زمینه برای دسترس��ی آنان به بازار فروش است و
اساساً کلید مشکلگشای هر ناشری ،دسترسی به بازار،مشتری و
مخاطب است .حال باید دید این پذیرفتن و نپذیرفتن استاندارد،
چه تضمینی برای دسترسی داشتن و یا نداشتن به این بازار ایجاد
میکند؟ ناشر وقتی بخواهد از این استانداردها پیروی کند ،حتماً
از خودش خواهد پرس��ید که در صورت رعایت استانداردها،سهم
شوپرورش چه خواهد بود؟
من برای دسترسی به بازار بزرگ آموز 
البته در کوتاهمدت ش��اید اتفاقاتی بیفتد ،اما این امر در درازمدت
شوپرورش کمکی
قابل دوام نخواهد بود و نه به ناشر و نه به آموز 
نخواهد کرد .ما باید ابتدا این سؤال را از خودمان بپرسیم که چند
درصد معلمان ما کت��اب میخوانند و بعد در درازمدت بهگونهای
عمل کنیم که با همکاری معلم ،کتابها را به دست دانشآموزان
و مخاطبان برس��انیم .برای تداوم موفقیتهای حاصل ش��ده ،در
این عرصه باید به این س��ؤال پاسخ داده شود و راهکاری برای آن
اندیشیده شود.

مایل به همکاری بیشتر هستیم!

محمدحسین فراهانی ،معاون
انتشارات آوای نور
من هم از دع��وت صورت گرفته
و تالشهایی که برای ساماندهی
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی صورت
میگی��رد ،تش��کر میکن��م .ما در
انتش��ارات آوای ن��ور در زمین��ة
روانشناسی و علوم تربیتی و مددکاری اجتماعی فعالیت و آثاری
را منتش��ر میکنیم و در زمینه کتابهای کمکدرس��ی چندان
فعال نیس��تیم .البته در موضوعهای روانشناسی و علوم تربیتی
با مدارس اس��تثنایی ارتباطاتی داریم و ضمناً والدین را هم تحت
پوشش آثار خودمان قرار دادهایم .در همین ارتباط و در مراجعاتی
که به برخی مدارس داش��تهایم ،این احس��اس وجود دارد که در
آموزش کتابهای درس��ی مشکالتی وجود دارد و نیاز به آموزش
والدین و معلمان وجود دارد که اگر الزم باشد و برنامهریزی شود،
حاضری��م در این زمینه با آموز 
شوپ��رورش همکاری و معاضدت
کنیم .در همین ارتباط ،مایلیم اگر شاخص و استاندارد خاصی در
این زمینه وجود دارد ،از آن اطالع داشته باشیم.

حلقة مفقودة فروش همچنان مفقود است!

خس�رو رحمت اللهی ،معاون
انتشارات محراب قلم
بن��ده ه��م از ایجاد ای��ن فرصت
هماندیش��ی و همفک��ری بی��ن
شوپ��رورش و
هم��کاران در آموز 
ناش��ران آموزشی تش��کر میکنم.
گمان میکنم س��ازمان پژوهش و
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برنامهریزی آموزشی درخصوص موضوع ساماندهی مواد و منابع
آموزشی و کمکآموزشی که بیشتر در زمینة منابع مکتوب صورت
گرفته،موفق بوده اس��ت و در همین ارتباط توانس��ته است ذائقة
ناش��ران را به سوی انتشار کتابهای مناس��ب سوق دهد .اساساً
سیاست اصلی انتش��ارات محراب قلم تولید آثار آموزشی منطبق
با برنامة درسی است و البته در درجة دوم ذائقة بازار،یعنی معلم
و دانشآموز را هم در نظر دارد .نکتهای که باید بدان خوب توجه
ش��ود ،این اس��ت که باوجود این موفقیت نسبی و البته ارزشمند
و همراهی ناش��ران با این ط��رح ،هنوز هم حلقة مفقودة فروش و
رس��یدن حتی همین آثار مناسب به دس��ت مخاطب وجود دارد
و اقداماتی از قبیل برگزاری نمایش��گاههای سراسری در مدارس
توس��ط انتش��ارات منادی تربیت با فروش  90تا  100نسخه هم
نتوانسته است اتصال این حلقة مفقوده را برقرار کند.
این صحبت من از نگاه بدبینانه و منفی ناش��ی نمیش��ود .من
زمانی جزو بدنة کارشناس��ی همین س��ازمان بودهام و مس��ائل،
ضرورتها و الویتهای ش��ما را درک میکنم .اساس��اً حرفم این
اس��ت که ناش��ر عالوه بر کار فرهنگی ،با اقتصاد و دو دو تا چهار
تا س��روکار دارد .باید کار ب��ه گونهای پیش برود که ضمن محقق
شوپرورش ،ناشر هم به سود معقول و منطقی
ش��دن اهداف آموز 
خود برسد.
س��ؤال من این اس��ت که آیا شما توانس��تهاید به معلمان خود
بگویی��د کتابهای مورد نظر خود و دانشآموزانش��ان را از همان
انتش��ارات سورة مهر یا نشر افق که امسال  100درصد کتابهای
ارسالیش��ان مناس��ب تش��خیص داده ش��ده اس��ت،بخرند .در
مجموع میتوانم بگویم ،دلیل توفیق ناش��رانی که کتابهایش��ان
مناس��ب بوده ،رعایت اس��تانداردهای پایهای است که همانطور
که در صحبتهای دوس��تان هم بود،از استانداردهای بینالمللی
اخذ کردهاند .قطعاً ش��ما هم ت��ا حد زیادی این اس��تانداردها را
که مبن��ای علمی دارند،قبول دارید .از ن��گاه من میتوان گفت:
شوپرورش در سیاس��تهای ارشادی خود موفق بوده است،
آموز 
اما در سیاستهای حمایتی به برنامهریزی و سیاستگذاریهای
مناسبتر و جدیتر نیاز دارد.

به داوریه�ا و هماهنگیهای درون آموزشوپرورش
توجه بیشتری داشته باشیم!

داریوش هفت برادران ،مدیر
مس�ئول انتش�ارات داریوش
هف�ت ب�رادران و انتش�ارات
فرای علم:
ارتب��اط ما با این طرح مس��بوق
ب��ه س��ابقه اس��ت و در دورههای
گذشته تعامالت زیادی با این دفتر
داش��تهایم .اما باید اش��اره کنم ،در زمینة داوری آثار ،سلیقههای
داوران بس��یار اثرگذار است و نیاز است به این امر توجه بیشتری
ش��ود .در یک مورد ،کتابی از انتش��ارات ما رد شد که حتی کپی

همین کتاب که توس��ط فردی دیگر و توس��ط ناشری دیگر ارائه از نش�ر الکترونیکی و امکان�ات دنیای مجازی غافل
شده بود ،پذیرفته ش��ده بود .البته زمانی که اعتراض و پیگیری نباشید!

کردیم ،پذیرفته شد.
ما هم بهعنوان کسانی که زمانی با این مجموعهها همکار بودهایم،
از ش��ما انتظار بازاریابی و فروش نداریم ،اما انتظار هم نداریم در
شوپرورش ،مانند نمایشگاههای منادی
نمایشگاههای کتاب آموز 
تربی��ت ،کارشناس��ان اس��تانی انتخاب کتاب ،کتابی را که ش��ما
مناسب اعالم کردهاید ،کنار بگذارند.
هماهنگ��ی درون��ی در وزارت آموزشوپرورش مهم اس��ت .ما
پذیرفتهای��م که برابر اس��تانداردهای اعالمی ش��ما کتاب تولید
کنیم ،اما ش��ما این اس��تانداردها را به م��دارس هم اعالم کنید
تا مس��ئله به گونهای نباش��د که این اقدامات فقط برای همین
ساختمان آموزشوپرورش باش��د و مث ً
ال معلم ما بیاطالع باشد
و با این طرح همراه نش��ود .به این نکته هم توجه داشته باشیم
که معلمها کمتر به سایت مراجعه میکنند و باید منابع مکتوب
در اختیارش��ان ق��رار گیرد .ش��اید یکی از راهه��ای مهم توفیق
طرح س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،تجهیز کتابخانههای
مدارس باش��د تا هم این مراکز مهم تجهیز شوند و هم کتابها
بتوانند در سیس��تمی معین به دس��ت مخاطبان برس��ند.

همه به دنبال اصالح و بهتر شدن امور هستیم

سید جعفر ساداتیان ،معاون
انتشارات ما و شما
من ه��م وظیفة خ��ودم میدانم
از این کار پس��ندیده تش��کر کنم.
طرح س��اماندهی در واقع ما را به
س��وی تولید کتابه��ای کاربردی
س��وق داده اس��ت؛ کتابهایی که
بتوانند نظر جامعة مخاطب را هم برآورده کنند .در واقع سیاست
انتش��ارات ما این اس��ت که کتابهای تولید ش��ده بتوانند مورد
استفادة معلمان ،مشاوران ،مدیران و دیگر مخاطبان قرار گیرند و
نیازی را از آنان برطرف کنند .اینجا هم اگر از عیب و اشکاالت کار
صحبت میشود ،دلیلش آن است که ما خودمان را در این موضوع
عض��و همین خانواده میدانیم و در کنار ش��ما به دنبال اصالح و
بهتر ش��دن امور هس��تیم؛ همان چیزی که خودتان هم بهعنوان
بخشی از فلسفة وجودی این طرح به آن اشاره کردید.
از نگاه من هم انتقاداتی به موضوع داوریها وارد است که باید به
آنها توجه و از داوریهای سلیقهای جلوگیری شود .جالب این که
بسیاری از کتابهای ما جزو منابع آزمونی استانها هستند و همین
کتابها توس��ط داوران رد میشوند .این موضوع نشانگر آن است
که دیدگاههای ش��خصی داوران در داوری دخالت دارد .من خودم
شوپرورش کار میکنم و به گمانم یکی از راهکارهای
هم در آموز 
توسعة طرح ساماندهی این باشد که گروههای آموزشی ،مشاوره،
پرورش��ی و دیگر گروهها ه��م در جریان طرح باش��ند تا بتوان از
نظرات کارشناسی آنها در توزیع کتابها استفاده کرد.

حسین شیخاالسالمی ،معاون نشر چکه:
ما در نش��ر چکه تالش میکنیم
کارهایمان کاراکترمحور باشد تا در
حوزة کودک و نوجوان ش��کلهای
جدی��دی از نش��ر و کت��اب و مواد
آموزش��ی و تربیتی را تجربه کنیم.
برخالف نظر دوس��تان ،من گمان
میکن��م م��ا یکطرف��ه ب��ه قاضی
میرویم .برای موفقیت این طرح باید سهم بیشتری ،حداقل برای
ناشران صاحب تجربه و موفق قائل باشیم .ناشران قدیمی و مجرب
برای خودش��ان تجربهها و یافتههایی دارند که شاید اساساً از نگاه
شوپرورش پنهان مانده باشد .از آنها
کارشناسان و مسئوالن آموز 
میتوان بهعنوان وجه غیررسمی آموزش کودک و نوجوان نام برد.
این واقعیتها با به رس��میت نش��ناختن ما و شما از بین نمیرود
و هر طور هس��ت راه خود را پیدا میکند .چه خوب اس��ت که ما
قب��ل از چنین اتفاقی برای آن فکری بکنیم .در حال حاضر ،اتفاقاً
بخش��ی از تالش ناشران موفق ،پاس��خگویی به همین نیاز اصیل
است .حتماً س��ازمان شما باید از تجربیات
محراب قل��م و افق و دیگر ناش��ران موفق
فریبا کیا :م�ا همة تالش
اس��تفاده کند.همین طرحها و برنامهها از
خود را میکنیم تا بهجای
شوپ��رورش در این خصوص
تمای��ل آموز 
تعیی�ن اس�تانداردهایی
نشان دارد و ارزشمند است.
که ممکن اس�ت محدود
وقتی ما با ناش��رانی که کتابهای آنها
کنن�ده ب�ه نظر برس�ند،
صحبت
مناسب تشخیص داده شده است
چارچوبهای�ی را تعیین
میکنیم ،میگوین��د کتابهای ما هم که
و ابلاغ کنیم ک�ه نه تنها
انتخاب ش��دهاند 60،تا  70درصد ش��امل
کت�اب ،بلکه هم�ه مواد و
کتابهای��ی هس��تند ک��ه محافظهکارتر
منابع آموزشی را پوشش
بودهاند و در زمینة ادبیات کودک و نوجوان
دهن�د و چن�ان منعطف
خط��ر یا به نوعی ن��وآوری و مخاطببینی
باشند که مانع از خالقیت
واقعی کمتری داش��تهاند .به همین دلیل،
و نوآوری نشوند
من عرض میکنم بای��د تحلیل دقیقی از
وضعیت ناشران داش��ته باشید .این را هم
بگویم که اتفاقاً در وضعیت کنونی ،اص ً
شوپرورش
ال ظرفیت آموز 
برای خرید کتاب باال نیست و این که تیراژ فروش کتاب یک ناشر
از 50نس��خه به  200نسخه برسد،مسئله و درخواست ناشران از
شوپرورش نیس��ت ،بلکه موضوع اصلی این است که کانالی
آموز 
مطمئن و رس��می ایجاد ش��ود تا این آثار به مدارس و بهدس��ت
معلمان و دانشآموزان برسند.
در ح��ال حاضر ،مجموعهای هم که ای��ن کار را دنبال میکند،
چندان قادر به اس��تفاده از فناوریهای نوین نیست .دورة خرید و
عرضة کتاب به شکلی که انتش��ارات منادی تربیت اکنون دنبال
میکند ،سرآمده است .شما اگر کار را خوب برنامهریزی و مدیریت
کنی��د ،میتوانید ب��ا امکانات موجود در دنی��ای مجازی ،فرصتی
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گزارش

ایج��اد کنید که مدیران مدارس با ی��ک کلیک یا یک پیامک ،به
کتابهای ناشران دسترسی داش��ته باشند و سایت سامانکتاب
یکی از وبسایتهای پر مراجعه و مرجع شود.
یک گلة کوچک هم دارم که ناشی از همین کمتوجهی به شرایط و
اقتضائات روز جامعه است .چون نشر چکه در حوزة نشر الکترونیکی
هم کار میکند،بخش��ی از آثارش توسط این دبیرخانه دیده نشده
اس��ت .امیدواریم با نگاهی که شما به عبور از کتاب و پرداختن به
همة منابع و مواد آموزش��ی و تربیتی دارید ،نش��ر الکترونیکی هم
بهعنوان یکی از ضروریات آیندة نشر بهخوبی دیده شود.

رعایت استانداردها برای ورود به مدرسه

هایده کروب�ی ،رئیس هئیت
مدیرة ش�رکت انتشارات فنی
ایران
بهنظر من دلیل کش��یده ش��دن
موض��وع صحبت همة ناش��ران به
بحث بازار و فروش این اس��ت که
موضوع برای آنها حیاتی اس��ت و
به همین دلیل باید به آن توجه ویژهای شود.
این خوب اس��ت که همة دوستان در یک روند طبیعی به جایی
رس��یدهاند که آثار آنان مناس��ب تش��خیص داده شده است و در
حالی که به منابع واحدی از اس��تانداردها دسترس��ی نداشتهاند،
شوپرورش
کتابهایی مبتنی بر اس��تانداردهای م��ورد نظر آموز 
تولی��د کردهان��د .البت��ه رس��یدن این آثار اس��تاندارد به دس��ت
دانشآموزان و معلمان مس��ئلة مهمی اس��ت که اگر اتفاق نیفتد،
به نظر میرسد این چرخه در جایی که همان نقطة فروش است،
مشکل دارد و باید برای آن راه حلی پیدا شود.

با حضور ش�ما جل�وی ورود کتابهای نامناس�ب به
مدارس را میگیریم!

فریبا کیا :باز هم از حضور فعال و س��ازندة ش��ما در بحثهای
این میزگرد س��پاسگزارم .گرچه قدری از محور اصلی جلسه که
بحث دربارة فرایند چگونگی تولید کتابهای مناس��ب آموزشی و
تربیتی بود ،فاصله گرفتیم،اما نفس شرکت در جلسه و اظهار نظر
ش��فاف و کارشناسانه ،آن هم از سوی کسانی که مستقیماً درگیر
کار سخت نشر آموزشی هستند ،برای ما مغتنم و ارزشمند است.
ش��اید برایند کلی صحبت همکاران در بخشی از موضوع ،نشان
از ناکافی بودن سیستم اطالعرسانی ما در زمینة طرح ساماندهی
مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی باش��د .ما قطعاً به فکر توسعه و
اصالح آن خواهیم بود .البته این مهم در دو سه سال اخیر بیشتر
مورد توجه قرار گرفته و برای مثال این میزگرد چهارمین نشستی
اس��ت که امسال با حضور شایستة ناشران محترم آموزشی برگزار
شده اس��ت .ما در چند سال گذش��ته بهطور مرتب در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران حضور داش��تهایم و با داش��تن یک غرفة
مش��خص در جوار ناشران آموزش��ی ،جلسات متعدد کارشناسی،
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نشست با داوران جشنواره و میزگردهای موضوعی برگزار کردهایم.
ام��ا نکتة مهم این اس��ت که از نگاه ما عم��ود برپادارندة خیمة
آموزش کتاب درس��ی است که هیچ جایگزینی ندارد و جز کتاب
درسی که بر وجود و حضور آن در کالس درس تأکید داریم ،هیچ
کت��اب دیگری را برای معلم و دانشآم��وز اجبار نمیکنیم .اتفاقاً
طرح ساماندهی مواد و منابع آموزشی و تربیتی هم به این دلیل
راهاندازی ش��ده اس��ت که هیچ کتاب دیگری برای نقشآفرینی
کتاب درس��ی مزاحمتی ایجاد نکند .قرار نیس��ت م��ا با تجویز یا
سفارش خرید کتابهایی خاص ،قدرت انتخاب معلم و دانشآموز
را بگیریم .ما کتابهای مناسب را معرفی میکنیم و در نهایت این
معلم و دانشآموز اس��ت که با آگاهی و اختیار و متناس��ب با نیاز
خود ،کتابشان را انتخاب میکنند.
البته ما حمایت مادی و معنوی از ناش��ران آموزش��ی را وظیفة
خود میدانیم .همة این جلسات و تالشها هم برای انجام همین
تعهد اس��ت و اصرار داریم گام به گام به نقطة مطلوب و مشترک
شوپرورش و ناشران آموزشی نزدیک شویم.
بین وزارت آموز 
در هفدهمی��ن دورة ط��رح « 50ه��زار نمایش��گاه کت��اب50 ،
هزار مدرس��ه» ،بهعنوان اولین قدم ،کتابهای معرفی ش��ده در
کتابنامههای رش��د ،از کارشناسی مجدد معاف شدند .در مراسم
افتتاحیة این نمایش��گاه هم از اهمیت و جایگاه این کتابها برای
کارشناسان استانی صحبت شد.
در ای��ن نمایش��گاه ،البته برای خرید م��دارس محدودیتهایی
وجود دارد و معموالً کتابهای با قیمت پایین انتخاب و خریداری
میشوند .این مس��ائل هم در نتیجة کارها اثر دارد و انشاءا ...باید
برای آن فکری بشود .شاید یکی از اقدامات مؤثر راهاندازی توزیع
و پخش مدرس��ه باشد .این موضوع در دست اقدام است و خواهد
توانست کتابهای مناسب را بهصورت متمرکز و با سرعت بیشتر
در اختیار مدارس قرار دهد.
بررس��ی و کارشناس��ی کتابهای آموزشی رس��ماً در سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی انجام میش��ود ،ولی همانطور
که اشاره ش��د ،معلمان و خریداران کتابها میتوانند از بین آثار
معرفی شده ،اثر یا آثار مورد نظر خود را حتی با عنایت به موضوع
قیم��ت ،انتخاب کنند و نمیت��وان آنها را به خرید کتاب خاصی
مجبور کرد .جالب اس��ت بدانید ،بر اساس بررسیهای انجام شده
درخصوص همین طرح ساماندهی 70 ،درصد خانوادهها معلم را
مرجع انتخاب و معرفی کتابهای آموزشی میدانند.
ضمناً یک میلیارد تومان از بودجة معاونت فرهنگی و پرورش��ی
وزارت آموز 
شوپ��رورش ک��ه به تجهی��ز کتابخانهه��ای مدارس
اختصاص یافته اس��ت ،قرار است به خرید کتابهای معرفی شده
در کتابنامههای رشد اختصاص داده شود.
س��خن آخر هم این که اگرچه راه س��ختی پی��ش رو داریم ،اما
مطمئن هستیم که میتوانیم با کمک و حمایت شما جلوی ورود
کتابهای نامناس��ب را به مدارس بگیریم و قدرت اثربخشی آثار
مناس��ب را در مدارس افزایش دهیم .ما اعتقاد داریم ،باید رابطة
شوپرورش و ناشران آموزشی برقرار باشد.
برد – برد بین آموز 

پای صحبت سیدکمال شهابلو
دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

کامرانحسينی

اشاره

در آس��تانة برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی
و تربیتی رش��د ،به سراغ سیدکمال ش�هابلو ،معاون انتشارات
دفتر انتش��ارات وتکنولوژی آموزشی و دبیر اجرایی این جشنواره
رفتیم و در گفتوگویی کوتاه ،نظرات وی را در خصوص توس��عة
حمایتهای آموزشوپرورش برای دسترس��ی بیش��تر مخاطبان
کتابهای آموزشی به کتاب مناسب که عمدتاً در کتابنامههای
رش��د معرفی شدهاند ،جویا ش��دیم .آنچه میخوانید حاصل این
گپوگفت صمیمی است.
آق�ای ش�هابلو! درآس�تانه برگ�زاری یازدهمین
جش�نوارة کتابه�ای آموزش�ی و تربیتی رش�د و بعد از
برگزاری  10دوره از این جش�نواره ،ارزیابی شما از تأثیر و
عملکرد این جشنواره بهعنوان بخشی از طرح ساماندهی
کتابهای آموزشی و تربیتی چیست؟
 èبه نظرم علیرغم راههای ماندهای که باید برای کامل ش��دن
این کار طی ش��وند،قدمهای خوبی در این زمینه برداش��ته شده
اس��ت .ما در دو بخش معرفی اس��تانداردها و شاخصهای تولید
کتابهای آموزشی در شاخههای مختلف موفق بودهایم .همچنین
توانس��تهایم با برگزاری  10دوره جش��نوارة کتابهای آموزشی و
تربیت��ی رش��د ،الگوهای موردنظ��ر خود را در زمین��ة کتابهای
مناسب آموزشی معرفی کنیم .اما در زمینة حمایت و پشتیبانی از
تولیدات مناسب ناشران آموزشی باید گامهای جدیتر و مؤثرتری
برداریم و زمینة دسترسی بیشتر مخاطبان به این کتابها و رونق
دادن به اقتصاد این نوع از نش��ر ،اقدامات بیش��تر و بهتری انجام
دهی��م .البته گم��ان میکنم با راهاندازی پخش مدرس��ه ،در این
زمینه قدم بزرگی برداشته خواهد شد.
ب�ه موض�وع خیلی مهمی اش�اره کردید .ش�اید
توزی�ع این کتابها و دسترس�ی مخاطبان به آنها ،یکی
از مهمترین حلقههای تکمیل کنندة تهیه ،تولید و توزیع
این کتابها باش�د .پیش�نهاد ش�ما برای استفادة بیشتر
از کتابه�ای آموزش�ی و بهخص�وص کتابهای�ی که در

کتابنامههای رشد معرفی شدهاند ،چیست؟
 èاط�لاع دارید که ما فقط به شناس��ایی و معرفی این کتابها
میپردازیم و اجباری برای استفادة دانشآموزان و معلمان از این
کتابها وجود ن��دارد .اما به مدیران محترم م��دارس ،معلمان و
همة کس��انی که در انتخاب کتاب برای م��دارس و دانشآموزان
نقش دارن��د ،توصیه میکنیم ک��ه از این کتابه��ا برای تجهیز
کتابخانههای مدارس و یا کتابخانههای کالس��ی ،استفاده کنند و
در انتخاب کتاب برای مدرس��ه و دانشآموزان ،این کتابها را در
اولویت انتخاب خود قرار دهند.
دلیل این پیش�نهاد شما چیس�ت؟ در واقع شما
به مدارس و معلمان توصیه میکنید که کتابخانههایشان
را تجهیز کنند ،یا قصدتان اس�تفادة بیشتر از کتابهای
مناسب آموزشی است؟
 èهر دوی اینها! چون هم وجود کتابخانه در مدرس��ه و حتی
س درس موض��وع خیلی مهمی اس��ت و هم اس��تفاده از
در کال 
کتابهای مناسب آموزشی کاری اساسی و اثرگذار است.
بررس��يها نیز نش��ان دادهاند که كتابخانة
آموزش��گاهي ،در صورت��ي ك��ه از
س��وي معلم��ان ب��راي تدريس
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و
دانشآموزان نیز به اس��تفاده
از آن تش��ویق ش��وند ،نقش
مفيد و مؤثري در يادگيري و
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
دارد .اف��زون ب��ر آن ،فعاليتها و
همكاري معلمان و كتابداران در
كتابخانهها باعث گس��ترش و توسعة
خدمات كتابخانههاي آموزش��گاهي به
دانشآموزان ميشود.

گفت وگو

کتابخانههایآموزشگاهی ،زمینهایبرای
دسترسی مخاطبان به کتابهای آموزشی مناسب

یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت دکترلیال سلیقهدار ،نویسنده

تفكرپژوهی؛تفكریمبتنی
برمهارتهای پژوهشی
صدیقهرضانژاد

اشاره

لیال س�لیقهدار دارای لیس��انس علوم تربیتی ،فوق لیسانس
برنامهریزی درسی از دانشگاه آزاد اسالمی و دكترای برنامهریزی
آموزشی از كالج لندن است.
او یکی از مؤلفان كتا 
ب «آموزگاران و پژوهشهای دانشآموزی»
است كه در یازدهمین جشنوارة كتابهای آموزشی رشد بهعنوان
نامزد دریافت جایزه ش��ناخته شده اس��ت .دكتر سلیقهدار دارای
س��ابقة تدریس از پیشدبس��تان تا پیشدانش��گاهی است و در
آموزش عالی نیز تدریس كرده است .با وی در خصوص ایدههای
پژوهشی برای آموزگاران و دانشآموزان به صحبت نشستهایم.
سركار خانم دكتر سلیقهدار خوشحالم كه دعوت
ما را برای گفتوگو پذیرفتهاید .لطف ًا تعریفی روان و ساده
از پژوهش بفرمایید.
تعریفی كه كاربردی و قابل اعتنا و نیاز االن مدارس و دانشآموزان
باش��د این اس��ت كه :مقصود از پژوهشهای دانشآموزی رش��د و
توسعة مهارتهای پژوهشی دانشآموزان است .این تعریف كام ً
ال با
تعریفی كه در گذش��ته در شكل آكادمیک در مورد پژوهش وجود
داش��ت ،متفاوت است .از این لحاظ كه خروجی آن لزوماً یک جلد
كتاب نیس��ت كه بگوییم فصلهای  2،1و  3این ویژگیها را دارند.
ن��گاه باید بر مهارتهای پژوهش��ی متمركز باش��د .پژوهش نباید
بهعنوان یک عنصر جدا در كن��ار درسهای دیگر قرار گیرد ،بلكه
باید در تلفیق با درسهای بچهها باشد و امكان پرورش داشته باشد.
پژوهشه�ای دانشآم�وزی در دورة دبس�تان
چگونه باید باش�ند كه آموزگاران ،اولیای دانشآموزان و
دانشآموزان به انجام آن عالقهمند شوند؟
پژوهش باید برای همة دورههای تحصیلی حتی در دانشگاه ،با
توان ،عالقه و نیاز مخاطب تناس��ب داشته باشد .اگر كاری از من
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بخواهن��د و من بتوانم انجام دهم و به آن كار عالقهمند باش��م و
نس��بت به آن كار احساس نیاز بكنم ،این سه عامل به من كمک
میكنن��د ك��ه آن كار را هر چه بهتر انجام دهم .ممكن اس��ت از
والدین و از منابع متفاوت كمک بگیرم ،ولی در هر حال كار خودم
است و نتیجهای که از پژوهش میخواهیم بگیریم ،میگیریم.
حاال اگر معلمان گرامی این نگاه را در هر دورة تحصیلی خصوصاً
ابتدایی داش��ته باشند ،و این س��ه عامل را در نظر بگیرند ،تفكر
پژوهشی در مدرسه تقویت میشود .یعنی الزم است خودشان را
از پژوهش آكادمیک بیرون بیاورند و نگاه تفكر پژوهش��ی ،یعنی
تفكری كه مبتنی بر مهارتهای پژوهش��ی اس��ت ،كسب كنند.
آن وقت اس��ت كه میتوانند راه ب��ه جایی ببرند .اگر من بهعنوان
معل��م پایة اول ابتدایی وارد كالس ش��وم و ب��دون مقدمه بگویم
دخترم ،پسرم در مورد یک موضوع تحقیق كنید ،این جمله یعنی
من بهطور كلی شایس��تگی حرفهای برای برخورد با دانشآموز و
كودک را ندارم.
پس به نظر ش�ما پیشزمین�های برای پژوهشهای
دانشآموزی خصوص ًا در دورة دبس�تان باید وجود داشته
باشد؟
بله ،دقیقاً .اینها پایه دارد .مث ً
ال تحقیق در مورد یک سیب .اول
باید بگوییم ،بچهها بیایید با هم اطالعات بیش��تری دربارة سیب
جمعآوری كنیم .برای رس��یدن به اطالعات بیش��تر اس��تفاده از
حواس پنجگانه ضروری میشود .در شناخت سیب من دارم یک
كار پژوهش��ی با دانشآموزان انجام میدهم .این مهارت پژوهشی
رش��د پیدا میكند و اگر همینطور پیوس��ته ب��اال برود و مهارت
پژوهش��ی دانشآموز به اندازة كافی رشد كند ،او خواهد توانست
یک پژوهش را بهدرستی انجام دهد .توجه ما به پژوهش به شكل
مهارتهای پژوهش��ی باعث میشود كه اگر فرد در زندگیاش با
مسئلهای روبهرو شد ،بهدرستی بتواند حلش كند.

تعری��ف اضافهتری به معنای پژوه��ش اضافه میكنم .پژوهش به
نوعی همان مهارتهای زندگی اس��ت .اگر من مش��كالتی داشته
باشم و مانعی سر راه من باشد ،این تفكر پژوهشی است كه به من
كمک میكند برای عبور از مانع درستترین راه را انتخاب كنم.
هدف كلی از پژوهش برای دانشآموزان چیست؟
ه��دف كلی و نقط��ة نهایی در امر پژوه��ش توانمند كردن هر
فرد برای درس��ت زندگی كردن اس��ت .ما غیر از این واقعاً دنبال
چیز دیگری نیس��تیم .آیا وقتی بچهها از آموزشوپرورش رسمی
فارغالتحصی��ل میش��وند و به جامعه میآیند ،همه به دانش��گاه
میروند یا همه در رش��تة پژوهش��گری تحصیل میكنند؟ فقط
عدهای قرار است پژوهش��گر بشوند .اما بقیة بچهها چی؟ بقیه به
تفك��ر پژوهش��ی احتیاج دارند و این یک مس��ئولیت عظیم برای
آموزشوپرورش اس��ت ك��ه در خصوص تقویت تفكر پژوهش��ی
دانشآم��وزان ایفای نقش كند و مؤثر باش��د .بهگونهای كه وقتی
بچهها از آموزشوپرورش رس��می خارج میشوند ،افرادی باشند
كه بتوانند مس��ائل كوچک و بزرگ زندگیشان را به وسیلة تفكر
پژوهشی حل كنند.
آش�نایی قبل�ی معلم�ان ب�ا روشه�ای تحقی�ق
دانش�گاهی و اق�دام پژوه�ی چهق�در در ام�ر هدای�ت
دانشآموزان تأثیر دارد؟
پیشنی��ازی كه همة معلمان احتیاج دارند تا وقتی وارد كالس
میش��وند بتوانند مهارتهای پژوهش را در دانشآموزان تقویت
كنند ،این است كه خودشان به تحقیقات پژوهشی اشراف داشته
باشند .معلم خود باید درگیر تفكر پژوهشی باشد .اگر معلم درگیر
تفكر پژوهشی نباشد ،چگونه میتواند دانشآموز را در امر پژوهش
هدایت كند؟
بع��د از مهارته��ای پژوهش��ی ،اقدامپژوهی مطرح میش��ود كه
ماهیتش برای معلمان ساخته ش��ده است و كمک میكند ،نگاه
معلم به هر چیز ،نگاه حل مس��ئله باش��د -اقدامپژوهی بر اساس
تجربة خود و دیگران و س��ایر منابع ش��كل میگیرد و چون نگاه
س��ادهتر و در دس��ترستری دارد ،به معلم كم��ک میكند كه به
راحتی خ��ودش را با مهارتهای پژوهش��ی انطباق بدهد -توجه
داش��ته باشید ،همه قرار نیس��ت پژوهشگر به معنای حرفهای آن
بشوند اما همه میتوانند تفكر پژوهشی داشته باشند.
ب�رای انجام كارهای پژوهش�ی چگونه آموزگار در
دانشآموز عالقه ایجاد كند؟
وقت��ی كه نیاز اصلی دانشآموز مورد توجه قرار بگیرد ،و وقتی
او بفهم��د كه در اثر آن كار چیزی یاد میگیرد و خودش توانایی
انجام آن كار را دارد ،همكاری خوبی با آموزگار در زمینة پژوهشی
خواهد داش��ت .ام��ا اگر دیگری كار پژوهش��ی را برای دانشآموز
انجام دهد ،برایش جالب نخواهد بود و تمایلی به انجام آن نش��ان
نخواهد داد .البته پژوهش باید در توان دانشآموز باشد.

بهترین و اثربخشترین ابزار برای پژوهش چیست؟
بهعنوان ابزارهای معینی برای پژوهش ،فكر میكنم بس��تههای
آموزش��ی مخصوص پژوهش مناسب باش��ند .اما اگر نگاهمان نگاه
پژوهشی باشد ،تمام ابزار موجود ابزار پژوهشی میشوند .یک كتاب
ی��ا یک فرد مطلع از پژوهش میتواند ابزار پژوهش باش��د .حواس
پنجگانة ما و همة ابزارهای داخل كالس ابزار ما هستند .محدودیتی
وجود ندارد .همه چیز میتواند ابزاری برای پژوهش باشد.
كتاب ش�ما ظاه�راً پس از تبادل نظ�ر با گروههای
مختلف و گوناگون جامعه نوش�ته ش�ده است .این تبادل
نظر به چه صورتی انجام گرفته است؟
ای��ن كت��اب تألیف س��ه نفر اس��ت :من،
پژوه�ش باید ب�رای همة
آق��ای اصالنی و آقای مجدفر .هر س��ه نفر
دورهه�ای تحصیلی حتی
سالهای زیادی در آموزشوپرورش خدمت
در دانشگاه ،با توان ،عالقه
كردهای��م و به تجربههای خوبی رس��یدهایم.
و نی�از مخاطب تناس�ب
تنوع آدمهایی كه دیدهایم ،از پیشدبس��تان
داشته باش�د .اگر كاری از
تا پیشدانشگاهی ،و حجم عظیم مستنداتی
ك��ه قب ً
ال به آنها دسترس��ی داش��تهایم ،به
من بخواهن�د و من بتوانم
م��ا كمک كرده اس��ت .اما فقط ای��ن نبوده
انج�ام ده�م و ب�ه آن كار
اس��ت كه پایمان را روی تجربههای گذشته
عالقهمند باشم و نسبت به
گذاشته باشیم .ما همزمان ارتباط مستقیمی
آن كار احساس نیاز بكنم،
با دانشآم��وزان و والدین آنها داش��تهایم.
این سه عامل به من كمک
ضمن
بهعالوه ،حض��ور در دورههای آموزش
میكنند ك�ه آن كار را هر
خدم��ت معلم��ان خیلی به م��ا كمک كرده
چه بهتر انجام دهم
است.
در كت�اب ش�ما ،آم�وزگاران چگون�ه در رابط�ه با
ش آش�نا
پژوهشه�ای دانشآم�وزی ،ب�ا موض�وع پژوه 
میشوند؟
ی��ک كت��اب ،ب��رای معلم��ان و در م��ورد پژوه��ش نوش��ته
ش��ده اس��ت .كتابی هم ب��رای دانشآم��وز تألیف كردی��م به نام
«رنگین كمان» و والدین هم كتاب دیگری دارند .این س��ه كتاب
حلق��ه را كامل میكنند .آم��وزگار اگر ب��رای پژوهش موضوعی
بده��د ،میتواند خودش از كتاب مربوط ب��ه خودش بهره بگیرد
و همزم��ان دانشآموز هم از كتاب مرب��وط به خودش و اولیا هم
از كتاب مربوط به خودش��ان استفاده میكنند .اینگونه پژوهش
راهبردیتر است.
خالقیت و تعالی هیچوقت نقطة اش��باع ندارد و تمام نمیش��ود.
این جمله را از دكتر تورانی نقل میكنم .این نقطه هیچوقت به
انتها نمیرس��د .معلم نباید خودش را بینیاز از مطالعه و تحقیق
بداند .همراهی والدین در صورتی امكانپذیر است كه آگاه باشند
و بگذارن��د دانشآموز جای خودش زندگی كن��د .آگاهانه فرزند
خود را در زمینة پژوهش همراهی كنند تا دانشآموز همزمان در
مس��یر درست قرار بگیرد .آن وقت تعالی و تالش معلم در زمینة
پژوهشهای دانشآموزی مؤثر خواهد بود.
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یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت اکرم کشایی ،شاعر

شعرخوب،نیازمند
كشفهاینوست
سودابهدرخشنده

اشاره

خان��م اکرم کش�ایی متولد س��ال  1358در تهران اس��ت.
مجموعة ش��عر «صبح یک روز اردیبهش��تی» نخستین مجموعة
ش��عر نوجوان اوست که توس��ط «کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان» منتشر ش��ده است .او در بیشتر اشعار این کتاب از
طبیعت الهام گرفته است.
خدا /س��ایة ابر را /از سر درخت /سایة درخت را /از س ِر زمین/
کم نمیکند /همه دور سفرة خدا /نشستهاند
کتاب مذکور در «جش��نوارة ادبی ،فرهنگی و هنری شمسه»
رتب��ة اول مجموعة ش��عر کودک و نوجوان را دریافت داش��ته و
در «ش��انزدهمین جش��نوارة کتاب س��ال کانون پرورش فکری
ک��ودکان و نوجوانان ،بهعلت نگاه تازه ،جذابیت عناوین ش��عرها
و پایانبندیهای مناس��ب در بخش «کتابهای خودمان» ،رتبة
اول را کسب کرده است .اکرم کشایی بیش از  20مقالة نقد ادبی
نیز منتشر کرده است.
ای��ن کتاب در فصلنامة «اقلیم» توس��ط آقای اصالن قزللو
و در مجل��ة کتاب ماه کودک و نوجوان» توس��ط خانم انس�یه
موسویان نقد شده است.
خانم کشایی ،لطف ًا بفرمایید از کی به سرودن شعر
پرداختی�د و چهطور وارد حوزة ش�عر ک�ودک و نوجوان
شدید؟
شعر را کالم خیالانگیز تعریف کردهاند .شاید سابقة سرودن را
برای یک شاعر باید در زمانی جستوجو کرد که اولین خیالهای
شاعرانه ،هرچند بهصورت پراکنده و غیرمنسجم ،در ذهن او شکل
میگیرند .من بهصورت غیررسمی شعر گفتن را از کودکی شروع
ک��ردم .تصوی��ری از دوران کودکیام به یاد م��یآورم ،زمانی که
هنوز کلمات و جمالت را درست ادا نمیکردم .در خودروی پدرم
نشسته بودم و باد تندی البهالی شاخ و برگ درختان میپیچید.
تماشای این تصویر خیلی برایم جالب بود .با شادی دست میزدم
و میخواندم«:درختا با مییاد!» ترجمهاش میش��ود« :باد میوزد
و برگهای درختان تکان میخورد!»
من آن روز شعر گفته بودم و تصویر خیالانگیزی در ذهنم نقش
بسته بود .این اولین شعر غیرمکتوب من بود!
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اینطوری ش��عر گفتن من شروع ش��د .اما تا دوران دانشجویی
هم ش��عر بزرگس��ال میگفتم تا اینکه لطف خداوند شامل حال
من شد و وارد «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» شدم.
همزمان با ورود به کانون و آش��نایی بیش��تر ب��ا ادبیات کودک و
نوجوان ،به ش��عر کودک و نوجوان گرایش پیدا کردم .در «کتاب
ماه ک��ودک و نوجوان» برای کتابهای تازه انتش��اریافته در این
حوزه نقد مینوش��تم و در «جلسات ش��عر رشد کودک» شرکت
میک��ردم .در محضر صاحبنظران این ح��وزه نکتهها آموختم و
بهم��رور تجربه اندوختم .در مجالت کیهان بچهها ،رش��د کودک،
س�لام بچهها ،روزهای زندگی ،کوشش ،باران و  ...شعرهایم چاپ
شدند .حاال احساس میکنم در خیابانی قدم میگذارم که هرچه
بیش��تر پیش میروم ،راه را باریکتر و تاریکتر میبینم .شناخت
مخاطب کودک و نوجوان آس��ان بهدس��ت نمیآید و شعر گفتن
برای چنین مخاطبی کار دشواری است.
آیا بعد از کتاب صبح یک روز اردیبهش�تی ،کتاب
دیگری در دست چاپ دارید؟
اخیراً یک کتاب شعر خردسال به کانون سپردهام که برای چاپ
مورد تأیید قرارگرفته اس��ت .از اس��تادانم در این حوزه آموختهام
برای چاپ کتاب ش��تاب نداشته باشم .با انبوهسرایی بهویژه برای
مخاطبان کودک و نوجوان موافق نیستم.
کتاب ش�ما چه مفهوم و مضمونی را به مخاطبان القا
میکند؟
در بیش��تر ش��عرهای مجموعة صب��ح یک روز اردیبهش��تی
ش��کلی از امیدواری نهفته اس��ت .این کتاب برای مقطع س��نی
نوجوانان س��روده شده است .نوجوانی یکی از دورههای حساس
زندگی بهش��مار م��یرود .نوجوان��ی دورة غلیان احساس��ات و
طوفان هیجانات اس��ت .کش��تی احساس��ات نوجوان در دریای
متالطم زندگی او مرتب دچار امواج س��رکش ناامیدی میشود،
اما این کش��تی دوباره به دریای آرام امی��دواری برمیگردد .در
ای��ن مجموعه تالش ک��ردهام در کنار بیان بعض��ی از حاالت و
احساس��ات غالب در این مقطع سنی ،طعم شیرین امیدواری را
به او یادآوری کنم.

ش�ما سالهاس�ت بهعنوان مربی ادب�ی در كانون
پرورشفكری كودكان و نوجوانان فعالیت میكنید .توصیة
ش�ما به نوجوانان و جوانانی که به سرودن شعر عالقهمند
هستند ،چیست؟
نوجوانانی که به ش��عر عالقهمند هس��تند ،معموالً خودش��ان
مسیر خودش��ان را پیدا میکنند .عالقه و انگیزه مثل یک نیروی
محرکه ،مس��یر را هم��وار میکند .فقط به کمی پش��تکار و اراده
ن یک جملة
هم نی��از دارد .گفتهاند« :دانایی ،توانایی اس��ت ».ای 
کلیدی اس��ت .نهتنها برای کسانی که به شعر عالقهمند هستند،
بلکه برای تمام کسانی که به یک حوزة شناختی عالق ه دارند .شعر
نوعی درک و ش��ناخت است؛ ش��ناخت از طبیعت ،از پیرامونمان
و از خودم��ان .ای��ن ش��ناخت بهدس��ت نمیآید مگر با بیش��تر
دانس��تن .مطالعة کتابهای شعر و آش��نایی با نوع نگاه هر شاعر
به پیرامونش و آشنایی با جریانهای شعری معاصر در این زمینه
بسیار راهگشاس��ت .خداوند در قرآن کریم سورة مبارکة زمر آیة
 9از بندگانش میپرس��د« :هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال
یعلمون؟» آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟
بدون تردید برابر نیستند .بنابراین شاعرانی که در زمینة تخصصی
م��ورد عالقة خود مطالعه دارند ،ش��اعران موفقتری خواهند بود.
دست به نوآوری میزنند و عیار شعرشان باالتر از بقیه است.
همچنی��ن ،یکی از ویژگیهای ش��اعران موفق این اس��ت که از
س��ادهترین اتفاقات الهام میگیرند .آنها ش��عر را در دوردستها
جستوجو نمیکنند .گاهی شعر آنقدر به ما نزدیک است که آن
را نمیبینیم .من فکر میکنم هر انسانی بهصورت بالقوه شاعر است
و شعری در سر دارد .شاعران آن دسته هستند که شعر را میبینند
و دیگران نمیبینند .به دوس��تان نوجوان و جوان شاعرم پیشنهاد
میکن��م برای یافتن مضامین بکر ش��اعرانه کمی زاویة دیدش��ان
را تغیی��ر بدهند و در زندگی روزمره و در اطرافش��ان بهدنبال این
مضامین باشند.
از نظر شما ویژگیهای شعر خوب چیست؟
در هر قالبی ،رعایت اصول ش��اعرانه کافی نیست و به ایدة نو و
یا كش��ف جدید نیاز است .در غیر اینصورت ،شعر مورد استقبال
مخاطب قرار نمیگیرد و تكرار حرف دیگران خواهد بود .سخن نو
آوردن كار سختی است .در واقع ،اثری ماندگار است كه به كشف
ایدة نو بینجامد.
آیا وبالگ و یا س�ایتی هس�ت که ش�عرهای ش�ما
را منتش�ر کند ت�ا از این طریق بتوانید نظ�ر مخاطبان را
دریافت کنید؟
به نکتة خوبی اش��اره کردی��د .امروزه بهواس��طة وجود فضای
مجازی وب ،محمل ش��ناخت مخاطب بیش��تر از گذشته فراهم
ش��ده اس��ت .در اینجا فرصت را مغتنم میشمارم و توجه شما را
به ضرورت وجود وبسایتی جامع از اشعار شاعران نوجوان جلب
میکنم؛ وبس��ایتی که امکان ارتباط مس��تمر شاعران نوجوان

را با مخاطبان اصلی اشعارش��ان فراهمکند .فضایی که نوجوانان
عالقهمند بتوانند بهعنوان یک سایت مرجع به آن مراجعه کنند و
اشعار آن سایت را از دیدگاه خود مورد نقد و بررسی قرار بدهند.
ب��دون تردید بعد از مدتی خوانندگان فعال ش��عرهای نوجوان تا
حدی شناسایی میشوند.
یکی از راههای مخاطبشناس��ی ثبت و تحلیل و انتقال نظرات
مخاطبان آثار تولیدش��ده به پدیدآورندگان آن آثار اس��ت .به این
ص��ورت که ب��ا تجزیهوتحلی��ل واکنش مخاطبان نس��بت به آثار
تولیدشده ،میتوان مس��یر آثاری را که قرار است در آینده تولید
ش��وند ،پیشبینی کرد .البته فضای مجازی وب عالوهبر محاسنی
که برش��مرده ش��د ،دارای آس��یبهایی نیز
هس��ت .چرا که تا ح��دی از دنیای واقعیت
نوجوان باید بتواند پاسخ
فاصل��ه دارد و ام��کان خط��ا در به دس��ت
س�ؤالهای فراوانش را در
آوردن نتیج��ة مطلوب وج��ود دارد .لذا فکر
ش�عرهایی ک�ه میخواند
میکنم در این خصوص بهتر است بهصورت
پی�دا کن�د .بای�د عناصر
سازماندهی ش��ده یک وبسایت جمعی با
تش�کیلدهندة آن شعر
حضور تمامی ش��اعران نوجوان ساخته شود
ـ ح�س و عاطف�ه ،خیال
و بررسیهای الزم از نظرات مخاطبان اشعار
و اندیش�ه ـ متعل�ق ب�ه
توسط کارشناسان این حوزه صورت بگیرد تا
نوجوان باشد
آمار کمی و کیفی بهدستآمده از این سایت
اعتبار بیشتری داشته باشد.
در پایان اگر نکتة قابلذکری هست ،بفرمایید.
ش��عر نوجوان شعر دش��واری است .شاعر ش��عر نوجوان برای
بزرگس��الی خود نمیسراید ،او حتی نمیتواند به دوران نوجوانی
خود بازگردد و برای نوجوانی خود بس��راید .شعر نوجوان ،از یک
نظر متعلق به یک مقطع زمانی کوتاه اس��ت برای نوجوانان امروز.
نوجوان باید بتواند پاس��خ سؤالهای فراوانش را در شعرهایی که
میخواند پیدا کند .باید عناصر تش��کیلدهندة آن شعر ـ حس و
عاطفه ،خیال و اندیش��ه ـ متعلق به نوجوان باش��د .شعر نوجوان
باید آینهای باشد که نوجوان خود را در آن میبیند .بنابراین شعر
نوجوان شعر دشواری است.
ما وقتی از مخاطبان نوج��وان صحبت میکنیم ،منظورمان یک
دایرة بزرگ از نوجوانان با اشتراکات فراوان نیست .بلکه این مخاطبان
دایرههای کوچک و بزرگی هستند با اشتراکات و اختالفات بسیار و
با طیفهای مختلف .در عینحال که ممکن است یک کتاب شعر
با اقبال عمومی مخاطبان مواجه نش��ود ،ام��ا این امکان هم وجود
دارد که دایرة کوچکی از مخاطبان نوجوان را با خود همراه س��ازد.
بنابراین تنوع در ش��عر نوجوان زیاد است .سالئق و عالئق نوجوانان
بسته به شرایط محیطی و زمانی که در آن زندگی میکنند ،با هم
متفاوت است .از طرف دیگر به گمان من ،شعر نوجوان بیشتر شبیه
به یک پل اس��ت؛ پلی که نوجوان را به سمت دنیای شاعرانگی در
دورة بزرگس��الی سوق میدهد ،تا حدی سلیقة ادبی او را بهوجود
میآورد و او را به قالب شعر عالقهمند میکند .از این منظر اهمیت
شعر نوجوان بیشتر مشخص میشود.

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 31 | 1393

یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت دکتر مهدی چوبینه ،نویسنده

تلنگریبرایهویتجویی
معصومهشجاعی

اشاره

دکتر مهدی چوبینه متولد  1333در «رامیان» ،از کارشناسان
قدیمی «س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» و به عبارتی،
ناظر معرفی کتابهای درس��ی است که مدتی در بخش مدیریت
و مدتی هم در پس��ت معاونت دورة متوسطة دفتر برنامهریزی و
تألیف خدمت کرده .و در مجموع 22 ،سال با این سازمان همکاری
داشته است .در حال حاضر نیز عضو هیئتتحریریه و مدیرداخلی
مجلة «رش��د آموزش جغرافیا» اس��ت  .وی فارغالتحصیل دورة
کارشناس��ی جغرافیای عمومی از دانشگاه تربیتمعلم ،کارشناس
ارشد جغرافیای طبیعی از دانشگاه تهران و دانشآموختة دکترای
جغرافیای طبیعی در گرایش ژئومورفولوژی است .ایشان عالوه بر
داوری در دورههای مختلف جش��نواره کتابهای آموزش��ی رشد
در س��ال گذشته عضو کمیتة علمی جش��نواره بود و اکنون خود
بهعن��وان مؤلف مجموعة کتابهای «چراهای ش��گفتانگیز» در
جشنواره شرکت کرده است.
لطف ًا مجموعه کتابهای «چراهای شگفتانگیز» را
به اختصار معرفی کنید.
این کتابها برای مخاطبان نوجوان به رشتة تحریر درآمدهاند و
هر کتاب یک مجموعة  32صفحهای است با یک فهرست مشابه که
برای معرفی همة استانها تکرار میشود .تحقیق ما در مورد استانها
بهترتیب حروف الفباست .البته بهاستثنای تهران که ابتدا بهعنوان
پایلوت معرفی ش��د تا ببینیم با چه مش��کالتی روبهرو میشویم تا
پیشبینیهای الزم را برای سایر استانها داشته باشیم .واقعیت این
است که نوجوانان ما تا حدودی از کتاب خواندن فاصله گرفتهاند و
قدری هم ذائقهشان عوض شده است .ما در روزگار خودمان «کلیله
و دمنه» میخواندیم و آن نثر سخت را میفهمیدیم .اما نسل حاضر
بعد از خواندن بیش از س��ه س��طر حوصلهاش سر میرود .بنابراین
نوشتن برای این نسل باید متناسب با ذائقهاش باشد.
فکر نمیکنید که این امر باعث ش�ود ،ناش�ران ما
بیشتر بهسمت تولید کتابهای الکترونیکی پیش بروند؟
خب این اجتنابناپذیراست .قطعاً در آینده این اتفاق خواهد افتاد.
اگر روزگاری برخی از اطالعات محرمانة ما به ش��کل دیجیتالی یا
فناورانه بود ،االن کتابهای معمولی و برخی از مجالت و روزنامهها
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به این شکل تولید میشوند .االن حتی از رایانه بینیازیم و با تلفن
همراه ،مطالب خ��ود را منتقل میکنیم .اما اگر جامعة ما بخواهد
جایگاه مناس��ب خودش را در فناوری اطالعات حفظ کند ،ناگزیر
اس��ت به این سمت متمایل شود .هرچند این را هم باید گفت که
خو ِد کتاب احساس دیگری در انسان ایجاد میکند .شما در دنیای
دیجیتال ممکن است حجم زیادی از اطالعات را در کمترین زمان
ممکن منتقل کنید ،اما بوی کاغذ و احساس��ی را که از در دس��ت
گرفتن کتاب در انس��ان ایجاد میش��ود نمیتوانی��د به مخاطبان
خویش منتقل کنید .لذا کتاب همیشه «یار مهربان» خواهد بود و
احساس ما به کتابهای کاغذی همچنان باقی خواهد ماند.
مدنظرتان
چه هدفی در تألیف این مجموعه کتابها ّ

بود؟
معرفی جغرافیای ایران ،اولین هدفمان بود .زیرا ما بهعنوان یک
ایرانی میباید سرزمین خودمان را بشناسیم؛ از آن مهمتر همسایگان
خ��ود را بشناس��یم و از آن هم مهمتر ،امکان��ات و امتیازات داخل
کش��ورمان را بشناسیم .ش��ناخت محیطهای نزدیک برای بچهها
بسیار اهمیت دارد .من نگرانم که نوهام نتواند نقشة جغرافیای ایران
را بفهمد .چون بچههای ام��روزی حال و حوصلة کتاب خواندن را
ندارند و ما باید راهکاری متناس��ب با ذائقة آنها فراهم کنیم .مث ً
ال
به جای کت��اب  100صفحهای ،کتاب  30صفحهای تولید کنیم و
به جای مطالب ،از تصویرهای بیشتری برای تحقق اهدافمان کمک
بگیری��م .عالوهبر این ،با توجه به قرابتی که بچهها با اس��تان محل
زندگیش��ان دارند ،اطالعاتی که ما دربارة استان آنها در مجموعة
چراهای شگفتانگیز تهیه میکنیم ،احساس خوشایندی در آنها
بهوجود میآورد .الزم به توضیح اس��ت که ما ضمن اینکه میباید
حافظ آثار و میراث گذش��ته باشیم ،باید مراقب باشیم که فرهنگ
غنیمان بدون آس��یب به نس��لهای بعد انتقال یابد و بدینطریق
پایداری فرهنگی ایجاد شود .ما از صمیم قلب میخواهیم که هیچ
خدشهای به این مرز و بوم وارد نیاید.
با وجود اهمیتی که درس جغرافیا و اقلیمشناس�ی
برای دانشآموزان دارد ،متأسفانه عالقة زیادی به یادگیری
آن نش�ان نمیدهن�د .پس اگ�ر ما بخواهی�م خصوصیات
جغرافیای�ی ای�ران را به حافظ�ة فرزندان این م�رز و بوم

بسپاریم ،چه باید بکنیم؟
بله کام ً
ال درس��ت اس��ت .بهنظ��ر میآید که م��ا مقصریم .زیرا
نتوانس��تیم امتی��ازات و ارزشهای این دانش پای��دار را به بچهها
گوش��زد کنیم .جغرافیا همزاد انسان است .بش��ر وقتی روی کرة
خاکی پا گذاش��ت ،به شناخت کوه و دریا و رود و محیط اطرافش
پرداخت .بنابراین جغرافیا با بشر متولد شد .در تمام دورههایی که
جهان بهلحاظ علمی توسعه پیدا کرد ،جغرافیا هم توسعه یافت ،اما
اتفاقی که افتاد این بود که ما در جایی در آموزش جغرافیا متوقف
ش��دیم .ما هنوز از روشهای س��نتی برای انتق��ال دانش جغرافیا
اس��تفاده میکنیم .آموزش جغرافیا با دانش جغرافیا تفاوت دارد.
به دانش جغرافیا هر روز مطلب تازهای اضافه میشود ،اما آموزش
جغرافیا ،چگونگی انتقال این موضوعات به مخاطبان است.

بنامید .در هر صورت ماهیتش جغرافیاس��ت .به هر کسی هم در
هرکجای دنیا نش��ان بدهی��د .حتی اگر به زبان چینی باش��د ،از
روی تصویرهایش میفهمند که کتاب جغرافیاس��ت؛ چون ذات و
ماهیتش در همهجا یکی است.
اما بحث ما مسئلة مهم هویتیابی در سن نوجوانی است و دلیل
انتخاب این سن برای تألیف این کتاب نیز انجام وظیفهای است که
بر دوش جامعه ،اعم از خانه ،مدرس��ه و نیز اصحاب قلم قرار دارد.
زیرا اگر نتوانیم آنچه را که میباید به زبان قابل فهم نوجوان به او
آموزش دهیم ،به او منتقل نکنیم و زمینة ثبات هویتیاش را فراهم
نیاوریم ،مثل این اس��ت که در وقت یادگیری پرواز توسط پرنده،
ای��ن فرصت را از او بگیری��م .در این صورت صدمة جبرانناپذیری
به آموزش نوجوان وارد میآید و مثل آن پرنده زمینگیر میشود!

آیا کتابهای کمک آموزشی ،از جمله مجموعهای
که شما فراهم کردهاید ،میتوانند در آموزش بهتر جغرافیا
به دانشآموزان مؤثر باشند؟
البته ،اما باید به مطالبی که قب ً
ال اش��اره کردم ،یک نکته را هم
اضافه کنم؛ اینکه در حال حاضر در نظام آموزشی ما توجه الزم به
جغرافیا نمیشود .البته ممکن است این یک ادعا باشد ،اما کسانی
که تعصب و عالقهای نسبت به دانش جغرافیا دارند و اهمیت آن را
در زندگی بشر میدانند ،باید در هر فرصتی که بهدست میآورند،
نس��بت به رفع کاس��تیها اقدام کنند .بهنظر م��ن این کتابهای
غیردرس��ی میتوانند تا حد زیادی در این مورد مؤثر باش��ند .این
یکی از ضرورتهای تولید کتاب چراهای شگفتانگیز بود.

چه فعالیتهایی برای تألیف کتابها انجام دادهاید؟
ابت��دا از م��ن و آقای امیری دعوت به عم��ل آمد که در انجام
چنی��ن پروژهای هم��کاری کنیم که هر دوی ما از آن اس��تقبال
کردیم .در بدو امر برنامهای در فاصلة زمانی مشخصی برای تولید
کتابها تهیه کردیم .سپس به طراحی برنامة محتوایی پرداختیم.
بر این اس��اس تقس��یم کار انجام ش��د و ش��روع کردیم به تهیة
اطالعات اولیه که به دلیل انبوه بودن اطالعات جمعآوری ش��ده،
به انتخاب بهترینها پرداختیم .سپس اطالعات را براساس هدفی
که داش��تیم پردازش و کنترل کردیم تا با گروه سنی ما از لحاظ
محتوا و شیوة بیان سازگار باشد.
یک هفته مجبور بودیم به مس��افرت برویم .عالوهبر این ،حتی در
مس��افرتهای خانوادگی نیز من به جم��عآوری اطالعات مورد نیاز
میپرداختم .بعد از تهیة مش��خصات و اس��امی و تهیة تصویرهای
مناسب توسط خود ناشر ،نوبت به چینش صحیح مطالب در کتاب و
تکمیل شدن اطالعات مربوط به هر استان رسید که نام سازماندهی
محتوا بر آن نهاده بودیم و الگوی مبتنی بر سیستم علمی بر مبنای
روش تحقیق بود .در آخر با تهیة پیشنویس هر استان و تحویل آن
به ناشر ،نفس راحتی میکشیدیم و سراغ استان بعدی میرفتیم.

چه ویژگیهای خاصی در این مجموعه وجود دارد
که آن را از دیگر موارد مشابه متفاوت میکند؟
من خبر دارم که ناش��ران و مؤلفان دیگری هم در این حیطه کار
کردهاند .اما تفاوت این مجموعه با دیگر کتابها این اس��ت که اوالً
مخاطب خاص خودش را دارد که نوجوانان هستند .یعنی دانشآموزان
سالهای آخر دورة ابتدایی (کالسهای پنجم و ششم ) و اول و دوم
متوسطه .دوم اینکه متناسب با ذائقة این گروه سنی نوشته شده است.
عالوهبر این حافظ فرهنگ محلی این مرز و بوم است.
آیا محتوای کتابهای ش�ما بهگونهای هس�ت که
بخشی از بار کتابهای درسی را کاهش بدهد؟
ه��م بل��ه هم نه .ب��ه این دلیل ک��ه برنامههای درس رس��می
همة کش��ورها موضوعی بهنام جغرافی��ا دارد .اص ً
ال کلمة جغرافیا
هویت اس��ت .هیچ نظام آموزشی نیس��ت که بگوید من به هویت
مخاطبان��م کاری ن��دارم .اتفاقاً دغدغة نظام آموزش��ی ما ایجاد و
تقویت هویت اس��ت؛ اعم از هویت ملی و دینی ،تاریخی ،تمدنی
و غی��ره .حاال یکوقت طی ش��رایطی در تنگنایی قرار میگیرد و
تغییراتی در ظاهر برنامه بهوجود میآید ،اما ماهیت و ذاتش تغییر
نمیکند .ش��ما بهجای جغرافیا بگویید «صورتاالرض» ،بگویید
«معرف��تاالرض» و یا با هر عن��وان دیگری که میخواهید ،آن را

کدام بخش از کتاب مورد توجه خودتان قرار گرفت؟
آن بخشهای��ی ک��ه در کتابهای دیگر مش��ابه ندارند؛ مثل
معرفی بازیهای محلی یا زبانهای محلی و لهجههایی که بهکار
میبرند یا کلماتی که در آن استان به زبان محلی تلفظ میشوند.
برنامهای برای آینده در این زمینه دارید؟
م��ن از روزی که وارد ش��اخة علمی جغرافیا ش��دم ،خیلی زود
فهمیدم که چه دنیای بیپایانی است .دانش جغرافیا دانش بیپایانی
است و پیشنهاد میکنم ناش��ران و مؤلفان به موضوعات گوناگون
جغرافی��ا وارد ش��وند و برای دیگر گروههای س��نی به تهیة کتاب
بپردازند .چ��ون خواندن این کتابها اختیاری اس��ت ،مورد توجه
بچهها قرار میگیرد.یقیناً اگر استقبال خوبی از این کتابها بشود،
ناشران و مؤلفان هم تشویق میشوند که این راه را ادامه دهند.

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 33 | 1393

یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت دکتر سیداحمد زرهانی ،نویسنده

قطرة ناچیز چگونه به
دریای بیکران راه مییابد؟!
اشرف حمیدی

اشاره

كتاب «دع��ا و نیایش» محص��ول «مؤسس��ة فرهنگی برهان
مدرس��ه» (انتش��ارات مدرس��ه) مورد توج��ه داوران یازدهمین
جش��نوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد قرار گرفته است .به
همین بهانه گفتوگویی با مؤلف آن انجام دادهایم.
س�یداحمد زرهانی ،پژوهش��گر ،ش��اعر ،نویس��نده و مدیر
فرهنگی كه پس از پایان دورة کارشناس��ی زبان و ادبیات فارسی
در دانش��گاه تهران ،با عنوان دانشجوی نمونه ،تحصیل خود را در
دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتة مدیریت ادامه داد
و دکترای مدیریت بازرگانی را از دانشگاه آزاد اسالمی اخذ كرد.
او در سال  1363به دعوت دکتر سیدکاظم اکرمی به وزارت
آموزشوپرورش رفت و بهعنوان معاونت پرورش��ی این وزارتخانه
مشغول کار شد.
در دوران وزارت محمدعل�ی نجف�ی ،وی بهعنوان قائممقام
وزیر در انجمن اولیاومربیان ،سپس معاون مشارکتهای مردمی
و مدارس غیرانتفاعی و در نهایت بهعنوان معاون پرورش��ی وزیر
خدمت کرد.هنگام تصدی وزارت آموزشوپرورش توسط حسین
مظفر ،وی حدود دو س��ال بهعنوان معاون پشتیبانی وزیر دارای
مس��ئولیت بود.سپس در س��ال  1382به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی رفت و تا سال  1385با عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان
حج و زیارت به خدم��ت پرداخت .در دهة اخیر ضمن تدریس و
پژوهش در «دانشگاه مذاهب اسالمی» ،معاون و قائممقام ریاست
این دانشگاه بوده و هماكنون معاون امور راهبردی دولت و مجلس
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است.
زرهان��ی تألیفات متعددی در زمینههای سیاس��ی ،اجتماعی،
پژوهشی ،تعلیموتربیت ،ادبیات ،شعر و داستان دارد كه از جملة
شهای
آنها میتوان به كتابهای «بهس��وی روش��نایی»« ،چال 
امروز جامعة ما :سیری در آفات انقالب اسالمی ایران»« ،منظومة
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عشق»« ،مشارکت نوجوانان در خانه ،مدرسه و جامعه»« ،قهرمان
دبیرستان امیرکبیر» و «گلشن تكبیر» اشاره داشت .وی همچنین
ب��ه مطالعه و تحقیق در زمینة تقریب مذاهب اس�لامی پرداخته
اس��ت و هماکنون مدیر مس��ئول «فصلنامة مطالع��ات تقریبی
مذاهب اسالمی» به نام «فروغ وحدت» است.
آقای دكتر از اینكه وقت خود را در اختیار ما قرار
دادید ،س�پاسگزارم .از آنجا ك�ه عنوان و موضوع كتاب
ش�ما دعا و نیایش است ،مناسب میدانم پرسش آغازین
این باشد كه بهترین تعریف و توصیف شما از دعا و نیایش
چیست؟
دعا حلقة وصل عبد با معبود و وس��یلة پیوند عاش��ق با معشوق
اس��ت .هنگام نیایش ،قطرة ناچیز به دریای بیكران راه مییابد .دعا
و نیای��ش فرص��ت پرواز از خاک تا فراتر از افالک اس��ت .دعا كلید
نجات از تنهایی و بیكس��ی است .دعا مشهود حقیقت خواهش و
فریادرسی است .دعا فرصت شكوفایی فطرت در پیشگاه فاطر است.
ه�ر چن�د ك�ه نمیت�وان در ای�ن مج�ال درب�ارة
جای�گاه دع�ا و نیای�ش در ق�رآن و س�یره حض�رات
معصومین(علیهمالسلام) ،آنط�ور كه شایس�ته اس�ت
س�خن گفت ،اما چنانچه صالح میدانید برای بهرهمندی
خوانن�دگان ،ب�ه اجم�ال در این ب�اب توضیحات�ی ارائه
فرمایید.
قرآن و عترت اصلیترین گنجینة رازونیاز با خدای مهربان است.
دعاهای قرآن سرشار از نكات معرفتی ،حكمتآموز و اجتماعیاند.
ائم��ة اطهار (علیهمالس�لام) با پرداختن به دعا و نیایش اس��باب
پیوند زمینیان را با آن س��وی هستی فراهم آوردهاند و درهایی از
معارف جاودانه را به روی انسانها گشودهاند.

در دعاه��ای ق��رآن و اهلبی��ت ،ابع��اد وس��یعی از جهانبینی
توحیدی و آداب بندگی ترسیم شده است .كسانی كه با «صحیفة
س��جادیه» اُنس و آش��نایی دارند ،به عظمت دعا در لسان اولیای
خدا پی میبرند و از آن دریای ژرف علوم معنوی گوهرها بهدست
میآورند و در لحظههایی خوش و پرالتهاب ،چش��م از ماسویا...
میبندند و به كاروان دلباختگان دوست میپیوندند.
صحیفة سجادیه از یک منظر هم كتاب خداشناسی است و هم
منظومة امامشناس��ی ،و زیبایی معبود و شیدایی عبد در این آینة
نورانی قابل رؤیت است.
بهعنوان یک پژوهش�گر و نویسنده در عرصههای
اجتماعی و كارشناس تعلیموتربیت ،وضعیت دعا و نیایش
را در جامع�ه و زندگ�ی ام�روزی بهویژه بی�ن نوجوانان و
جوانان چگونه ارزیابی و تبیین میفرمایید؟
در پرتو انقالب اسالمی جایگاه نماز و نیایش و دعا بهبود یافته
است .اما در دنیای س��رمایهداری كه مادیگرایی ترویج میشود،
پیوند زمین و آس��مان و نیایش و بندگ��ی كمتر مورد توجه قرار
میگیرد .از این رو در حوزههای فرهنگی ،آموزشی و تربیتی باید
هوشمندانه در مقام احیای پیوند انسان با خدا برنامهریزی كرد و
چیستی و هستی انسان را به یاد آیندهسازان آورد.
كودک و نوجوان با فطرت پاک میتواند آس��انتر با خدا ارتباط
برق��رار كند .باید ب��ا ظرافت بر كارامدی مش��وقها افزود و نوعی
خودانگیختگی فطری در نسل نو ایجاد كرد تا با نشاط و بیریا به
خدا روی آورند و با خالق خود راز و نیاز كنند.
مادیگرای��ان روی طبیعت انس��ان س��رمایهگذاری میكنند و
موحدان بر ش��كوفایی فطرت خداجوی بش��ر تمرك��ز دارند و در
عین حال از نیازهای طبیعی او هم غافل نیس��تند .در برنامههای
فرهنگی باید به خودشناسی و خداشناسی همزمان عنایت شود تا
فرزندان ما از مدار یكتاپرستی خارج نشوند و ذیل اسمای حسنای
خداوند مجال رشد و تكامل پیدا كنند.
با عنایت به آنچه فرمودید ،اجازه بدهید این سؤال
را مط�رح كنم كه از دیدگاه ش�ما كمتوجه�ی و یا خدای
ناكرده ،بیتوجهی به اصل دعا و نیایش چه پیامدهایی در
زندگی ما میتواند بهدنبال داشته باشد؟
كمتوجهی به دعا و نیایش از یک زاویه مثل تحمل تشنگی است.
تش��نه باید آب گوارا بنوشد تا از محنت رهایی یابد .زندگی در این
دنیا مالیمات و نامالیمات دارد .دعا و نیایش در هر دو حالت اسباب
تقرب انس��ان به خداوند و رهایی از فش��ارهای جسمی و روحی را
ّ
فراه��م میآورد .دعا همراه ب��ا كار و تالش و توكل به خدا راه عبور
از موانع را هموار میكند و فرصتی به ارمغان میآورد تا توانا از سر
لطف و كرم دست ناتوان را بگیرد و او را به مقصد برساند.
انس��ان به همان اندازه كه به آب و آفت��اب نیاز دارد ،به حیات
طیبه هم نیاز دارد .حیات طیبه در اثر تقرب به خدا و بهوس��یلة
عبادت و نیایش و پیوند با پروردگار حاصل میشود .انسان زنده و

طیبه نامیرا و بیحركت اس��ت و در دنیا و آخرت
مجهز به حیات ّ
سپیدروی و زیباست.
با توجه به س�ابقه و مس�ئولیتهای متعدد شما در
جایجای آموزشوپرورش ،بهویژه حوزههای پرورش�ی و
تربیتی ،در ارتباط ب�ا چگونگی پرداختن به دعا و نیایش
چه توصیههایی دارید؟
ادبی��ات و هنر بهترین كارامدی را ب��رای آموزش آداب نیایش
دارند .در هزارة گذش��ته ،نیاكان ادیب و هنرمند ما توانستهاند با
خل��ق آثار هنری و ادبی بدی��ع و دلانگیزی ،ارتباط عبد و معبود
را تس��هیل و تنظیم كنند .باید از ای��ن دو موهبت بیش از پیش
استفاده كنیم.
آی�ا میت�وان از ظرفیت كالس
درسهایی مانند انش�ا و هنر ،از جمله
خطاطی یا نقاشی ،در ورود آگاهانة دعا
و نیایش به زندگی آیندهس�ازان میهن
اسالمی بهره گرفت؟
همة آفرینش كتاب خداس��ت .ما معلمان
بای��د ب��ه فرزندانم��ان كمک كنی��م كه فن
خواندن كتاب آفرین��ش را بیاموزند و چراغ
تفك��ر در هس��تی و آی��ات خ��دا را در جان
خویش بیفروزند.
مع��رف ق��درت
زیبای��ی و نظ��م هس��تی ّ
هس��تیآفرین است .خوب اس��ت در خانه و
مدرسه ،ذهن و اندیشة كودكان و نوجوانان را بدون اكراه با ناظم
و مدبّر هستی آشنا كنیم.

كودک و نوجوان با فطرت
پاک میتواند آس�انتر با
خ�دا ارتباط برق�رار كند.
باید با ظرافت بر كارامدی
مش�وقها اف�زود و نوعی
خودانگیختگی فطری در
نس�ل نو ایجاد ك�رد تا با
نشاط و بیریا به خدا روی
آورند و با خالق خود راز و
نیازكنند

و ام�ا س�ؤالی مش�خص ًا درب�ارة كتاب ش�ما .متن
نیایشهای كتاب از چه منابعی گرفته شدهاند؟ آیا اشعار
متناسب با متن در هر بخش ،سرودة جنابعالی هستند؟
 33س��ال پیش ك��ه اولین فرزندم به دنیا آمد ،همس��رم گفت
من الالیی بلد نیس��تم .متنی را بنویس تا آن را بر بالین نوزادمان
زمزم��ه كنم .من هم فیالبداه��ه ابیاتی را در قال��ب مثنوی و با
محتوای نیایش س��رودم و به ایش��ان دادم كه با كمی تغییر برای
سایر فرزندانمان مورد استفاده قرار گرفت.
متوس�ل برای
پس از چندی حجتاالسال موالمس��لمین دكتر
ّ
درج یكی از اش��عارم در كتابهای درس��ی دبستان با من تماس
توگو مرا برانگیخت تا برای رش��د فكری و دینی
گرف��ت .آن گف 
نوجوان��ان مجموع��ة «دعا و نیای��ش» را بهنظم و نثر بنویس��م و
خوشبختانه مورد اس��تقبال «انتشارات مدرسه» قرار گرفت و به
زینت طبع آراسته شد.
بله ،اش��عار كت��اب و متون نیایش را با اله��ام از ادعیه و معارف
اس�لامی و متناس��ب با نیازهای امروز جامعه گفتهام ،هرچند بر
این باورم كه كارهای شایستهتری باید در این زمینه عرضه شوند.
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گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت دكتر حسن دولتآبادی ،نویسنده

نمایشنامههایآسان
برای اجرا در مدرسه
اعظم اسالمی

اشاره

دكتر حسن دولتآبادی متولد سال  1335در ساری است.
او دارای لیس��انس بازیگ��ری و كارگردانی از دانش��كدة هنرهای
دراماتی��ك دانش��گاه هنر ،فوقلیس��انس تئاتر از دانش��گاه آزاد
اسالمی تهران مركز و دكترای درجة یك كارگردانی است .دكتر
دولتآب��ادی یك��ی از پركارترین افراد در عرصة تئاتر محس��وب
میشود.
مجموع��ة  30جلدی «نمایشنامههای آس��ان» برای اجرا در
كالس درس و صحنه تئاتر ش��امل  150نمایشنامه و بخشهای
ضمیمه ،طرحی ابتكاری اس��ت كه به مربی یا دانشآموز ناآشنا
ب��ه كارگردانی تئات��ر فرصت تولید و اجرای تئات��ر میدهد .این
مجموعه برای س��ه مقطع دبس��تان ،دوره اول دبیرستان و دوره
دوم دبیرستان نوشته شده است .ویژگی این كتابها بخشهای
جانبی آن اس��ت .بخشهای طرح پیش��نهادی برای كارگردانی
و بازیگری غیرعروسكی و عروس��كی ،تحلیل اشخاص نمایش و
گفتوگوی پیش از اجرا.
آق�ای دکتر دولتآب�ادی از اینکه وق�ت خود را
برای گفتوگو در اختیار ما قرار دادید ،متش�کریم ،لطف ًا
بفرمایید نقش تئاتر در فرایند یادگیری كودكان چیست؟
تئاتر با فطرت انسان س��روكار دارد و مبنای آن برای كودك
و نوج��وان آموزش ،تربیت و آمادهس��ازی ب��رای زندگی امروز و
آینده اس��ت .آیا تا ب��ه حال فكر كردهای��د بازیهای كودكی چه
تأثی��ری دارند؟ كودك در بازی رفتارهای بزرگس��االنه را تجربه
میكن��د .ما خیلی چیزها را از بازیهایمان میآموزیم .مث ً
ال دختر
بچهای كه در بازیهایش مهمان میپذیرد ،و دوست او مهمانش
میش��ود ،رفتارهای بزرگساالن را تكرار میكند و آن رفتارهایی
را كه دوس��ت ندارد و برایش جذاب نیستند ،حذف میكند .این
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یعنی تمرین زندگی .باید به این نكته توجه داشته باشیم كه اگر
آنها را از بازیهای كودكانه محروم كنیم ،كودكی آنها را ناقص
كردهایم و حتماً در بزرگس��الی هم ناقص خواهند بود .تئاتر هم
برای كودكان و نوجوانان تمرین زندگی است.
ك��ودك در تئاتر میآموزد حقوق خود را بشناس��د و طلب كند
و در عین حال ب��ه حقوق دیگران هم احترام بگذارد .كودكی كه
در تئات��ر نقش دارد ،میآم��وزد دنیا فقط به او تعل��ق ندارد .اگر
حتی نقش اصلی را هم بازی كند ،در جایی باید كنار بایس��تد و
به دیگری فرصت مطرح ش��دن بدهد .به ای��ن ترتیب تئاتر به او
میآم��وزد ،حقوق خویش را بشناس��د و به حقوق دیگران احترام
بگذارد .این یكی از قابلیتهای تئاتر است .تئاتر دیدگاه وسیعتر و
نگاه واقعیتر نسبت به زندگی را به كودكان و نوجوانان میآموزد.
پ��س چرا آنه��ا را از این امكان مهم و بس��یار تأثیرگذار محروم
كنیم؟!
از چه سنی میتوان آموزش تئاتر را شروع كرد؟
كودكان از س��نی كه حرف زدن را ش��روع میكنند ،آمادگی
آموزش دارند .نوزاد از چهرة پدر و مادر متوجه میش��ود که آنها
عصبانی هس��تند یا خوش��حال .بنابراین ما میتوانیم از سنی كه
كودك ش��ناختش را آغاز میكند ،رفتارهای نمایشی را دربارة او
اعمال كنیم .اما در تئاتر صحنهای دایرة واژگان از جمله امور مهم
اس��ت .وقتی دایرة واژگان كودكان كامل شد ،حتی میتوانیم در
خانه هم تئاتر اجرا كنیم.
آیا تئاتر و نمایش با هم تفاوتی دارند؟
بله .نمای��ش همة آن چیزهای نمایش دادنی اس��ت .فوتبال
را یك نمایش دانس��تهاند .تعزیه یك نمایش است .سیاهبازی هم
نمایش اس��ت .در نمایش یك سلس��له از رفتارهای بیرونی دیده

تئاتر ش��دم ،هفت س��ال بود که تئاتر بازی میكردم .پس ارتباط
شوپرورش آغاز ش��د .فعالیتهای من
اولی��ة من با تئات��ر از آموز 
در این زمینه همچنان ادامه داش��ت تا اینكه بعدها چند دوره به
شوپرورش استانهای مازندران ،مركزی
مربیان كارشناسی آموز 
و كردس��تان تئاتر درس دادم .آن زم��ان در عرصههای گوناگون
شوپرورش همكاری داش��تم و این س��بب ش��د با
تئاتری با آموز 
شوپرورش بیشتر آشنا شوم.
آموز 
شوپرورش ما استثناهایی وجود دارند.
امروز میدانم که در آموز 
مث ً
ال اختالط دو جنس نداریم و مضامین مورد نظر مدارس ایران
اس�لامی ضرورتهایی را ایجاب میكنند .عالوهبر این ،متأسفانه
تئاتر واحد درس��ی نیس��ت و زمان و امكاناتی برای تئاتر مدارس
در نظر گرفته نشده است .مهمترین كاستی
شوپ��رورش نب��ودن نیروه��ای
تئات��ر آموز 
باید ب�ه این نكت�ه توجه
متخص��ص ب��رای تولی��د تئات��ر در مدارس
داشته باشیم كه اگر بچهها
است .وجود این شرایط از یكسو و ضرورت
را از بازیه�ای كودكان�ه
پرداخت��ن به تئاتر در مدارس بهعنوان عامل
محرومكنیم،كودكیآنها
مؤثری در ش��ناخت و آمادهسازی كودكان و
را ناق�ص كردهایم و حتم ًا
نوجوانان برای آینده ،همواره ذهنم را درگیر
در بزرگس�الی هم ناقص
این ض��رورت و نیاز میك��رد .فكر میكردم
خواهند بود .تئاتر هم برای
چهطور میشود در یك مدرسه تئاتر داشت
كودكان و نوجوانان تمرین
و این مشكالت را هم حل كرد.

زندگی است

میش��وند .به این ترتیب برخ��ی رفتارهای قراردادی ما هم جنبة
نمایشی به خود میگیرند .مث ً
ال ،وقتی كه مادری با تلفن صحبت
میكند و فرزندش مدام میآید و درخواست توجه دارد .اگر مادر
ب��ا او قرار بگذارد و بگوید :اگر دیدی من در حال صحبت با تلفن
هستم ،كافی است دست مرا فشار بدهی .من هم دست تو را فشار
میدهم که یعنی متوجه شدم .این یك رفتار نمایشی است.
ا ّما وقتی از تئاتر صحبت میشود ،در حقیقت یك ساختار كامل
دراماتی��ك را در نظ��ر داریم .در آن درگیری وج��ود دارد .در دو
سوی این درگیری دو نیروی پروتاگونیست و آنتاگونیست مثبت
و منفی وجود دارند .موانعی س��ر راه قهرمان ایجاد میش��ود و در
یك س��یر نمایشی ،ش��اهد گرهافكنی و گرهگش��ایی هستیم .در
شخصیتس��ازی كه صورت میپذیرد ،با یك رفتار صرفاً فیزیكی
بیرونی س��روكار نداری��م ،بلكه با ارائة ابعاد چهارگانة ش��خصیت،
شاهد شكلگیری تئاتر هستیم.
ب��ا این تعریف ،در تئاتر با ش��خصیت س��روكار داریم .میدانیم
كه ش��خصیت هر كس��ی از چهار بعد فیزیكی ،روحی ،اجتماعی
و جهانبینی تش��كیل شده اس��ت .بعد چهارم مواضع او را نسبت
به هس��تی معرفی میكند .اینجاست كه ساختار دراماتیك كامل
میشود.
چه چیزی باعث ش�د به فكر نوش�تن كتابهای
«نمایشنامههای آسان »...بیفتید؟
تئاتر را در دوران مدرس��ه ش��روع كردم .زمانیكه دانشجوی

به نظر خودت�ان کدام یکی از
ویژگیهای کتابهای ش�ما موجب شده است مورد اقبال
قرار بگیرند؟
ن دلیل كه در تمام لحظاتی كه مینوشتم ،فقط به
شاید به ای 
فكر تأثیرات فراگیر این هنر بر كودكان و نوجوانان سرزمینم بودم.
وقتی مینوش��تم به این فكر میك��ردم كه مربیان و دانشآموزان
ناآش��نا با كارگردان��ی و بازیگ��ری چگونه باید ای��ن نمایشنامه
را كارگردان��ی و اج��را كنند .فكر میكردم ،من ك��ه نمیتوانم به
همة ش��هرهای ایران بروم و توضی��ح بدهم که چگونه كارگردانی
و بازیگری كنند .به این نتیجه رس��یدم كه ش��یوة كارگردانی هر
نمایشنامه را ضمیمهاش كنم .بعد بررس��ی كردم آیا تنها توجه
ك��ردن به كارگردانی كافی اس��ت؟ تكلیف بازیگر چه میش��ود؟
بازیگ��ر را چگون��ه آماده كنی��م؟ آنها وقت ندارند مث ً
ال س��ه ماه
شخصیتها را تحلیل كنند و برای بیان ،حركت و میزانسن وقت
بگذارند .به همین خاطر تحلیل همة ش��خصیتهای نمایشنامه
را نوش��تم .بعد هم تمهای نمایشنامه را نوش��تم و توضیح دادم؛
هم تم اصلی و هم تمهای فرعی را .همة اینها زمان برد .نوشتن
اولین نمایشنامة من سه سال و نیم طول كشید .وقتی دیدم كار
خوبی ش��ده است ،شروع كردم به تس��ت زدن و كار كردن روی
نمایشنامههای بعدی.
نوشتن این مجموعه چهقدر زمان برد؟
 11سال طول كشید تا  150نمایشنامه را نوشتم .حاصل كار
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یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با نویسندگان

 30جلد كتاب با حدود  7500صفحه ش��د 5 .جلد مناسب گروه
سنی مهدكودك و دبستان 15 ،جلد مناسب دورة اول دبیرستان
و  10جلد هم مناسب دورة دوم دبیرستان است.
منابع نمایشنامهها چیست؟
بخش��ی از داس��تانها از خودم هستند .بخشی هم از قصهها،
افسانهها و داستانهای فارسی گرفته شدهاند.

تفاوت اج�رای تئاتر در كالس درس و صحنة تئاتر در
چیست؟
در كالس كاستیهایی داریم .در صحنة
انتظ�ار من از مس�ئوالن
تئاتر یك ورودی و یك خروجی هس��ت ،اما
كش�ورم ای�ن اس�ت كه
در كالس درس معموالً چنین چیزی نداریم.
بهج�ای اینك�ه ان�رژی و
بازیگ��ری ك��ه وارد میش��ود ،از كجا بیرون
پ�ول كش�ور را ص�رف
برود؟ در كالس دكور هم نداریم .در كالس
بهرهگی�ری از نی�روی
امكانات بسیار كم است و شاید همین باعث
قهری�ه در بزرگس�الی
میشود آموزگاران كمتر برای تدریس سراغ
كنند ،با استفاده از لطافت
تئاتر بروند.
و تأثیرگ�ذاری تئات�ر و

پذیرش این هنر قدرتمند،
كودكان و نوجوان را برای
آین�دهای متعادلت�ر و
جامع�های آرام و خالی از
تنش آماده سازند.

آیا ب�رای جبران این كمبودها
پیشبینیهایی داشتهاید؟
در نوشتن این مجموعه به حداقل امكانات
فكر ك��ردم .در نظر بگیرید ،چ��ه چیزهایی
در ی��ك كالس داری��م .ی��ك در ،احتم��االً

یك پنجره ،یك تختة س��یاه یا س��فید ،میز معلم ،یك جالباس��ی
و یك قفس��ة كوچك ،یك س��طل زباله ،میزها و صندلیهایی كه
دانشآموزان بر آن مینش��ینند ...من س��عی كردم فقط از همین
امكانات بهره ببرم .البته مهمترین چیزی كه در یك كالس درس
داریم و میتوانیم از آن به خوبی بهره بگیریم ،تماشاچی دانشآموز
است كه سرمایة بزرگی محسوب میشود.
آین�دة تئات�ر را در م�دارس كش�ورمان چگونه
میبینید؟
من پیش��گو نیس��تم ،ا ّما میتوانم آرزو كنم روزی بشود كه از
این امكان بزرگ در تدریس درسها بهره گرفته شود.
من ای��ن نمایشنامهها را صرف��اً برای تولید تئاتر ننوش��تهام،
بلكه برای س�لامت فرزندان ایران و كشورم نوشتهام .تمام وقت
ب��ه این فكر میك��ردم كه آیا نمایشنامههای م��ن میتوانند به
س�لامت روح فرزندان كش��ورم كم��ك كنند .اولی��ن وظیفة ما
دستاندركاران تئاتر كودك و نوجوان قبل از تولید این است كه
مس��ئوالن كشورمان را از اهمیت تئاتر برای ساختن یك جامعة
متع��ادل واقف کنی��م و بگوییم ك��ه تئاتر اولین ،آس��انترین و
تأثیرگذارترین امكان برای تعادل جامعه است .دیدگاه اشتباهی
ك��ه در ایران وجود دارد ،این اس��ت كه تئاتر ی��ك امكان صرفاً
سرگرمكننده است.
و حرف آخر...
قابلی��ت و ارزش كار معلمه��ای ابتدایی در مقایس��ه با دیگر
همكاران محترمش��ان مث ً
ال در دبیرس��تان ،هنوز آنچنان كه باید
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .این
معلمان عزیز تنها با دانش س��روكار
ندارند ،آنها با احس��اس بچهها هم
سروكار دارند .همانطور كه معلمان
ابتدایی جای��گاه خودش��ان را پیدا
نكردهاند ،تئاتر ك��ودك هم جایگاه
خودش را پیدا نكرده است.
انتظار من از مس��ئوالن كش��ورم
این اس��ت كه بهج��ای اینكه انرژی
و پول كش��ور را صرف بهرهگیری از
نیروی قهریه در بزرگس��الی كنند،
با اس��تفاده از لطافت و تأثیرگذاری
تئاتر و پذیرش ای��ن هنر قدرتمند،
ك��ودكان و نوجوان را برای آیندهای
متعادلتر و جامع��های آرام و خالی
از تنش آماده س��ازند .از این امكان
به��ره بگیری��م ،آنچنان ك��ه جهان
متفك��ر ام��روز ب��ا وج��ود امكانات
فناوران��ة متنوع ،بار دیگ��ر از تئاتر
برای ساختن ش��خصیت كودكان و
نوجوانان استفاده میكند.
عكس :محمدرضا رهيده
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پای صحبت عادله سلیمانی ،نویسنده

بامشقنیکوزیباتربنویسیم
اكرمالساداتموسوی

اشاره

خان��م عادله س�لیمانی متولد  1357در س��بزوار ،از جمله
دبیران كوش��ا و فعال درس هنر مدرسههای شهرستان نیشابور
اس��ت .وی هنرجوی فوق ممتاز انجمن خوشنویس��ان ایران نیز
محس��وب میش��ود كه تا به حال  13مقام منطق��های و  8مقام
اس��تانی و یک ب��ار نیز رتبة اول خوشنویس��ی كش��وری را در
«جشنوارة دانشجویی زنجان» كسب كرده است .در سال جاری
و همزمان با روز دانشجو ،سلیمانی بهعنوان دانشجوی پژوهشگر
نمونه انتخاب ش��د .از ایش��ان چهار عنوان كتاب بهنام «آموزش
و تمری��ن خطر تحریری» در پایههای دوم ت��ا پنجم ابتدایی به
جشنواره راه پیدا كردهاند و به همین بهانه گفتوگویی با ایشان
داشتهایم كه در پی میآید.
خانم سلیمانی چه ش�د كه به فكر نگارش كتاب
«آموزش و تمرین خط تحریری» افتادید؟
در س��ال  1384مقالهای تدوین ك��ردم به نام «علل بدخطی
دانشآموزان» كه بهعنوان مقالة پژوهشی برتر در استان خراسان
برگزید ه شد .بعد از آن به فكر افتادم كه چگونه میتوان با حداقل
هزین��ه و در كوتاهتری��ن زم��ان ،گامی برای اصالح این مش��كل
آموزش��ی برداشت .واضح است كه تنها وسیلهای را كه به راحتی
میتوان در دس��ترس همگان قرار داد ،كتاب اس��ت ،پس تألیف
كتاب را انتخاب كردم.
ابت��دا در س��ال  1388یک كتابی برای همة ردههای س��نی به
ن��گارش درآوردم و س��عی ك��ردم اكثر قواع��د مورد نی��از برای
خوشنویسی نس��تعلیق تحریری را آموزش بدهم تا هر خوانندة
عالقهمندی بتواند با تمرین و ممارس��ت خط خود را اصالح كند.
پس از آن برای اینكه همزمان با زیبانویس��ی ،س��واد نوش��تاری
دانشآم��وزان بهبود یابد ،برای همة پایههای دبس��تان مجموعة
كتابهای تحریری «مش��ق نیكو» را بر اساس كتاب «بخوانیم و
ب فارسی دورة راهنمایی به رشتة
بنویس��یم» دورة ابتدایی و كتا 
تحریر درآوردم كه در سال  1389به چاپ رسیدند.
ناشر كتابها را برای كارشناسی فرستاد كه متأسفانه هیچ كدام از
هشت كتاب مزبور مورد تأیید معاونت ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی قرار نگرفتند .در سال  1391هم ،ناشر كتابهای شش پایة
ابتدایی را پس از ویرایش جدید مجدداً برای كارشناسی فرستاد كه
باز مورد تأیید قرار نگرفتند.

بعد از دو بار كه مورد تأیید معاونت س�اماندهی
قرار نگرفت ،عكسالعمل شما چه بود؟
خ��ب من كتابهایم را شایس��تة معرفی در كتابنامة رش��د
میدانستم ،چون اس��تقبال خوبی از كتابهایم شده بود .معموالً
مدیر هر مدرس��های كه كتابها را میخرید ،به مدیران دیگر نیز
سفارش میكرد كه آنها نیز برای دانشآموزان مدرسة خود این
كتابه��ا را بخرند .ب��ه عالوه تماسهای زی��ادی از طرف والدین
داش��تیم كه بهخاطر تأثیر این كتاب بر خوشخطی فرزندانشان
تشكر میكردند .حتی از شهرهایی كه ما هیچ نمایندهای در آنها
نداشتیم ،درخواست كتاب میشد.
پس چگونه متوجه ایرادات خودتان شدید؟
پ��س از آن تصمی��م گرفتم كه برای برطرف ك��ردن ایراداتم
به تهران بیایم و ش��خصاً به دبیرخانة س��اماندهی مراجعه كنم.
پ��س از مطالعة برگههای كارشناس��ی آن دبیرخانه متوجه چند
ایراد اساسی كتابهایم شدم :اول اینكه متوجه شدم نشانهگذاری
حركت قلم برای نگارش حروف و اتصاالت را هم باید انجام بدهم.
بع��د اینكه باید ترتیب ح��روف را رعایت میك��ردم .عالوهبر این
آموزش از ساده به دشوار را رعایت نكرده بودم ،و آخر اینكه نحوة
بهدست گرفتن قلم برای نوشتن را هم باید آموزش میدادم.
در ویرای�ش جدی�د چ�ه تغیی�رات دیگ�ری در
كتابهایتان دادهاید؟
در ویرایش جدید ،چند صفح��ة اول كتابهایم را به آموزش
و تمری��ن مختصر خط تحریری اختصاص دادهام و برای هر كلمه
چهار حالت در نظر گرفتهام :خط اول كه سرمشق است ،خط دوم
برای تمرین ،خط سوم برای تقویت دست و خط چهارم را هم برای
خودآزمایی دانشآموز خالی گذاشتهام .در ضمن به هنرجویان این
مورد را تأكید كردهام كه برای نتیجهگیری مطلوب ،سرمشقهای
كتاب را بهصورت س��تونی پ��ر كنند .یعنی هر كلم��ه را تا پایین
صفحه ادامه دهند و بعد از آن كلمة بعدی را شروع كنند.
درصحبتهایپایانیچهتوصیهایبرایمعلماندارید؟
پژوهش و تحقیق امری پویا و بدیع است كه در كشور ما رونق
پیدا كرده اس��ت و ما معلمان همگ��ی میتوانیم در این امر برای
شكوفایی استعدادهای فرزندانمان پیشقدم باشیم.
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گفتوگو با نویسندگان

پای صحبت محمد حسین نیرومند ،نویسنده

ارتقای سواد بصری

از دوربین مدیریت چشم مخاطب
اعظمالریجانی

کتاب «مدیریت چش�م مخاطب» نخستين كتابی است كه
خالقي��ت در آثار هن��ری را از منظر عملکرد فيزيولوژی چش��م
بررس��ی ميكند .محمدحس�ين نيرومند ،مؤل��ف اين كتاب و
فرهنگس��رای ميردشتي ،ناشر اين كتاب اس��ت .مؤلف در اين
كتاب با ارائة نمونههای تصويری در زمينة هنرهای تجس��می و
سينما ،به بررسی توانايی چشم انسان در دريافت مفاهيم بصری
و سازماندهی نشانههای تصويری ميپردازد.
ايدة تأليف كتاب چگونه برای شما مطرح شد؟
س��الها سؤالی در ذهنم بود كه چگونه ميشود خنده ايجاد
كرد؟ آيا قاعدهای برای ايجاد خنده وجود دارد؟ با بررسی ساختار
لطيفه مش��خص اس��ت كه لطيفه يك مقدمه و سپس پرداخت
دارد ك��ه ما را بهس��متی ميبرد كه انتظار نداري��م .بهقول يك
فيلس��وف« :خنده حاصل تعجب است ».من به دنبال پاسخ اين
سؤال بودم كه« :آيا اين س��اختار در هنر كاريكاتور هم هست».
لطيف��ه در گذر زمان اتفاق ميافتد ،ام��ا وقتی به يك كاريكاتور
نگاه ميكنيم ،انگار در زمان فريز ش��ده است .قدما معتقد بودند
ما دو نوع هنر داريم:
.1هنرهای زمانمند كه در گذر زمان اتفاق ميافتند؛ مثل سينما.
 .2هنرهاي��ی ك��ه بيزماناند؛ مثل نقاش��ي ،مجسمهس��ازی و
كاريكاتور.
اما امروزه اهل دانش متوجه ش��دهاند كه ديدن هم يك فرایند
زمانی دارد كه طی آن ،بايد عناصر تصوير را كشف و دريافت كني.
پس چيزی بهنام هنرهای بدون زمان وجود ندارد .اين زمانمندی
در ديدن ،مبتنی بر فيزيولوژی ديدن اس��ت .من در سال 1373
در نشرية «كيهان كاريكاتور» سلسل ه مقاالتی مينوشتم و در آن
مقاالت س��عی میكردم ،به اين سؤالها پاسخ دهم .از آن وقت به
مدت  20س��ال ،در حوزههای متفاوت تصويری هرچه مييافتم،
فيشب��رداری ميكردم تا باالخره به اين نتيجه رس��يدم كه وقت
انتشار آن رسيده است.
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چرا عملكرد فيزيولوژی چشم كه در كتاب بهطور
مفصل به آن پرداختهايد ،در درك آثار هنری يا بررس�ی
خالقيت در آنها مهم است؟
در مغز جايی هس��ت كه از چيس��تی س��ؤال ميكند و جايی
كه از كجا س��ؤال میکند .اين چه و كجا سيس��تمی را در بينايی
ايجاد ميكند كه شامل تمركز است تا ما بفهميم چيست .سپس
رها ميش��ويم و ميرويم س��راغ چة بعدي .برای مثال ،وقتی يك
تابلو را ميبينم ،بخش��ی از تصوير را ميبينم .آن را دريافت و بعد
ره��ا ميكنم و به بخش ديگر ميپردازم .يعنی اين اتفاق ميافتد:
تمرك��ز ،پ��رش و دوباره تمركز و پرش و ...ت��ا كل تصوير دريافت
ش��ود .آنچه كه ميبينيم حاصل اين تمركزها و پرشهاس��ت كه
اسمش «س��اكاده» است .اين س��ازوکار ديدن است .در هنرهای
تصوي��ری اطالعات در قالب نش��انههای تصويری س��ازماندهی
ميشوند .اين نشانههای تصويری از طريق چشم مخاطب دريافت
ميشوند .پس اثر هنرمند در گام نخست بايد با فيزيولوژی چشم
هماهنگ باش��د .همچنين ،مخاطب با آگاهی از س��ازوکار ديدن،

عكس :ابراهيم سيسان

سادهتر به رمزگشايی اثر ميپردازد.
آيا يك هنرمند بايد با فيزيولوژی چش�م آش�نا
باشد تا بتواند نشانهها را در يك تصوير بچيند؟
در طول تاريخ هنرمندان حس��ی كار كردهاند و لزومی ندارد
هنرمند سيستم دريافت علمی را مطالعه كند .ولی وقتی سخن از
آموزش مطرح ميشود ،بحث تسريع در انتقال دادههايی است كه
طی هزاران سال حاصل شدهاند .بنابراين بهعنوان هنرمند معاصر
برای اينكه فهم و دريافت را برای مخاطب آسان كنيم ،الزم است
با دريافت فيزيولوژيكی و روانشناسانه آشنا باشيم.
آي�ا دانشآم�وزان و هنرجوی�ان ه�م ميتوانند
مخاطب اين كتاب باشند؟
بل��ه .در كتابهای هنرس��تان بحثی دربارة س��ازوکار ديدن
نميشود .قواعد هنرهای تجسمی به همين فيزيولوژی برميگردد
كه در مدارس و دانش��كدههای هنری به آن اشارهای نشده است.
آش��نايی با اين مقوله به دانشآموز كم��ك ميكند كه يك اثر را
بهتر دريافت كند .بهعبارت ديگر ،اين كتاب كمك ميكند كه هم
آموزش دادن و هم پاسخگويی ساده شود.
رويك�رد اي�ن كتاب علمی اس�ت .اي�ن رويكرد
چهقدر به درك مبانی هنرهای تجسمی كمك ميكند؟
اساس مبانی هنرهای تجس��می همين مباحث علمی است.
آنچه كه ما دريافت ميكنيم ،مبتنی بر سيس��تم طراحی خداوند
تعالی اس��ت .خداوند ميگويد اينطور ببينيد« .كمپوزيس��يون»
يعنی نح��وة مديريت چش��م مخاطب .يعنی هنرمن��د با آگاهی
از س��ازوکار ديدن ،به ش��يوهای طراحی كند ك��ه مخاطب بتواند
مفهومی را كه مدنظر هنرمند است ،دريافت كند.
روايت شما از مبانی هنرهای تجسمی چه تفاوت
مهمی با روایتهای موجود دارد؟

كتابه��ای موجود در بازار كام ً
ال ذهن��ی و انتزاعياند ،اما در
اين كتاب مبانی به شيوهای مطرح ميشوند كه پايش روی زمين
استوار است و ذهنی نيست.
خأل كتابهای مناسب در زمينة هنرهای تجسمی
را ناشی از چه ميدانيد؟
مهمترين مش��كل اين اس��ت كه بيش��تر ترجم��ه ميكنيم.
ترجمه آبش��خوری دارد كه از ما نيس��ت .از
جايی نش��ئت گرفته اس��ت كه ب��ا فرهنگ
مابايددانشآموزرابهسمت
م��ا متفاوت اس��ت .مبانی هنرهای ش��رق و
دانستههـــایفرهنـگی
غرب تفاوتهاي��ی دارند .ما ب��ه هنرجويان
خودمــان سوق دهيم كه
ياد
ياد ميدهي��م ،چگونه حرف بزنن��د ،اما
با ديدن مس�جد و نقاشی
نميدهيم ك��ه چه بگويند .اي��ن يعنی هنر
نگارگری ايرانی لذت ببرد.
برای هنر .بهعبارت ديگر ،بيش از حد به فرم
اگرسوادبصریوشنيداری
ميپردازيم.
دانشآموزان را ارتقا دهيم،
ما بايد دانشآموز را بهس��مت دانستههای
ديگ�ر او به هر موس�يقی
فرهنگی خودمان س��وق دهي��م كه با ديدن
گ�وش نميده�د و به هر
مس��جد و نقاشی نگارگری ايرانی لذت ببرد.
تصوير و فيلم نامناس�بی
اگر سواد بصری و شنيداری دانشآموزان را
نگاهنميكند
ارتق��ا دهيم ،ديگر او به هر موس��يقی گوش
نميده��د و به هر تصوير و فيلم نامناس��بی
نگاه نميكند.
جش�نوارة كتابه�ای آموزش�ی ت�ا چ�ه اندازه
ميتواند به معرفی كتابهای منتشر شده كمك كند؟
در ايران تبليغ كتاب چندان مناس��ب نيس��ت .در واقع كتاب
باي��د خودش ،خودش را تبليغ كند .من وقتی ش��نيدم كتابم در
جش��نواره حضور دارد ،خيلی خوشحال ش��دم .اين جشنواره به
معرفی كتابهای مناس��ب و ديده ش��دن آنها كمك ميكند و
زمينة آش��نايی مخاطبان را ب��ا كتاب فراهم م��یآورد .من واقعاً
دوست دارم امكان تبليغ كتاب فراهم شود.
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گفتوگو با کمیته علمی

طبقهبندیکتابهابرای
دانشآموزان و خانوادهها

مریم رضایی ،سیما محمدی

امسال اعضاي كميتة علمی جشنواره عبارتاند از :آقايان محمد كرامالديني ،دكتر محمود اماني (مدیر کل دفتر تألیف کتابهای
درس��ی ابتدایی و متوس��طه نظری) ،مهندس احمدرضا دوراندي��ش (مدیر کل دفتر تألیف کتابهای درس��ی فنی و حرفهای و کار
دانش) ،محمد ناصری (دبیر جش��نواره و مدیر کل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی) و خانم فريبا كيا (دبير علمي و معاون دفتر
انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی) .اینکه جشنواره چه نقشی در س��اماندهی تولید محتوای آموزشی دارد؟ برنامههای حمایتی برای
کتابهای مورد تأیید جش��نواره کداماند؟ و جش��نواره چه نقشی میتواند در هدایت ناش��ران و مؤلفان کتابهای آموزشی بهسمت
تولیدکتابهای خالقیتبرانگیز ایفا کند؟ از جمله سؤاالتی بودند که با اعضاي كميتة علمي در ميان گذاشتيم .آنچه در پي ميآيد،
حاصل گفتوگوي ما با اعضاي اين كميته است.

نسبت کتابهای آموزشی مناسب و استاندارد افزایش قابلتوجه داشته است
محمد كرامالديني ( ،1334سيرجان)
محمد کرامالدینی معلم ،نویسنده و مترجم دهها مقاله و کتاب
علمی-آموزشی ،از جمله
کتابهای درسی رسمی
زیستشناسی متوسطة
کش��ور اس��ت .او دارندة
عن��وان مؤل��ف و مترجم
برگزیدة س��ه دوره کتاب
س��ال ( ۱۳۸۹ ،۱۳۸۵و
 ،)۱۳۹۰س��ـــه دوره
جش��نوارة کتابه��ای
آموزشی رش��د (سومین
 ،۱۳۸۱نهمین  ۱۳۹۰و
تویکمین جشنوارة کتابهای دانشگاهی
دهمین  ،)۱۳۹۲بیس�� 
( )۱۳۹۱و نی��ز هفتمی��ن جش��نوارة کتابهای برت��ر کودکان و
نوجوانان ( )۱۳۹۲اس��ت .کرامالدینی همچنین مؤسس «المپیاد
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زیستشناس��ی ایران» ،داور بینالملل��ی  ۱۴دورة المپیاد جهانی
زیستشناسی ،داور جشنوارههای متعدد هنری ،علمی و آموزشی
کشور و نیز سردبیر کنونی فصلنامة رشد آموزش زیستشناسی
است.
آقاي كرامالديني ش�ما نقش و جایگاه جشنوارة
کتابهای آموزشی رشد را در ساماندهی منابع آموزشی
و تربیتی چگونه میبینید؟
اج��ازه بدهی��د پی��ش از پاس��خ دادن ب��ه این س��ؤال ،ابتدا
خاط��رهای نقل کنم .س��الها پیش ،روزی به بازدید دبیرس��تانی
واقع در آذربایجان ش��رقی رفته بودیم .در یکی از کالسهای آن
دانشآموزی از من پرسید که چرا برای هر کتاب درسی که مث ً
ال
حدود  300صفح��ه دارد ،هزاران صفحه کت��اب کمکی تألیف و
روانة بازار میش��ود؟ مگر کتابهای درسی چهقدر دشوار و مبهم
نوشته میشوند که نیاز به اینهمه کتاب کمکی دارند؟ او سپس
ادامه داد که بس��یاری از این کتابهای کمکی برای کسب درآمد

نوش��ته میشوند ،کیفیت الزم را ندارند و استاندارد نیستند ،و ما
را دچار سرگردانی میکنند .بعضی از آنها حتی گمراهکنندهاند،
مطالب نادرس��ت دارند و وقت ما را بیه��وده میگیرند .چرا برای
کنترل بازار این نوع کتابها کاری انجام نمیشود؟
باید اعتراف کنم که در آن لحظه انتظار شنیدن چنین سخنانی
را از دانشآموزی دبیرستانی نداشتم .اما او حرف خود را زده بود
و خوب هم زده بود .یادم هست که در آن زمان کسی کاری برای
ساماندهی کتابهای آموزشی انجام نمیداد .از طرح ساماندهی
کتابهای آموزشی هم خبری نبود و جشنوارهای هم برای معرفی
کتابهای مناسب وجود نداشت.
در آن زم��ان ای��ن فک��ر به ذهنم رس��ید که ب��رای انجام آنچه
این دانشآموز خواس��ته اس��ت ،یعن��ی کنترل ب��ازار کتابهای
کمکدرسی ،دو راه بیش��تر وجود ندارد :یکی مبارزه با ناشران و
مؤلفان این نوع کتابها ،یعنی ممنوع کردن انتشار آنها ،و دیگر
بهعکس ،همکاری با آنان و هدایت ناشران و مؤلفان و تشویق آنان
برای تألیف کتابهای بهتر و مناسبتر.
آش��کار اس��ت که راهحل اول امکانپذیر جلوه نمیکرد و حتی
ممکن بود س��بب زیرزمینی شدن و آشفتگی بیشتر بازا ِر این نوع
کتابها میشد ،اما راهحل دوم عملیتر مینمود.
اکنون س��الها از آن روز گذش��ته اس��ت .سالهاست که طرح
س��اماندهی کتابها و منابع آموزش��ی با هدف هدایت و تشویق
ناش��ران در حال اجراس��ت و امس��ال یازدهمین دورة جش��نوارة
کتابهای آموزشی برگزار خواهد شد .اما هنوز نهتنها از قیلوقال
بازار مکارة کتابهای آموزش��ی نامناس��ب کاس��ته نش��ده ،بلکه
هیاهوی فروش��ندگان اینگونه کتابها بلندتر هم ش��ده اس��ت.
هنوز تعداد کتابهای کمکی که به ازای هر کتاب درسی منتشر
میش��وند ،نهتنها کاهش نیافته ،بلکه افزایش بس��یار هم داشته
اس��ت .حتی میبینیم بهطور منظم از رسانههای قدرتمند کشور
هم دربارة آنها تبلیغ میکنند .پس نتیجة س��اماندهی چه بوده
است؟
یعنی بهنظر شما ساماندهی کتابهای آموزشی
در کار خود موفق نبوده است؟
ن��ه ،نمیخواهم اینطور نتیجهگیری کنم .همة آنچه ش��رح
دادم ،برای این بود که راه پاسخ به پرسش شما را بازتر و هموارتر
کنم .بهطور خالصه ،پاس��خ من به پرس��ش اول ش��ما این است:
کمیت این کتابها افزایش یافته ،اما کیفیت
درس��ت اس��ت که ّ
آنها هم افزایش داشته اس��ت .یعنی نسبت کتابهای آموزشی
مناس��ب و استاندارد افزایش قابلتوجه داشته است .بهبیاندیگر،
جش��نواره تا حدود زیادی در رس��یدن به اهداف خود موفق بوده
اس��ت .البته بعضیه��ا این ایراد را هم وارد میدانند که ش��اید با
امکانات موجود جشنواره میتوانسته موفقتر از این هم باشد.
از دیدگاه ش�ما افزودن چ�ه بخش یا بخشهایی
به برنامههای جشنواره به تأثیر بیشتر آن کمک میکند؟

یکی از کارهایی که جش��نواره میتواند انجام دهد ،برگزاری
نمایش��گاهی از کتابهای شایس��ته ،منتخب ،برگزیده و مناسب
اس��ت .اگر درون یا در کنار نمایشگاه فروشگاهی هم برای عرضة
کتابهای مناس��ب تدارک دیده ش��ود ،بسیار بهتر است .اگر هم
این نمایش��گاه دائمی باشد که خیلی بهتر است .بهنظر اینجانب
معرفی عنوان ،نام پدیدآورندگان و ناشر بههیچروی کافی نیست.
مخاطب این جشنواره باید بتواند کتابهای
معرفیش��ده را لمس کند ،در دست بگیرد و
محمدكرامالديني:
آشنایی
ورق بزند .در این صورت اس��ت که
داور هرگ�ز نمیتواند خود
واقعی با کتابهای شایس��ته روی میدهد و
را کام ً
ال از سابقة ذهنیاش
اهداف جشنواره بیشتر محقق میشوند.
جدا کن�د؛ نمیتواند اص ً
ال

س�لیقة و عالق�ة خ�ود را
در داوری دخال�ت نده�د.
بههمی�ن علت اس�ت که
معتقدم داوری کـــاری
اس�ت که با وجدان نسبت
مستقیمدارد.پسکاریکه
برگزارکنندگان جشنواره
میتوانند انجام دهند ،این
است که در انتخاب داورها
بسیار سختگیر باشند و
آگاه�ی آن�ان را روزآمد و
جدید کنند؛ بهبیاندیگر،
داورپروریکنند

بهنظر ش�ما «سازمان پژوهش
و برنامهری�زی آموزش�ی» در کن�ار
جشنواره چه کارهایی الزم است انجام
دهد ت�ا تأثیرات جش�نواره ماندگارتر
شوند؟
یک��ی از کارهایی که س��ازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزش��ی میتوان��د برای این
کار انجام دهد ،حمایت بیش��تر ،شناساندن
بیشتر جشنواره و افزایش اعتبار آن از طریق
افزایش کیفیت جش��نواره است .بهنظر من
اساس کار این جش��نواره را داوران تشکیل
میدهند .انتخاب داوران خوب و شایس��ته،
داورپروری و آموزشوپرورش کارشناسان از
کارهایی است که سازمان باید انجام دهد تا
خوشنامی جشنواره افزایش یابد و تأثیر آن بیشتر شود.

از نظر شما داور این جشنواره باید چه ویژگیهایی
داشته باشد؟
گفت��م که پایه و اس��اس این جش��نواره را داوران تش��کیل
میدهن��د .هراندازه کار داوری درس��تتر و دقیقتر انجام ش��ود،
به همان اندازه اعتبار جش��نواره افزایش مییابد .چون اینجانب
داوری این جش��نواره را تجربه ک��ردهام ،میدانم که کار داور چه
اندازه دش��وار و حس��اس است .داور باید کارش��ناس باشد ،یعنی
باتجربه باشد ،با کتاب آشنا و مأنوس باشد و آگاه باشد .کتابهای
منتشرشده را بشناسد ،بتواند آنها را با هم مقایسه کند و دربارة
آنها نظر بدهد؛ بنابراین ،داور هرقدر پرکارتر ،مسنتر و باتجربهتر
باشد ،بهتر میتواند داوری کند.
ممکن اس�ت قدری بیش�تر در اینب�اره توضیح

بدهید؟
البته .ببینید ما میتوانیم بس��یاری از ویژگیهای فیزیکی هر
کتاب را با دقت بسیار زیادی اندازه بگیریم .میتوان طول و عرض
و ارتف��اع و حجم آن را با دقت اندازهگیری کرد .حاال اگر  10نفر
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این ویژگیها را اندازه بگیرند ،اعداد یکسانی بهدست میآورند .در
حالیکه داوری دربارة محتوای کتاب اینگونه نیس��ت .داور هرگز
ال از سابقة ذهنیاش جدا کند؛ نمیتواند اص ً
نمیتواند خود را کام ً
ال
سلیقة و عالقة خود را در داوری دخالت ندهد .بههمین علت است
که معتقدم داوری کاری است که با وجدان نسبت مستقیم دارد.
پس کاری که برگزارکنندگان جشنواره میتوانند انجام دهند ،این
است که در انتخاب داورها بسیار سختگیر باشند و آگاهی آنان را
روزآمد و جدید کنند؛ بهبیاندیگر ،داورپروری کنند.
ش�ما یک�ی از مؤلف�ان کتابه�ای درس�ی
زیستشناس�ی متوسطه هس�تید .کتابهای تألیفی شما
بیش از  10سال اس�ت که در مدارس در حال تدریساند.
بهنظر ش�ما چه نسبتی بین کتابهای درسی و کتابهای
کمکدرسی برقرار است؟
تألیف کتاب درسی در چارچوب برنامهای بهنام برنامة درسی
ص��ورت میگیرد .مؤلف کتاب درس��ی نمیتواند خودس��رانه هر
موضوع��ی را میخواهد و میپس��ندد ،به کتاب��ش وارد کند یا از
موضوع��ی خاص که در برنامة درس��ی وجود دارد ،صرفنظرکند.
فقط میتواند ابتکار ،خالقیت ،سواد علمی و توانایی نگارشی خود
و از هم��ه مهمتر درک خ��ود را از آم��وزش و روشهای تدریس
در معرض قضاوت بگ��ذارد .بههمین علت بعضی از نقصهایی را
که در کتاب درس��ی وجود دارد ،باید به حس��اب برنامة درس��ی
مربوط��ه گذاش��ت .بهبیاندیگر ،کتاب درس��ی یکی از نمودهای
برنامة درسی است.
مؤلف کتاب کمکآموزش��ی نیز باید در محدودة کتاب درسی و
برنامة درس��ی کار کند ،اما کتاب کمکآموزش��ی محدودیتهای
کمت��ری دارد .مخاطبان کتابهای درس��ی میلیونی هس��تند و

ش��مارگان هر کتاب درس��ی در س��ال چندصد هزار است .کتاب
درسی سراس��ری و فراگیر اس��ت و برای همة دانش
آموزان همة
ِ
مناطق کشور نوشته میشود .کتاب درسی منبع اصلی آزمونهای
ورود به دانش��گاه اس��ت .در حالیکه کتاب کمکدرسی اینطور
نیس��ت .ش��مارگان محدود دارد و خواندن آن برای دانشآموزان
اجباری نیس��ت .بنابراین ،دس��ت مؤلف کتابهای کمکدرس��ی
بسیار بازتر است ،چون این نوع کتابها با محدودیت حجم روبهرو
نیستند .مخاطبان او بسیار کمترند و اثر کتابش بسیار کمتر است.
مؤل��ف کتاب کمکآموزش��ی میتواند کتاب خود را متناس��ب با
مخاطب خاص ،مانند دانشآموزان تیزهوش ،عادی یا اس��تثنایی
بنویس��د .میتواند فعالیتهای آموزشی بیش��تر و متنوعتری در
کتاب خود بگنجاند .میتواند مسائل عمیقی را برای دانشآموزان
مطرح کند .یادمان باش��د کتاب کمکدرسی باید در واقع مکمل
کتاب درسی رسمی باشد ،نه رونویسی از آن!
وجه مش��ترک همة مؤلفان آن اس��ت که اص��والً همة مؤلفان
آموزش��ی و حتی غیرآموزش��ی باید مخاطبشناس باشند ،یعنی
ش��ناختی هرچه بیش��تر و بهتر از مخاطب خود داش��ته باشند.
مخاطب خ��ود را بهخوبی بشناس��ند و بدانند برای چه کس��انی
مینویسند و هنگام نوشتن همواره مخاطب را روبهروی خود تصور
کنند .مؤلف باید با اصول و قواعد کار گروهی آشنا باشند و بتوانند
بهطور مناس��ب با دیگران همکاری کند .چون تألیف کتاب کاری
گروهی اس��ت و مؤلف باید خود را با افراد مختلفی همس��ازکند.
مؤلف باید س��واد و تخصص الزم را در موض��وع مربوطه و نیز در
زبان فارس��ی داشته باش��د و بتواند منظور خود را روشن و روان
به فارس��ی توضیح دهد .او باید بتوان��د از منابع علمی بهگونهای
مناسب استفاده کند .سعة صدر داشته باشد تا نقصهای اثر خود
را بپذیرد و آنها را اصالح کند.

بهدنبالمحدودکردنبازارکتابهایکمکآموزشینیستیم
محمود اماني ( ،1334تهران)
دكتراي برنامهريزي ب��ا حوزة تخصصي آموزش علوم ،برنامهريز
و مؤل��ف كتابهـــ��اي
درس��ي ،عل��وم تجربی،
مترجم کتابهاي علمي-
آموزش��ـي گونـــاگون،
مدي��ركل دفت��ر تأليف
كتابهاي درسي ابتدايي
و متوس��طة نظـــ��ري،
مسئول پيش��ين شوراي
هماهنگي علمي سازمان
و داور جش��نوارههاي
متع��دد ،از جمله :كتاب
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سال جمهوري اس�لامي ايران ،كتاب كانون ،جشنوارة ساماندهي
كتابهاي آموزشي و جشنواره فيلم رشد.
آق�اي دكت�ر امان�ي در خدمت ش�ما هس�تیم و
ميخواهيم نظر ش�ما را در مورد نقش و جايگاه جشنوارة
كتابه�اي آموزش�ي رش�د در س�اماندهی کتابه�ای
آموزشی و کمکآموزشی جويا شويم.
یکی از نکات مهم این اس��ت که امر انتخاب کتاب مناس��ب
امری تخصصی است و از خانوادهها و دانشآموزان نمیتوان توقع
داش��ت که تفاوت کتاب خوب و نامناس��ب را بهصورت مشخص
دریابند .از اینرو باید در نظام آموزش��ی س��رویسها و سیستمی
داشته باشیم که بتواند کار انتخاب را برای متقاضیان آسان کند.
جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد سازوکاری برای این

امر است تا بتوان از این طریق کتاب مناسب را از کتاب نامناسب
تش��خیص داد؛ چون کتاب آموزش��ی بهراحتی ممکن است مضر
ل قطعاً در فرایند یاددهی-
باشد .برای مثال ،کتابهای حلالمسائ 
یادگیری مضر هس��تند .از اینرو مأموریت جشنواره آن است که
طبقهبن��دی کتابها را برای دانشآموزان و خانوادهها مش��خص
کند و کتابهای��ی را که از رتبة باالیی از نظر کیفی برخوردارند،
کتابهایی را که وضعیت قابل قبولی دارند ،و همچنین کتابهایی
را که از مش��خصههای کیفی برخوردار نیس��تند و میتوانند مضر
باشند ،به مخاطبان خود معرفی کند.
از نظر ش�ما جش�نواره روی کدام مخاطب تأثیر
بیشتری دارد؟
بهطور کلی این جش��نواره میتواند روی سه گروه مخاطبان
بهطور مش��خص تأثیر بگذارد و این س��ه گروه نی��ز میتوانند از
بروندادهای آن بهرهمند شوند.
 یک گروه مدارس ،شامل دانشآموزان و معلمان که خروجیهایجشنوارة رشد سعی دارند بیشتر روی آنها تأثیر بگذارند.
 گ��روه دوم اولیای دانشآم��وزان که خرید کتابها را بر عهدهدارن��د و میتوانند برای انتخابهای خود از یافتههای جش��نواره
بهرهمند شوند.
 گروه سوم نیز ناشران که میتوانند براساس یافتهها و بروندادهایجشنواره انتشارات خود را به استانداردهای قابل قبول ارتقا دهند.
از دید ش�ما با اضافه کردن چه بخشهایی یا چه
کارهای�ی به برنامههای جش�نواره ،ای�ن حرکت میتواند
مؤثر باشد؟
جشنواره از نظر چارچوب س��ازوکارهای مربوط به قضاوت و
داوری ،انتخاب و مراحل مختلف داوری خوب س��اماندهی شده
است .به این معنا که جش��نوارة رشد جشنوارهای کارامدی است
که در تمام طول س��ال فعالی��ت دارد و ارزیابی کتابها در طول
سال تحصیلی انجام میشود.
کتابها نیز بر این اس��اس س��اماندهی و ارزیابی میشوند .در
عین حال ،جش��نواره از سوگیریها و سلیقههای شخصی تأثیری
نمیپذیرد و این از جمله نقاط قوت جشنواره است.
ب�ه نظر ش�ما چه کارهایی الزم اس�ت س�ازما 
ن
پژوهش�ی در کنار این جش�نواره انجام ده�د تا تأثیرات
جشنواره ماندگار شوند؟
آنچه که موجب ماندگار کردن این جش��نواره میشود ،نحوة
حمای��ت از کتابهایی اس��ت که بهنحوی مورد تأیید جش��نواره
قرار میگیرن��د .مهمترین حمایت از کتابهای تأیید ش��ده این
اس��ت که به نحوی این کتابها را به دست متقاضیان برسانیم و
موفقیتهایی در تولید و توزیع آنها حاصل شود.
در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شده است و اخیراً سازمان
دست به راهاندازی سامانهای زده است به نام «پخش مدرسه» که قرار

اس��ت در این سامانه تمامی تولیدات سازمان پژوهش و برنامهریزی
شوپرورش و تولیدات مورد تأیید سازمان معرفی شوند تا
وزارت آموز 
از این طریق تولیدات به آسانی به دست مخاطبان برسند.
«انتشارات مدرسه» واحد پخش مدرسه را راهاندازی کرده است
و در فضای پخش مدرس��ه امکان تهیة تمامی کتابهایی که در
جش��نواره مورد تأیید قرار میگیرند و در کتابنامة رشد معرفی
میشوند ،برای مدارس فراهم میشود.
اگر اولی��ای دانشآم��وزان ،م��دارس و یا
محموداماني:
معلم��ان بخواهن��د فهرس��تی از کتابهای
کتابه�ای حلالمس�ائل
مناس��ب تهیه کنن��د ،با مش��کالت زیادی
قطع� ًا در فرایند یاددهی-
مواجه میشوند ،از سوی دیگر ،افراد زیادی
یادگی�ری مضر هس�تند.
را
هس��تند که حاضرند هزینهه��ای زیادی
از ایـ�نرو مأمــوری�ت
برای کتاب مناسب بپردازند ،ولی دسترسی
جش�نواره آن اس�ت ک�ه
به کتابهای مناسب به آسانی میسر نیست.
طبقهبندی کتابها را برای
در حالی که متقاضیان در این س��امانه ،هم
دانشآم�وزان و خانوادهها
میتوانند خریدهای کالن داشته باشند و هم
مشخص کند و کتابهایی
از خریدهای انفرادی بهرهمند شوند.

را ک�ه از رتب�ة باالی�ی از
نظ�ر کیف�ی برخوردارند،
کتابهای�ی را که وضعیت
قاب�ل قبول�ی دارن�د ،و
همچنیـن کتابهــایی
را ک�ه از مش�خصههای
کیفی برخوردار نیستند و
میتوانند مضر باش�ند ،به
مخاطبانخودمعرفیکند

راهاندازی این س�امانه در چه
فازی قرار دارد؟
سامانة پخش مدرسه در حال راهاندازی
اس��ت و ق��رار اس��ت از طری��ق وبس��ایت
توجو باشد.
انتش��ارات مدرس��ه قابل جس�� 
ف��روش اینترنت��ی و حض��وری ه��م در آن
پیشبینی شده اس��ت .عالوه بر آن غرفهای
در انتش��ارات مدرس��ه راهاندازی شده است
و در آیندة نزدیک ف��روش اینترنتی آن هم
ش��روع خواهد شد .در این سامانه هر کتابی که در روند جشنوارة
رش��د تأیید ش��ود ،اعم از کتاب دانشآموزی ،تربیت��ی و ادبی و
تمامی مقولههای جشنواره ،قابل ابتیاع خواهد بود.
جناب امانی ،به غیر از خدمات حمایتی ،سازمان
پژوه�ش و برنامهریزی آموزش�ی چه نقش�ی در افزایش
تأثیرگذاری جشنواره رشد میتواند داشته باشد؟
بهنظر من س��ازمان همین االن هم نقش خود را بهخوبی ایفا
میکن��د .بهگونهای که برای اجرای این جش��نواره روند خوبی از
تحویل آثار تا پایان مراحل داوری پیشبینی شده است .این روند
روشن دارای مصوبات و سازوکارهای مناسبی بهمنظور پاسخگویی
به مراجعهکنندگان اس��ت و از انواع ابزارها برای اطالعرس��انی به
مخاطبان استفاده میشود.
از نظر ش�ما ناش�ر خوب ،مؤلف خوب و داور خوب
کتابهای آموزشیوتربیتیبایدچهخصوصیاتیداشتهباشد.
م��ا برای ه��ر یک از کتابها فرم خاص��ی را آماده کردهایم و
بس��ته به اینکه کتاب در چه مقولهای ق��رار میگیرد ،فرم داوری
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گفتوگو با کمیته علمی

آنها نیز متفاوت اس��ت و مالکهای اصلی برای داوری در مورد
کتاب در چند دس��ته طبقهبندی میش��وند :یک طبقه محتوای
کتاب اس��ت .کتاب خوب کتابی اس��ت که از نظ��ر علمی دارای
صحت و روایی علمی باشد.
ذوق و س��لیقهای ک��ه در ن��گارش کتاب به کار رفت��ه ،از دیگر
مالکهاس��ت .ب��ه این معنا که آی��ا کتاب خوانن��ده را موجودی
هوشمند و فعال تلقی کرده یا وی را منفعل فرض کرده است.
مالک دیگر کتابس��ازی و وضعیت هنری کتاب و مالک دیگر
متن و ادبیات کتاب و مناسب بودن ادبیات آن با توجه به موضوع
کتاب است .ضمن آنکه الزم است توجه ویژهای به سن مخاطبان
شده باشد .از این رو ادبیات کتاب بسیار مهم است .کتاب باید از
ادبیات سامانیافته و درستی برخوردار باشد.
جش�نوارة رش�د چه نقش�ی میتواند در هدایت
ناش�ران و مؤلفان کتابهای آموزش�ی به سمت تولیدات
کتابهای خالقیتبرانگیز ایفا کند؟
تصور من این اس��ت که جش��نواره با توجه به حجم زحماتی
که برای آن کش��یده ش��ده و بودجهای که برای آن صرف ش��ده،
جش��نوارة موفقی اس��ت .مهمترین نکته در ای��ن زمینه خدمات
توزیع کتابهای تأیید ش��ده اس��ت که ب��ا راهکارهایی که برای
این امر در نظر گرفته ش��د ه است ،این جش��نواره میتواند آیندة
روشنتری داشته باشد.
رویکرد س�ند تحول بنیادین آم�وزش در زمینة
کتابهای کمکآموزشی چیست؟
در سند تحول بر تنوع منابع یادگیری تأکید شده است .انواع
منابع آموزشی اعم از کتاب ،فیلم ،چندرسانهای و غیره میتوانند
در خدمت افزایش خالقیت و تربیت نیروی انسانی مولد قرار گیرند.
برای پرورش خالقی��ت از دو منظر میتوان به آن نگاه کرد .یکی

مس��تقیماً از طریق کتابهایی که به پرورش خالقیت میپردازند و
االن در بازار موجودند ،و دیگر کتابهایی که بهعنوان هدف ثانویه و
جنبی به موضوع پرورش تفکر و خالقیت میپردازند؛ مانند کتابهای
کار علوم و ریاضی که به کارهای خالقانه توجه دارند .از هر دو جنبه
این موضوع قابل توجه است .بهنظر من این حوزهای است که جای
کار بس��یار زیادی دارد ،ولی تاکنون به این موضوع بهصورت جدی
نپرداختهایم و این جشنواره زمینهای برای این امر است.
برنامهه�ای ای�ن ادارة کل در خص�وص تولی�د
کتابهای کمکدرسی و کمکآموزشی چیست؟
تولیدات ما به منابع درس��ی رس��می محدود میشود ،ولی با
برگزاری این جش��نواره بهدنبال آن هس��تیم که جامعة ناشران
به این مقوله بپردازند .از س��وی دیگر در برنامههای درسی توجه
ویژهای به پرورش تفکر خالقانه ش��ده است .پرورش تفکر خالق
در قالب سه کتاب «تفکر و پژوهش» پایة ششم و «تفکر و سبک
زندگی» پایههای هفتم و هشتم اجرایی شده است.
با توجه به برگزاری س�االنة جش�نوارة رشد ،آیا
برنامههایی برای محدود کردن تولیدات کمک آموزشی در
جهت کاهش کتابهای کمک آموزشی نامناسب دارید؟
بهطور کلی ما بهدنبال آن نیستیم که نیاز دانشآموزان را به
کتابهای کمکآموزشی کم کنیم؛ بلکه میکوشیم نوع خوب این
کتابها را ترویج دهیم .ما نمیخواهیم بازار این نوع کتابها کم
ش��ود ،بر عکس میخواهیم بازاری ایجاد شود که انواع خوب این
کتابها مورد توجه قرار گیرند.
تربیت دانشآموزان برای رسیدن به اهدافی مانند تربیت نیروی
انس��انی مولد و شایسته ،کارآفرین ،خالق و نوآور از جمله اهدافی
اس��ت ک��ه در حوزة تربی��ت و یادگیری کار و فن��اوری در برنامة
درسی ملی مطرح شده است.

هدفماتربیتنیرویانسانیمولد،خالق،شایستهوکارآفریناست
مهن�دس احمدرضا
دوراندی�ش ـ متول�د
 1358ـ شهر مقدس
مشهد
تحصيالت :كارشناسي
ارشد مهندسي مكانيك
سوابق كاري :هنرآموز
رشته س��اخت و توليد -
كارش��ناس برنامهريزي
و تألي��ف مكاني��ك -
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كارشناس مسئول گروه مكانيك  -معاون برنامهريزي آموزشهاي
صنعت  -مديركل دفتر تأليف كتابهاي درس��ي فني و حرفهاي
و كاردانش
س��وابق علمي و آموزش��ي :تدريس در دانش��گاه جامع علمي
كاربردي به مدت  7سال
تأليف��ات :مؤلف پنج جلد از كتابهاي درس��ي  -مؤلف كتاب
دانش��گاهي  -مق��االت علم��ي  -علم��ي پژوهش��ي و كنفرانس
بينالمللي
س��ابقه عضوي��ت در :ش��وراهاي برنامهري��زي و تألي��ف گروه
مكانيك  -انجمن مهندس��ان مكانيك ايران  -انجمن مهندسان

كنت��رل و اب��زار دقيق ايران  -مديريت تضمي��ن كيفيت ايزو در
سازمان پژوهش  -داوري كتابهاي جشنواره رشد
آقای مهندس دوراندیش؛ بهنظر ش�ما مهمترین
کاری که جش�نوارة کتابهای آموزش�ی و تربیتی رش�د
میکند ،چیست؟
ه��ر س��اله کتابه��ای متن��وع و متع��ددی در زمینههای
علمی و آموزش��ی برای اس��تفادة دانشآموزان و معلمان منتشر
میش��وند .جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د سه
هدف اصلی را دنبال میکند :نخس��ت آنکه کتابهای آموزشی
جدید مناس��ب شناسایی میشوند .دوم آنکه کتابهای معرفی
شده به جش��نواره درگروههای داوری براساس شاخصهایی که
در جه��ت ارتقای فراین��د یاددهی -یادگیری تدوین ش��دهاند،
مورد بررس��ی قرار میگیرن��د .از میان کتابهای مطرح ش��ده
در جش��نواره ،کتابهای��ی که امتی��از الزم را دریافت میکنند،
انتخ��اب میش��وند و در نهایت برای حمای��ت و ایجاد انگیزه ،از
ناش��ران و پدیدآورندگان کتابهای انتخاب ش��ده که عالوه بر
تدوین محتوای آموزش��ی مورد نیاز ،اس��تانداردهای کتابهای
آموزشی را رعایت کردهاند ،قدردانی میشود .البته اشاره به این
نکته ضروری اس��ت .که عالوه بر معرفی کتابهای برگزیده در
جش��نواره ،این کتابها در کتابنامههای رشد و کتابنامههای
درسی نیز معرفی میشود.
از دید ش�ما با اضافه کردن چه بخشهایی یا چه
کارهای�ی به برنامههای جش�نواره ،ای�ن حرکت میتواند
مؤثرتر باشد؟
برگزاری کارگاههای آموزش��ی در روزهای برگزاری جشنواره
برای مؤلفان و ناشران در جهت آشنایی بیشتر با نیازهای آموزشی
و همچنین ش��اخصها و اس��تانداردهای کتابهای آموزشی ،در
کیفیت نش��ر مواد آموزشی تأثیر بسزایی دارد.همچنین ،برگزاری
نمایشگاهی از تجارب موفق حاصل شده از سنوات قبلی جشنوارة
کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د ،نوآوریها و ایدههای مؤثر
مطرح شده در جش��نواره ،و روند ارتقای آن از ابتدا تاکنون برای
مخاطبان مفید خواهد بود.
از نظر ش�ما مؤلف خوب ،و داور خوب کتابهای
آموزشی و تربیتی چه خصوصیاتی دارد؟
مؤل��ف کتابه��ای آموزش��ی و تربیتی ،عالوه ب��ر دارا بودن
صالحیتها و شایس��تگیهای پای��ه و عمومی ،میباید جنبههای
تخصص��ی تألیف را نیز داش��ته باش��د .مؤلف خ��وب از نیازهای
آموزش��ی و تربیتی آگاه است و بر روشها و سبکهای یاددهی-
یادگیری ،روشهای تدریس ،اصول سازماندهی محتوا و الگوهای
ارزش��یابی تس��لط دارد و از تجرب��ه کافی در آنچه که به رش��تة
تحریر درمیآورد ،برخوردار اس��ت .تخص��ص موضوعی ،ابتکار و

نوآوری ،مختصرنویسی و رعایت شیوایی و رسایی کالم در اثر ،از
ویژگیهای هر مؤلف خوب است.
داوران جش��نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد نیز ،عالوه
بر داش��تن ویژگیهایی که مؤلف کتابهای آموزش��ی و تربیتی
رشد دارد ،چون به تعبیری خود آنها هم مؤلف کتاب آموزشی و
تربیتی هستند ،باید ویژگیهای کتاب آموزشی و تربیتی مناسب
را بشناسند و شاخصها و معیارهای تعیین شده در دستورالعمل
داوری را برای تصمیمگیری مالک خود قرار دهند.
جش�نواره چه نقشی میتواند در هدایت ناشران
و مؤلفان کتابهای آموزش�ی به سمت
تولید کتابهای آموزش�ی مناسب ایفا
احمدرضادوراندیش:
کند؟
مؤلف کتابهای آموزشی
در خالل برگزاری جش��نواره ،ناشران و
و تربیت�ی ،عالوه ب�ر دارا
مؤلفان میتوانند ضمن آش��نایی بیش��تر با
ب�ودن صالحیته�ا و
ش��اخصهای یک کتاب آموزش��ی مناسب
شایس�تگیهای پای�ه و
برای دانشآموز و استانداردهای تعیین شده،
عمومی ،میباید جنبههای
از طریق مقایسة کیفی آثار انتخاب شده ،از
تخصص�ی تألی�ف را نی�ز
ویژگیهای آثار برگزیده آگاه شوند .همچنین
داشته باش�د .مؤلف خوب
میتوانند از طریق تعامل با پدیدآورندگان و
از نیازه�ای آموزش�ی و
ناش��ران آثار موفق ،به ابت��کارات و ایدههای
تربیت�ی آگاه اس�ت و ب�ر
آنها در این زمینه پی ببرند.

روشه�ا و س�بکهای
یاددهـ�ی -یادگیــری،
روشه�ای تدریس ،اصول
س�ازماندهی محت�وا و
الگوهای ارزشیابی تسلط
دارد و از تجرب�ه کاف�ی در
آنچه که به رش�تة تحریر
درمیآورد ،برخوردار است.
تخصص موضوعی ،ابتکار
و نوآوری ،مختصرنویسی
و رعایت شیوایی و رسایی
کالم در اثر ،از ویژگیهای
هر مؤلف خوب است

نق�ش جش�نوارة کتابه�ای
کمکآموزشی در تحقق اهدافی مانند
پرورش خالقیت ،کسب تجارب تربیتی
در مدرس�ه ،و تربی�ت نیروی انس�انی
مول�د و کارآفری�ن که در س�ند تحول
مورد تأکید قرار گرفته است ،چیست؟
تربی��ت دانشآموزان برای رس��یدن به
اهدافی مانند تربیت نیروی انس��انی مولد و
شایس��ته ،کارآفرین ،خالق و نوآور از جمله
اهدافی است که در حوزة تربیت و یادگیری
کار و فن��اوری در برنامة درس��ی ملی مطرح
شده اس��ت .برگزاری جش��نوارة کتابهای
آموزش��ی و تربیتی رش��د امکان بهرهمندی
از ظرفیته��ای موج��ود را در جامعة نش��ر
مواد آموزش��ی برای توس��عة اهدافی که در س��ند تحول بنیادین
شوپ��رورش و برنامة درس��ی ملی جمهوری اس�لامی ایران
آموز 
آمده است ،فراهم میسازد .توجه به کتابهای آموزشی و تربیتی
مرب��وط به حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری ،به همراه ایجاد
بسترهای مناسب برای تولید و نشر مواد آموزشی این حوزه ،مانند
آموزش مؤلف��ان ،میتواند گام مؤثری برای دس��تیابی به اهداف
مطرح شده باشد.
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توگو با داوران
گف 
دکتر میترا دانشور ،سرگروه داوران تفکر ،پژوهش و سبک زندگی

جای تعریف بومی تفکر خالی است
توگو با داوران :سمانه آزاد
گف 

اشاره

میترا دانشور ،س��رگروه داوران حوزة «تفکر و سبک زندگی»
اس��ت .او در گفتوگوی��ی که پیش رو داری��د ،تحلیل خود را از
آثاری که امس��ال در این گروه بررس��ی و داوری ش��دهاند ،ارائه
داده اس��ت .دانشور معتقد است ،در این حوزه کتابهای ترجمه
ش��ده بر کتابهای تألیفی غلبه دارند و جای خالی تعریف بومی
از تفکر در آثار تألیفی محس��وس اس��ت .به گفتة وی ،جشنوارة
کتابهای آموزش��ی رشد میتواند ناش��ران و مؤلفان دغدغهمند
را به تولید آثار فاخر در این حوزه یاری دهد تا در آینده ش��اهد
تولید آثار حوزة تفکر و س��بک زندگی با ن��گاه به تعلیموتربیت
اسالمی باشیم.
خان�م دانش�ور وقت�ی از کتابهای ح�وزة تفکر و
س�بک زندگی صحبت به میان میآید ،انتظار داریم با چه
نوع آثاری روبهرو باشیم؟
اگ��ر تفکر را طبقهبندی کنیم ،برخ��ی کتابها به مهارتهای
تفکر میپردازند مانند تفکر سیستمی ،تفکر منطقی ،حل مسئله،
تفک��ر خالق و نق��اد و ...که این کتابها میتوانن��د هم در حوزة
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دانشافزایی باش��ند و هم در حوزة کتاب کار .بعضی دیگر از آثار
این حوزه صفات و ویژگیهای انس��ان متفکر را ش��رح میدهند
و البت��ه برخ��ی دیگر ب��ه موضوعاتی که به آنه��ا فکر میکنیم،
میپردازند .اصول منطق ،مغالطهها و موضوعات فلس��فی در این
گروه جای میگیرند.
تحلیل کلی ش�ما از کتابهایی که امسال به گروه
تفکر و سبک زندگی رسید ،چیست؟
نخس��ت اینکه کتابهای مربوط به موضوع تفکر از کتابهای
مربوط به س��بک زندگی کمترند و آنچه هست بیشتر ترجمهای
اس��ت .مطمئناً آثار حوزة تفکر و سبک زندگی باید تولید داخلی
داشته باشند،چرا که ترجمه بهتنهایی نمیتواند تأثیرگذار باشد.
یکی از مشکالتی که در این کتابها دیده میشود ،این است که
با تعاریف بومی به تفکر ،تعقل و حکمت پرداخته نش��ده است .به
هر حال وقتی کتابی ترجمه شده ،معلوم است که باید با دیدگاه و
تعریف کشور مبدأ به تفکر نوشته شده باشد .اما کتابهایی که در
حوزة نشر تألیف شدهاند نیز نگاه بومی به تفکر ندارند.
کتابهایی که ما بررس��ی میکنی��م ،دو گروه مخاطب دارند :یا

برای کودکان و نوجوانان نوشته شدهاند ،یا برای کسانی که با این
گروه سروکار دارند که شامل اولیا و آموزگاران میشوند .مخاطبان
از ه��ر یک از این گروهها که باش��ند ،کتاب باید بر مبنای تعریف
بومی از تفکر ،تعقل و حکمت نوشته شده باشد که اکنون در این
زمینه ضعف وجود دارد.
در بخ��ش آداب و مهارته��ای زندگی هم این مش��کل وجود
دارد .ف��رض کنید ما یک سلس��له آداب و مهارتهای مش��ترک
با کش��ورهای دیگر داریم ،اما مبنا و اس��اس این آداب مش��ترک
متفاوت اس��ت .برای مثال ،حفاظت از محیطزیست مهارتی است
که در همه جای دنیا ارزش��مند اس��ت ،اما با چ��ه نگاهی؟ با این
نگاه که مث ً
ال اگر زنبور عسل را از بین ببریم ،دیگر عسل نخواهیم
داش��ت؟ یعنی نگاهی که منفعت انس��ان در آن مدنظر اس��ت .یا
دیدگاه��ی که براس��اس آن هر موجودی ب��ه خودیخود یکی از
مخلوقات ارزش��مند خداوند است؛ حال چه ما متوجه منفعت آن
باشیم و چه نباشیم .در ظاهر در هر دو دیدگاه ،هدف حفاظت از
محیطزیست اس��ت ،اما در دیدگاه نخست ،منفعت حال و آیندة
انسان ،محور قرار داده شده است.
این نگاهها ،بهخص��وص از طریق کتابهای ترجمهای ،در حال
ورود به فرهنگ ما هستند که اگر چنین کتابی باشد ،ما در داوری
از آن گذر کردهایم؛ چرا که مبنای ما ،مبانی فلسفی و رویکردهای
اسناد تحولی نظام آموزشی کشور است.
اوضاع کتابهای تألیفی چگونه است؟
در کتابهای ترجمه شده طبیعی است که نگاه مؤلفان متأثر از
فلسفة تعلیموتربیت اسالمی نباشد .اما در آثار تألیفی هم این نگاه
کم است .در کل میتوان گفت کتابهای حوز ة تفکر سال گذشته
از امس��ال بهتر بودن��د ،اما تعداد کتابه��ای آداب و مهارتهای
زندگی در جشنوارة امسال بیشتر است.
همانطور که خودتان اش�اره کردی�د ،قاعدت ًا باید
برنامة درس�ی ملی را حمایت کنند .آثار رس�یده به گروه
تفکر و سبک زندگی تا چه حد اینگونه بودند؟
از آنجا که بیشتر کتابها ترجمه شده بودند ،نباید انتظار داشته
باشیم که هماهنگی زیادی داشته باشند .این مصداقهای جزئی
بای��د در پرداختن به موضوع ،با رویکردهای اس��ناد تحولی مانند

س��ند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی هماهنگ باشد که آثار
ترجمه شده این ویژگی را ندارند و یا دربارة برخی معیارها سکوت
کردهاند .دربارة آثار تألیفی هم همینگونه است.
آیا میتوان دلیل کم ب�ودن آثار این حوزه را ،نوپا
بودن آن در زمینة مطرح کردن آن بهطور مستقل دانست؟
من فکر میکنم نوعی بدیهی و ساده پنداشتن تفکر باعث این
موضوع شده است .ما گمان کردهایم که تفکر هم بحثی جهانی و
بینالمللی است و تعریف بومی آن ضرورتی ندارد .گو اینکه برخی
هن��وز تفکر را در حد مهارت تقلی��ل میدهند و در نتیجه دنبال
تولیدی برای آن نیستند.
حض�ور ناش�ران را چهطور ارزیاب�ی میکنید؟ آیا
تنوع ناش�ران در حوزة این نوع کتابها
به چشم میخورد؟
مصداقه�ای جزئ�ی باید
بهنظر میرس��د ناش��ران متنوع��ی حضور
در پرداخت�ن به موضوع ،با
داشتند .ناش��ران ،متفاوت از آنهایی هستند
رویکردهای اس�ناد تحولی
که س��ال گذشته در جش��نواره شرکت کرده
مانند سند تحول بنیادین و
بودند.

برنامة درسی ملی هماهنگ
باش�د که آثار ترجمه شده
این ویژگی را ندارند

خان�م دانش�ور! فک�ر میکنی�د
جش�نوارة کتابهای آموزشی رشد طی
دورههایی که برگزار شده ،توانسته است
در ساماندهی منابع آموزشی تأثیر بگذارد؟
من فکر میکنم جش��نواره در طول این س��الها توانسته است
فرهنگس��ازی و الگودهی کن��د .ببینید! ما در هم��ة حوزههای
فرهنگی با دو جریان روبهرو هستیم :یکی بخش تجاری و دیگری
بخش فرهنگی .مث ً
ال در مورد س��ینما دو جریان س��ینمای گیشه
و س��ینمای فاخر وجود دارد .در ح��وزة کتاب هم وضع به همین
منوال است .جشنوارة رش��د میتواند به بخش فاخر تولید کتاب
کمک کند.
آنچه در این بخش مهم و مؤثر است ،بیانیههایی است که صادر
میش��وند .تصورم این است که میتوان با این بیانیهها ،کسانی را
که بهدنبال نشر فاخر هستند ،در جهت تولید و تدوین کتابهای
مناسب هدایت کرد.
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گفتوگو با داوران

دکتر ابراهیم ریحانی ،سرگروه داوران ریاضی

ردپای کمرنگ آموزشهای نوین
اشاره

کمرنگ ب��ودن رویکردهای آموزش نوی��ن در ریاضی یکی از
موضوعاتی اس��ت که دکت��ر ابراهیم ریحانی درب��ارة کتابهای
امس��ال جشنواره به آن اشاره میکند .وی معتقد است ،با وجود
اینکه برخی تغییرات ناش��ی از تغییر کتابهای درس��ی در این
آثار قابل مش��اهده است ،اما هنوز رویکرد نوین آموزشی در این
کتابها کمتر دیده میشود.
کتابه�ای ای�ن دوره از جش�نواره را چهط�ور

دیدید؟
به همان س��بکهایی نوش��ته ش��دهاند
اغلب کتابها تقریباً 
که از نظر ما نس��بتاً قدیمی بهحس��اب میآیند .چون آش��نایی با
رویکرده��ای جدید آموزش ریاضی به زم��ان و آموزش نیاز دارد.
در این کتابها هنوز بهصورت واضح و آش��کار سبکهای نوین و
جدید آموزش ریاضی را نمیبینیم .البته رگههایی از این روشها
در برخی کتابها هست که متأثر از تغییر کتابهای درسی است.
اما در کل هنوز کتابها با حجم و تمرینات زیاد نوشته میشوند
و البته اگر معلم توانمند باش��د ،میتواند از بخشی از آن استفاده
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کند .در هر صورت آنچه که ما رویکرد نوین آموزشی میدانیم ،در
این کتابها کمتر دیده میشود.
فکر میکنید دلیل این موضوع چیست؟
دالی��ل زی��ادی دارد .از جمله اینکه آم��وزش ریاضی بهطور
تخصصی در کش��ور ما جوان اس��ت .با وجود اینک��ه از حدود ده
بیست سال پیش ،دانشگاهها نیروی این رشته را تربیت میکنند،
باز هم میتوان گفت جوان است .بهطوریکه هنوز دکترای رشتة
آموزش ریاضی بهصورت رشتهای مستقل وجود ندارد .البته برخی
دانش��گاهها در دورة دکترا دانش��جو جذب و بعد گرایش آموزش
ریاض��ی را انتخاب میکنند ،ولی به هیچ عنوان کفاف نیازهایی را
که در آموزشوپرورش یا دانشگاهها وجود دارد ،نمیدهد .همین
نش��ان میدهد که توجه به این بخش به صورت حرفهای ،فنی و
علمی هنوز کافی نیست.
موضوع آموزش معلمان هم در این زمینه مطرح اس��ت .در واقع
پیرامون رش��تههای دبیری بازنگریهای مفید و اساس��ی صورت
نگرفتهاند و هنوز با همان س��بکهای قدیمی و با تأکید بر محتوا
انجام میگیرد که نتایج آن در جامعه قابل مش��اهده است .البته

حرکتهایی آغاز شدهاند ،اما هنوز در ابتدای راه هستیم.
آیا کتابهای امس�ال نس�بت به س�ال گذش�ته
تفاوتی دارند؟
برخی تفاوتهایی که ناشی از تغییر کتابهای درسی است،
دیده میش��وند .البته ایجاد چنین تفاوتهایی که مقولة فرهنگی
بهحس��اب میآید ،به زمان ،حوصله و تأمین منابع انسانی احتیاج
دارد .بنابراین باید کمی حوصله کنیم.
معیاره�ای گ�روه ریاضی ب�رای انتخ�اب کتاب
مناسب چیست؟
ببینی��د! برای آموزش ریاضی میتوانیم دو هدف تصور کنیم:
یک��ی یادگیری مهارتهای ریاضی مثل جمع ،ضرب ،حل معادله
و . ...اما مقولة دیگری که مورد غفلت قرار گرفته و بهعنوان هدف
اساس��ی در نظر گرفته نشده اس��ت ،وادار کردن بچهها به تفکر و
تعقل است .یعنی عالوه بر اینکه دانشآموز مهارتهای ریاضی را
میآموزد ،میتواند در یک موقعیت جدید با آنچه یاد گرفته است،
تصمیمگیری کند .متأس��فانه در وضعیت س��ابق اینگونه نبود و
کتابها هم بر هدف نخست تمرکز دارند .عوض کردن این مسیر
کار بسیار دشواری است که البته به آن امیدواریم.
این تغییر مسیر باید از کجا آغاز شود؟
نخست اینکه به فهم بسیار مناسب و جدی توسط متخصصان
نیاز داریم .بخش��ی از این متخصصان گروههای ریاضی دانشگاهها
هس��تند .دانشگاهها نباید احساس کنند وظیفة تربیت دانشآموز
تنها بهعهدة آموزشوپرورش اس��ت .اگر آنها در تربیت معلمانی
توانمند موفق باش��ند یا حداقل بخش��ی از جامعة ریاضی کشور
وارد مس��ائل آموزشی شود ،ما ش��اهد پیشرفتهای بسیار خوبی
خواهیم بود.
دیگر اینک��ه در خود آموزشوپرورش باید مقولة تألیف جدیتر

در نظر گرفته ش��ود که حرکتهایی هم ش��روع شده است .البته
نمیتوان انتظار داش��ت که زود نتیجه بگیریم ،اما به ش��ما نوید
میدهم که این روند هر چند با کندی ،ولی با س��اختاری نس��بتاً
خوب در بخش ریاضی شروع شده است و نیاز به حمایت ،اعتماد
و سرمایهگذاری دارد.
بخ��ش دیگر ای��ن مقول��ه ه��م تأمی��ن مدرس��ان و برگزاری
آموزشه��ای ضمن خدمت اس��ت .در نتیجه ،این کار مس��تلزم
همفکری و همکاری همهجانبة بخشهای گوناگونی است که در
کشور فعالیت دارند.

اما مقولهای که مورد غفلت
قرار گرفته و بهعنوان هدف
اساسی در نظر گرفته نشده
است ،وادار کردن بچهها به
تفکر و تعقل اس�ت .یعنی
عالوه بر اینک�ه دانشآموز
مهارته�ای ریاض�ی را
میآموزد ،میتواند در یک
موقعیت جدید با آنچه یاد
گرفته است ،تصمیمگیری
کند

یک�ی از مهمتری�ن هدفه�ای
جش�نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی
رشد ،س�اماندهی منابع آموزشی است.
فک�ر میکنید جش�نواره ب�ه این هدف
رسیده است؟
بهنظر میرس��د خیر .البته نه اینکه روند
کار خوب نیس��ت ،بلکه کار بزرگ و دشواری
است که نمیتوان آن را ساده جلوه داد .بزرگی
کار م��ا را متقاعد میکن��د که باید بخشهای
گوناگونی درگیر این کار ش��وند .مث ً
ال در مورد
ریاضی ،اس��تانداردهای آم��وزش ریاضی را از
کجا میت��وان پیدا کرد؟ چه کس��ی در مورد
آنها تحقیق کرده است؟
اینها مس��ائل واقعیاند که اگر جدی گرفته نش��وند ،همچنان
مس��ئله خواهند ماند و بدون تمرک��ز ،تفکر و برنامهریزی صحیح
حل نخواهند شد.
ای��ن جش��نوارهها خوباند ،ولی اعضای ه��ر نظامی باید بهطور
متوازن و هماهنگ کار کنند .ش��اید بخشهای دیگر هماهنگی و
کارکرد مناسب را هنوز ندارند و اگر آمادگی پیدا کنند ،جشنواره
خیلی بهتر خواهد شد.
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گفتوگو با داوران

دکتر نعمتاله ارشدی ،سرگروه داوران شیمی

نوآوری در آثار مؤلفان گروه شیمی
اشاره

نعمتاله ارشدی ،س��ردبیر فصلنامة «رشد آموزش شیمی»،
امسال سرگروه داوران شیمی است .وی با تأکید بر تالش مؤلفان
برای نوآوری در آثارش��ان ،از افزایش تعداد آثار تألیفی نس��بت
به س��الهای گذش��ته خبر داد .به گفتة ارش��دی ،در این دوره
از جشنواره راهبرد گروه ش��یمی در انتخاب کتابهای مناسب،
تش��ویق صنایع و مراکز علمی و پژوهشی به همکاری با ناشران
برای تولید کتابهای علمی است.
آق�ای ارش�دی! کتابهای�ی ک�ه در ای�ن دوره از
جش�نواره بررس�ی کردید ،چهقدر ب�ا رویکردهای برنامة
درسی هماهنگ بودند؟
اینکه کتابها با برنامة درس��ی مطابقت داش��ته باشند ،انتظار
زیادی نیس��ت ،اما کتابهای ح��وزة دانشافزایی کمترین میزان
ارتباط با برنامة درس��ی ملی را داش��تهاند .چرا که صرفاً در حوزه
دانش مانور میدهند .از اینرو ش��اید نتوان انتظار داش��ت که از
لحاظ مهارتی و نگرش��ی با برنامة درس��ی ارتباط داش��ته باشند.
از س��وی دیگر ،کتابهای کار که بهطور مس��تقیم با مواد درسی
س��روکار دارند ،ارتباط نزدیکت��ری هم با برنامة درس��ی دارند.
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کتابهای مختص معلمان هم به همین شکل بودند و چون هدف
آنها پشتیبانی از دانش علمی معلمان است ،شاید هدف دیگری
مطابق برنامة درسی ملی را دنبال نکنند .بنابراین ،برخی کتابها
هدفهای بیشتر و برخی هدفهای کمتری از برنامة درسی ملی
را پوشش میدادند .اما به هر حال با توجه به راهبرد امسال ما در
بررسی کتابها ،همة آنها را مورد بررسی قرار دادیم.
کدام راهبرد؟
ببینید! بازار کتاب رونق گذش��ته را ندارد و کش��ش بهس��مت
کتابهای خاصی اس��ت که دانشآم��وزان را در آزمون یا امتحان
ی��اری دهد .بر این اس��اس ،ما کوش��یدیم توج��ه صنایع بخش
خصوص��ی را به این س��مت جلب کنیم ک��ه در تولید کتابهای
علم��ی نیمنگاهی هم به برنامة درس��ی ملی و اهداف آن داش��ته
باشند .به این ترتیب که بخش خصوصی با اتحاد و ائتالف با مراکز
علم��ی ،پژوهش��ی و صنعتی که در حوزة علم��ی خاصی فعالیت
دارن��د ،به تدوی��ن کتابهایی در حوزة دانشافزایی دس��ت بزند.
امسال س��عی کردیم در داوریهایمان ،بر کتابهای دانشافزایی
تمرکز کنیم تا بتوانیم این هدف را دنبال کنیم.
حمایته��ای مالی صنایع فعال در کش��ور از انتش��ار کتاب در

حوزههای علمی خاص ،میتواند به کاهش قیمت کتاب بینجامد.
در واق��ع از آنجا که این ش��رکتها دنبال دریافت س��ود بهعنوان
ناش��ر نیستند ،س��هم زیادی از سرمایه به ناش��ر باز میگردد .در
این صورت ،قیمت تمام ش��دة محصول را ناشر نمیپردازد ،بلکه
مؤسس��ه یا شرکت میپردازد و ناشر تنها بهعنوان مسئول تولید،
مسیری را طی میکند .به همین دلیل از قیمتها کاسته میشود
و در نتیجه استقبال بیشتری از کتاب میشود.
امیدواریم انتخاب این راهبرد اذهان را بهسمت تولید کتابهای
تخصصی همان رشته سوق دهد.
علمی به کمک پشتیبانهای

در می�ان کتابه�ای این دوره ،آثار ترجمه ش�ده
بیشتر به چشم میخوردند یا آثار تألیفی؟
برخالف سالهای گذشته ،خوشبختانه گرایش بیشتر بهسمت
آثار تألیفی بود و در مجموعهای که به مرحلة نهایی رس��ید ،اص ً
ال
کتاب ترجمه ش��ده وجود نداش��ت .البت��ه در کل تعداد کتابها
بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرده بود که باید به آن توجه کرد.
اما تغییر محس��وس کتابهای این دوره ،کاهش آثار ترجمه شده
و افزایش آثار تألیفی بود که البته کیفیت تالیف هم نکتهای است
که جای بحث دارد.
به نکتة خوبی اش�اره کردی�د .تحلیلتان از کیفیت
این کتابها چیست؟
ما در زمینة تولید و حتی ترجمة کتابهای علمی در ابتدای راه
هس��تیم و به تجربة بیشتری نیاز داریم .ترجمه یک کار حرفهای
اس��ت و تنها برگرداندن کلمات به زبان فارسی نیست .بهخصوص
در ترجم��ة آثار علم��ی ،تنها مترجم یا تنه��ا متخصص بودن آن
رشتة علمی کافی نیست .کسی که کتاب علمی را ترجمه میکند،
حداقل باید مفاهیم آن را تدریس کرده باش��د تا بتواند مباحث را
آنگونه که باید ارائه دهد .در واقع باید هم از دید تعلیم و تربیتی
و هم از دید مترجم حرفهای به ترجمة کتابهای علمی نگاه کرد
و به راهبرد خاصی که نویسنده طراحی کرده است ،توجه شود.
در مورد کیفیت کتابها باید به نکتة دیگری هم اشاره کرد :یکی
از بزرگترین مش��کالت ما این اس��ت که عمدتاً در حوزة نوش��تن
توانای��ی باالیی نداریم .یعنی اف��راد درس را برای یادگیری مفهوم
میخوانن��د و بس��یاری حتی در نوش��تن متن ادب��ی معمولی هم
ناتواناند .ما باید از ادبیات علمی استفاده کنیم ،و از کاربرد واژگان

س��خت و ناملموس بپرهیزیم .هر چه میتوانیم س��ادهتر و روانتر
بنویسیم .معموالً افرادی که در حوزة علوم درس میخوانند ،دیگر
س��راغ کتابهای داس��تانی و ادبی نمیروند .در نتیجه تکبعدی
میشوند ،در رعایت استانداردهای نگارشی ضعیف عمل میکنند و
دامنة لغات محدودی دارند .همین موضوع باعث میشود از خواندن
متن علمی لذت نبریم .در حالیکه نویسندگان بزرگی هستند که
با جمالت کوتاه و س��اده منظور خود را در حوزة علم میرسانند و
مخاطب هم لذت میبرد .بنابراین باید نویسندگانمان را به مطالعة
کتابهای ادبی هم ترغیب کنیم .فکر میکنم
اگ��ر مفاهیم علمی را لطی��ف و ملموس کنیم،
حمایتهای مال�ی صنایع
مخاطب ه��م با محتوای کت��اب ارتباط برقرار
فعال در کش�ور از انتش�ار
میکند.
کت�اب در حوزههای علمی
ب�ا ای�ن حس�اب ،نقط�ة ق�وت
کتابهای این دوره را در چه دیدید؟
برجستهترین نکته این است که مؤلفان که
تالش کردهاند در اثر خود نوآوری داشته باشند
و نسبت به آثار سالهای گذشته متفاوت عمل
کنند .گرچه اینکه تا چه حد توانستهاند به این
هدف برسند ،جای بحث دارد ،اما این تالش را
میتوان در پسزمینة آثار دید.

خاص ،میتوان�د به کاهش
قیمت کت�اب بینجامد .در
واقعازآنجاکهاینشرکتها
دنبالدریافتسودبهعنوان
ناشرنیستند،سهمزیادیاز
سرمایه به ناشر باز میگردد.
در ای�ن ص�ورت ،قیم�ت
تمام شدة محصول را ناشر
نمیپردازد ،بلکه مؤسس�ه
یا شرکت میپردازد و ناشر
تنهابهعنوانمسئولتولید،
مس�یری را ط�ی میکند.
به همی�ن دلیل از قیمتها
کاسته میشود و در نتیجه
استقبال بیشتری از کتاب
میشود

آق�ای ارش�دی فک�ر میکنی�د
جش�نوارة کتابهای آموزش�ی رشد تا
چه اندازه توانس�ته است به اهداف خود
دست پیدا کند؟
با توجه به اس��تقبالی که از دنیای دیجیتال
میشود ،شاید ساماندهی تنها در حوزة کتاب
کافی نباشد .اما در هر حال ،تأثیراتی در حوزة
کتاب داشته و البته بیشتر در بخشی بوده که
از نظر بازار فاقد رونق بوده است .یعنی بخشهایی که رونق دارند،
خود را مس��تغنی میدانند و همچنان به راه خود ادامه میدهند.
ام��ا آن قس��مت از بازار کتاب که رونق اقتصادی جدی نداش��ته،
تصمیم گرفته اس��ت خود را با معیارهای جش��نواره سازگار کند
تا با معرفی کتابهای��ش و حمایتهای احتمالی برخی نهادهای
دولتی ،بتواند از امتیازی بهرهمند شود.
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گفتوگو با داوران

معصومه نوروزی ،سرگروه داوران کار و فناوری

مؤلفان و ناشران از اهداف برنامه
درسی کار و فناوری اطالع ندارند
اشاره

حوزة کار و فناوری در جش��نوارة کتابهای آموزش��ی رشد،
حوزة نس��بتاً جدیدی محسوب میشود؛ حوزهای که هنوز شاید
بس��یاری از ناشران با اهداف و نیازهای آن آشنایی کافی ندارند.
از ای��نرو ،گ��روه داوران کار و فناوری با تع��داد کمی اثر در این
ح��وزه روب��هرو بودند که اهداف جزئی و فرعی حوزه را پوش��ش
میدادند .با وجود این ،معصومه نوروزی ،س��رگروه داوران حوزة
کار و فناوری معتقد اس��ت میتوان به وضعیت انتشار کتابهای
کار و فن��اوری در آینده امیدوار بود .با توجه به تدوین و انتش��ار
سند منابع آموزشی این حوزه توسط کارشناسان دفتر انتشارات
و تکنولوژی آموزش��ی و آشنایی ناشران با اهداف و نیازهای آن،
قطعاً در آینده انتشار کتابهای مفیدتری را شاهد خواهیم بود.
با توجه به اینکه حوزة کار و فناوری تا حدودی
حوزة جدیدی در جشنواره کتابهای آموزشی رشد
محسوب میشود ،کتابهای رسیده به این گروه را چگونه
ارزیابی میکنید؟
امس��ال هفت عنوان کتاب به مرحلة نهایی رسید .تا پیش از
این کار و فناوری بیشتر به درسهای هنرستانهای کارودانش
اش��اره داشت ،ولی از س��ال  ۱۳۹۱درس جدیدی در این حوزه
تعریف شد .به اینترتیب که طبق «برنامة درسی ملی» ،درسی
جدید به درسهای دوره عمومی اضافه ش��د ت��ا همة پایهها را
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پوش��ش دهد .ما هم امسال س��ند منابع آموزشی این حوزه را
تدوین کردیم تا بعد از بازنگری منتشر و در اختیار ناشران قرار
بگیرد .همین جدید بودن حوزه و ناآش��نایی ناشران با اهداف و
نیازهای آن باعث ش��د تعداد آثار این حوزه هم کم باش��د.
تا پیش از تعریف این حوزه ،بعضی از کتابهایی که به جشنواره
میرس��یدند ،در هیچ یک از گروهها جای نمیگرفتند .اما اکنون
برخ��ی از هم��ان کتابها با توجه به اهداف ح��وزة کار و فناوری
در این گروه جای میگیرند .البته با توجه به کماطالعی ناش��ران
در این زمینه مش��خص اس��ت که کتابها ب��رای تأمین اهداف و
نیازهای این گروه نوش��ته نش��دهاند .اما قطعاً اگر ناش��ران اطالع
داش��ته باش��ند ،به نتیجة بهتری خواهیم رس��ید .ما میتوانیم از
طری��ق تجزیة کتابها متوجه ش��ویم ،هر کت��اب متعلق به چه
گروهی است .در حال حاضر در کتابها از هر دری سخنی هست.
بعضی از کتابها هم اهداف جزئی و فرعی این حوزه را آن هم با
پوشش کم تأمین کردهاند.
ب�ا توجه به جدی�د بودن ح�وزة کار و فناوری و
اینکه هنوز س�ند منابع آموزش�ی مورد نیاز آن منتش�ر
نش�ده اس�ت ،کتابها چهقدر اه�داف برنامة درس�ی را
پوشش میدادند؟
ک��م .چون ناش��ران از اه��داف برنامة این حوزة درس��ی اطالع
نداش��تند .یک نکته هم در این زمینه حائز اهمیت اس��ت .بخش

اعظم��ی از کتابهای این حوزه به آم��وزش «فناوری اطالعات»
اختص��اص دارند .یکی از کتابهای��ی که با این موضوع به مرحلة
اما همان دغدغهای که
نهایی رس��یده بود ،پرداخت خوبی داشت ،
در آموزش آیتی به ذهن ما رسیده بود ،مؤلف را هم درگیر کرده
بود :دانشآموزان در دورة ابتدایی هنوز با زبان انگلیس��ی آشنایی
ندارن��د و از ای��نرو آموزش آیتی کمی پیچیده میش��ود .ما در
کتاب درسی با استفاده از فارسیسازی این مشکل را حل کردیم.
اما مؤلف این کتاب خوانش انگلیسی را به زبان فارسی نوشته بود.
ب��ه همین دلیل با وجود پرداخت خ��وب ،بهخاطر تأثیر منفی بر
آموزش دانشآموزان امتیاز کافی نگرفت .مؤلفان و ناشران باید به
آموزش صحیح این موارد دقت کنند.
ش�اید بهتر باشد بدانیم اساس� ًا هدف این حوزة
یادگیری چیست؟
ه��دف اصلی حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری ،کارآفرینی
و بهطور مشخصتر ،توسعه و ترویج کارآفرینی میان دانشآموزان
است .مواردی مانند تفکر خالق ،تفکر سیستمی و نیز موضوعاتی
ک��ه در درسهای دیگر هدف اصلی نیس��تند ،در این حوزه مورد
بررسی قرار میگیرند؛ مانند دستورزی ،شناخت ابزارهای فنی،
آشنایی با مشاغل گوناگون و از این دست .معموالً این موضوعات
با عنوان دس��تورزی شناخته میش��وند که در مهدهای کودک
ب��ه آنها اهمیت زی��ادی داده میش��ود ،ولی وقت��ی دانشآموز
وارد مدرس��ه میش��ود تا حدودی کنار گذاش��ته میشوند .مث ً
ال
دانشآم��وزان کتاب هنر ندارند و ب��رای آن فقط کتاب راهنمای
معلم تهیه ش��ده اس��ت .بنابراین بچهها ش��ناخت چندانی از این
موضوعات ندارند.
متأس��فانه دانشآموزان در تمام س��اعاتی که در مدرسهاند ،در
حال حفظ کردن هستند .یعنی جز چند آزمایش که در کتابهای
عل��وم تجربی آمدهاند ،در بقیة فرصتها در حال خواندن و حفظ
کردناند .نیاز عمدة دانشآموز این است که بتواند با بدنش کاری
انج��ام دهد .حتی درس تربیتبدنی هم جدی گرفته نمیش��ود.
یکی از اهدافی که ما در حوزة کار و فناوری دنبال میکنیم همین
است ،با این تفاوت که دیگر اسمش کاردستی نیست ،پروژه است.
در این پروژهها دانشآموز باید چیزی بسازد که کاربردی باشد ،به
درد زندگی بخورد و فناوری در آن به کار رفته باشد .ضمن اینکه
حین انجام آن چیزی یاد بگیرد .مث ً
ال انواع اتصالها ،انواع ابزارها،
س��وراخکاریها و برشه��ا را بشناس��د .سمتوس��وی این درس
نیازهای روزمرة دانشآموزان است؛ یعنی کام ً
ال کاربردی است.
ش��اید بهنظر برسد اهداف این پروژهها را بتوان با یک کاردستی
هم نشان داد ،اما هدف ما عالوهبر دستورزی ،آشنایی با مهارتها
و مشاغل گوناگون هم هست .جای این درس در مدارس ما خالی

بود و اگر ناش��ران اهداف درس را بشناسند ،میتوانند به ما کمک
کنند و پروژههای��ی را طراحی کنند .البته ما ،هم در کتاب تأکید
کردهایم و ه��م به معلمان گفتهایم که لزومی نیس��ت دانشآموز
حتماً همان پروژهای را که در کتاب آمده اجرا کند ،بلکه میتواند
ه��ر چیزی را که در زندگی کارب��رد دارد و اهداف درس را تأمین
میکند ،بس��ازد .ناش��ران هم میتوانند پروژههایی را که کاربردی
هس��تند و دانشآموزان از پس اج��رای آنها برمیآیند ،طراحی و
منتشر کنند.
ناشران چگونه میتوانند ما را در این زمینه یاری

کنند؟
منابع
ناش��ران
گف��ت،
بای��د
اول
وهل��ة
در
یک�ی از اهدافی ک�ه ما در
آموزشی و تربیتی میخواهند بدانند ،سازمان
حوزة کار و فن�اوری دنبال
پژوهش (دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی)
میکنی�م پروژه اس�ت .در
که متولی س��اماندهی این منابع اس��ت ،چه
این پروژهها دانشآموز باید
استانداردهایی را در هر حوزه مشخص میکند
چیزی بس�ازد که کاربردی
تا براساس آن عمل کنند .بهنظرم نقش ما در
باشد ،به درد زندگی بخورد
اینکه ناش��ران را بهسمت اهداف خود هدایت
و فناوری در آن به کار رفته
کنیم تا کتابی تولید کنند که منطبق با اهداف
باش�د .ضم�ن اینکه حین
کتابهای درس��ی و قابل استفاده برای دانش
انجام آن چیزی یاد بگیرد
آموزان باش��د ،بسیار مؤثر و مهم است .بیشتر
ناش��ران هم در زمینة آم��وزش رایانه و آیتی
فعالیت میکنند ،ش��اید چون پروژهها هنوز برایش��ان ناشناخته
اس��ت .ولی اگر با اهداف ما آشنایی پیدا کنند ،مطمئناً میتوانند
به ما در این زمینه کمک کنند .هر پروژهای که در راستای اهداف
کت��اب و برای بچهها کاربردی باش��د ،قابل قبول اس��ت و نیازی
مانند همان پروژهها را طراحی کنند.
نیست عیناً 
فکر میکنید جشنوارة کتابهای آموزشی رشد
تا چه حد توانس�ته ب�ه هدف خود که س�اماندهی منابع
آموزشی است ،دست پیدا کند؟
امور جش��نواره عالی برگزار میش��ود .با توجه به نظمی که من
در روند کارهای جش��نواره دیدم ،میتوانم بگویم س��رعت تکامل
جش��نواره خیلی عالی بوده است .کتابچههایی که دربارة اهداف و
معیارهای هر حوزه منتش��ر میشوند ،اسنادی که نشان میدهند
داوران چگونه کتابها را بررسی میکنند ،و انتشار اصول شرکت
در جش��نواره ،نشاندهندة آن اس��ت که بخش ساماندهی منابع
آموزش��ی در کار هدایت ناش��ران برای تولید آثار مناسب و مورد
نیاز جدی اس��ت .با توجه به اینها ،بهنظرم جشنواره هم اکنون و
ه��م در آینده موفق خواهد بود و خواهد توانس��ت اهداف خود را
پوشش دهد.
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گفتوگو با داوران

حبیب یوسفزاده ،سرگروه داوران حوزة داستان

نسل تبلت به سوی کتاب
هدایت ِ
اشاره

در این دوره از جش��نوارة کتابهای آموزش��ی رشد ،عالوه بر
ش��عر ،نمایشنامه کتابهای داستان هم برای نخستینبار بهطور
مس��تقل بررس��ی ش��دند .بر این اس��اس 412 ،عنوان کتاب به
دبیرخانة جشنواره رسید که خود نشان از اقبال گستردة ناشران
و مخاطب��ان به این موضوع دارد .حبیب یوس��فزاده ،س��رگروه
داوران حوزة داس��تان ،در گفتوگویی که پیشرو دارید ،از روند
داوری کتابهای این گروه گفته اس��ت .وی معتقد است انتشار
آثار باکیفیت و ایجاد جو مطالعاتی مناس��ب میتواند کودکان و
نوجوانان نس��ل تبلت را بهسوی مطالعه هدایت کند .او همچنین
با تأکید بر آثار باکیفیتی که در این گروه بررسی شدهاند ،اوضاع
نشر کتاب را بهتر از گذشته ارزیابی کرد.
آقای یوس�فزاده امسال نخس�تینبار است که
کتابهای داس�تان بهطور مس�تقل در جش�نواره داوری
میش�وند .با توجه به این موضوع ،چن�د عنوان کتاب در
این دوره داوری شد و روند داوری چهطور بود؟
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در پ��ی فراخ��وان دبیرخانة یازدهمین جش��نوارة کتابهای
آموزشی و تربیتی رشد ،برای اولینبار بیش از  400عنوان کتاب
داس��تان از ناش��ران متفاوت مربوط به ردههای گوناگون س��نی
گردآوری ش��د .راهیابی کتابهای داستان به این جشنواره اتفاق
خوبی است و نش��ان میدهد که کارکرد تربیتی داستان بیش از
گذشته به رسمیت شناخته شده است .این کتابها در مرحلة اول
از نظر تناسب محتوا و درونمایة آنها با فرهنگ بومی و نیازهای
مخاطبان ایرانی م��ورد ارزیابی قرار گرفتند و از میان آنها 212
عنوان کتاب امتیاز الزم برای راهیابی به مرحلة دوم را اخذ کردند.
س��پس  23عنوان کتاب که در مرحلة دوم باالترین امتیازها را به
خ��ود اختص��اص داده بودند ،به دور نهای��ی داوری راه یافتند .در
نهای��ت گروه داوری دو کتاب را بهعنوان برگزیده و دو اثر دیگر را
بهعنوان کتابهای قابل تقدیر معرفی کرد که در مراسم اختتامیه
اعالم خواهد شد .همچنین ،در بخش داستان از نظر تعداد ،غلبه
با کتابهای کودک بود و داس��تانهای مناسب برای نوجوانان و
بزرگساالن بهترتیب در ردههای بعدی قرار داشتند .ضمناً نسبت
کتابهای تألیفی و ترجمه تقریباً نصفبهنصف بود.

کتابه�ای دانشافزای�ی در این ح�وزه چهطور

بودند؟
اصوالً کتابهای داستان برای دانشافزایی -به مفهوم متعارفِ
آن -نوشته نمیشوند .اما از آنجا که داستانها برآمده از تجربههای
زیس��تة پدیدآورندگان خود هستند ،خودبهخود نوعی معرفت به
زندگی و جه��ان پیرامون را به مخاطبان خ��ود منتقل میکنند.
همچنین برخی داستانها ،بهویژه داستانهای ترجمهشده ،اساساً
با اهداف آموزش��ی خلق ش��ده بودند .برای مثال ،در کتابی بهنام
«نامههای فلیکس» س��عی شده است مخاطب خردسال در قالب
داستان با برخی نقاط دیدنی دنیا آشنا شود.
برای انتخاب کتابهای مناسب در گروه داستان،
چه معیارهایی را در نظر داشتید؟
معیارهای داوری به دو بخش تقس��یم ش��ده بودند :نخس��ت
معیاره��ای عمومی اعم از قوت کتابس��ازی ،جذابیت گرافیکی،
کیفی��ت صفحهآرایی و غی��ره .دوم معیارهای تخصصی که همان
شاخصهای مورد قبول اهل فن هستند؛ معیارهایی همچون روان
ب��ودن نثر ،قوت پیرنگ ،ش��خصیتپردازی ،زاویه دید ،درونمایه،
کشش و تعلیق ،و سایر عناصر داستانی.
آقای یوس�فزاده! کتابها تا چه اندازه با اهداف و
رویکردهای برنامة درسی مطابقت داشتند؟
اولین و کمترین نسبت کتابهای داستان با برنامة درسی این
ِ
مهارت «خواندن» مخاطبان را تقویت میکنند .غیر از
اس��ت که
آن ،ه��ر کتابی به فراخور محتوای خود میتواند ارتباطی با برنامة
ب نامههای فلیکس
درسی داشته باشد .برای مثال ،در همان کتا 
میتوان ارتباط داس��تان را با درس جغرافی و تاریخ مشاهده کرد.
یا وقتی کتاب داستان براساس زندگی شخصیت مشهوری نوشته
میشود ،خودبهخود نسبتی با درس تاریخ پیدا میکند.
تحلی�ل کلی ش�ما از کیفیت و محت�وای کتابها
چیست؟
بعد از رکودی که در یکی دو سال گذشته بر عرصة کتاب سایه
انداخته بود ،خوشبختانه بوی بهبود به مشام میرسد .بهویژه در

بخش گروه سنی کودکان و نوجوانان شاهد آثار باکیفیتی هستیم
ک��ه با خالقیت ،دقت و وس��واس باالیی پدید آمدهاند و میتوانند
«نسل تَبلِت» را بیش از گذشته به مطالعه عالقهمند کنند.
چه کمبودی در این حوزه وجود داشت؟
موضوع کمبود امری نس��بی اس��ت و نمیتوان فرمول روشنی
ب��رای تعریف آن ارائ��ه کرد .ش��اید یکی از مهمتری��ن کمبودها
ضعف اطالعرس��انی در مورد کتابهای خوب و لزوم ایجاد نوعی
رتبهبن��دی در بازار کتاب ،بهویژه کتابه��ای کودکان و نوجوانان
باشد .آموزشوپرورش در چارچوب این جشنواره میکوشد ،با ارائة
فهرستهای توصیفی و مورد تأیید کارشناسان
اصلموضوعفرهنگسازی،
خبره ،خانوادهها و دانشآموزان را در دستیابی
تشویق به مطالعه و تسهیل
به منابع باکیفیت و آموزنده یاری کند.

مطالعه بهوی�ژه در مدارس
است که متأسفانه وضعیت
نامطلوبیدارد

ب�ا ای�ن تفاس�یر آی�ا کتابها
جوابگوی نیاز مخاطبان هستند؟
اگر بخواهیم نگاه آماری به موضوع داش��ته
باش��یم ،باید بگویم خیر .چرا که ش��مارگان کتابهای منتش��ر
ش��ده نس��بت به خوانندگان بالقوة آنها واقعاً ناچیز است .اما اگر
همین کتابهای منتش��ر ش��ده هم خوب مطالعه ش��وند ،اتفاق
بزرگی میافتد .اصل موضوع فرهنگس��ازی ،تش��ویق به مطالعه
و تس��هیل مطالعه بهویژه در مدارس است که متأسفانه وضعیت
نامطلوب��ی دارد .ب��رای مثال ،چون این فرص��ت را دارم که گاهی
ب��ه مدارس مختلف سرکش��ی کنم ،از نزدیک ش��اهد بودهام که
کتابهایی همچون حلالمس��ائلها ،بانک س��ؤالها و خالصه هر
آنچه به کنکور مربوط میشود ،در مدارس ما بر آثار خالق و آنچه
میتواند ش��الودة تفکر و باورهای مخاطبان را ش��کل دهد ،غلبه
دارن��د .بنابراین مخاطبان ما بیش از کتاب نیازمند فضای مطالعه
یا شاید بشود گفت ج ّو مناسب برای مطالعه هستند.
تنوع ناشران را در این گروه چهطور دیدید؟
ناشران
ش��اهد مشارکت خوبی از سوی ناشران بودهایم و اغلب
ِ
تج��اری صرف به عرصة فعالی��ت خود ندارند،
متعه��دی که نگاه
ِ
تعامل خوبی با جشنوارة کتاب رشد داشته و دارند.
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بابک نیکطلب ،سرگروه داوران حوزة شعر

که دراز است ره مقصد...
اشاره

امس��ال برای نخس��تینبار ،حوزههای «ش��عر» ،نمایشنامه و
«داس��تان» هم به جشنوارة کتاب رشد راه یافتهاند؛ دو حوزهای
که عالقهمندان بسیاری هم در میان دانشآموزان و هم در میان
بزرگس��االن دارند .بابک نیکطلب ،سرگروه داوران حوزة شعر
معتقد است این حوزه نوپا و در ابتدای راه است .شاید به همین
دلیل هم باش��د که تعداد کمی از ناشران آثار خود در این زمینه
را به دبیرخانة جشنوارة کتابهای آموزشی رشد فرستادهاند.
با توجه به اینکه امسال برای نخستینبار است که
کتابهای شعر در جش�نواره بررسی میشوند ،تحلیلتان
از کتابهای این حوزه چیست؟
دربارة آثار حوزة ش��عر باید به چند نکته اش��اره کنم :نخس��ت
اینکه متأس��فانه همة آثار منتشر شده در بازار کتاب به جشنواره
نرسیده بودند و فقط تعدادی به دست ما رسید .یعنی بسیاری از
ناش��ران آثار خود را در زمینة شعر برای بررسی نفرستاده بودند.
البته امسال نخستینبار است که این حوزه داوری میشود و شاید
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بس��یاری از آنان مطلع نبودند .بنابراین نمیتوان گفت قضاوت در
حوزة ش��عر همهجانبه است ،چون شعرهای منتشر شدة بسیاری
در بازار کتاب هستند که به دست ما نرسیده بودند.
پس حضور ناشران چندان پررنگ نبود.
در کل ناشران انگشتشماری آثار شعر خود را فرستاده بودند.
هشت عنوان کتابی که به مرحلة نهایی راه پیدا کردند ،متعلق به
چهار پنج ناشر بودند .اما به هر حال ما اثری را انتخاب کردیم که
در میان این آثار ،مطلوبتر بود.
در ای�ن حوزه برای انتخاب اثر برگزیده و برتر ،چه
معیارهایی را مدنظر داشتید؟
نخست اینکه متناسب با گروه سنی باشد .همچنین ویژگیهای
ش��عر فارسی را داشته باشد؛ مانند خیالانگیزی ،زبان روان ،و در
عی��ن حال زیبایی مفهوم و مضامی��ن و موضوعات .متفاوت بودن
نسبت به آثار منتش��ر شده در بازار کتاب ،بیغلط بودن از لحاظ
دستور فارس��ی ،رعایت زبان ش��عری ،کاربرد مفاهیم و مضامین

ادبی ،تازگی بیان و مطلب از دیگر معیارهایی هستند که در حوزة
شعر مد نظر قرار دادیم .در واقع کتاب برگزیده باید اثری باشد که
بهعنوان یک کتاب مرجع به مخاطبان معرفی شود.
فک�ر میکنی�د کتابی که بهعن�وان اث�ر برگزیده
انتخاب کردهاید ،این ویژگی را دارد؟
ببینی��د! کتابهای خ��وب دیگری هم در بازار هس��تند که به
جش��نواره فرستاده نش��ده بودند ،اما این دلیل بر بدی انتخاب ما
نیس��ت .در واقع ما بهترین اثر موج��ود را انتخاب کردیم و به هر
حال اینها مشتی نمونة خروارند.
نظرتان دربارة بررسی کتابهای شعر در جشنوارة
کتابهای آموزشی رشد چیست؟
هر جش��نوارهای براس��اس نیازها و س��لیقة خود چارچوبی را
برای ارزیابی انتخاب میکند .هر چه این چارچوبها مشخصتر
و روش��نتر باش��ند ،ش��اهد دو اتفاق خواهیم بود :نخست اینکه
ناش��ران و مؤلفان خود را براس��اس آن نیازها آم��اده میکنند و
آثار یا تعدادی از آثارش��ان را در مس��یر این نیازها قرار میدهند
که برگرفته از نیازهای جامعه اس��ت .دوم اینکه توجه جامعه به
موضوع جش��نواره جلب میشود؛ مانند نگاه آموزشی ،پرورشی و
فرهنگی به ش��عر بهطوری که صرفاً خیالانگیز نباشد و ادبیات،

اخالق و حکمت را در خود جای داده باشد.
البته منظور این نیس��ت که از طریق ش��عر
چیزی را آموزش دهیم ،بلکه شعر میتواند
برگرفته از اخالق ،ادب ،انسانیت و فرهنگ
باش��د .ما ه��م در داوریها ای��ن موضوع را
مالک قرار دادیم .اما به هر حال جش��نوارة
رشد در این زمینه نوپاست.
فک�ر میکنید جش�نواره تا چه
ح�د در س�اماندهی منابع آموزش�ی
تأثیرگذار بوده است؟
در حوزة ش��عر که در ابتدای راه است
و بای��د مس��یری طوالن��ی را ط��ی کند.
ول��ی واقعیت این اس��ت که ب��ا توجه به
ش��یوههای توزی��ع و تبلی��غ آثار منتش��ر
ش��دة هن��ری در جامعة ما ،ج��ای خالی
این جش��نواره بسیار مش��هود است .قطعاً
جش��نواره رش��د مورد توجه فرهنگیان و
دانشآموزان قرار میگی��رد و میتواند از
طریق مدارس در ارائة فرهنگ مناسب به
جامعه مؤثر باش��د.

هر جش�نوارهای براس�اس
نیازه�ا و س�لیقة خ�ود
چارچوبی را ب�رای ارزیابی
انتخاب میکند .هر چه این
چارچوبها مش�خصتر و
روشنتر باش�ند ،شاهد دو
اتفاق خواهیم بود :نخست
اینکه ناشران و مؤلفان خود
را براساس آن نیازها آماده
میکنند و آث�ار یا تعدادی
از آثارشان را در مسیر این
نیازه�ا ق�رار میدهند که
برگرفته از نیازهای جامعه
اس�ت .دوم اینک�ه توج�ه
جامعه به موضوع جشنواره
جلب میش�ود؛ مانند نگاه
آموزش�ی ،پرورش�ی و
فرهنگی به ش�عر بهطوری
که صرف ًا خیالانگیز نباشد
و ادبیات ،اخالق و حکمت را
در خود جای داده باشد
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بشرا گلبخش ،سرگروه داوران طراحی ،نقاشی ،چاپ و صنایع دستی

هنر ،تشنة نگاه نو
اشاره

ب��ا توجه ب��ه کمبود کتابه��ای حوزههای طراحی ،نقاش��ی،
صنایع دستی و چاپ دستی ،همة کتابهای این رشتهها در یک
گروه قرار گرفتند و بررسی شدند .این را بشرا گلبخش سرگروه
داوران این حوزة میگوید .وی معتقد اس��ت با وجود اینکه تعداد
کم مخاطبان رش��تههای فنیوحرفهای تا حدودی باعث کمبود
تولیدات این گروه میش��ود ،اما هزینة باالی تولید کتاب هنری
مناس��ب هم در این موضوع بیتأثیر نیست .وی همچنین معتقد
اس��ت ،موضوعات حوزههای هنری نیازمند ن��گاه و دریچهای نو
هستند که در کتابهای امسال کمتر به چشم میخورد.
خانم گلبخش ،گویا امس�ال گروه ش�ما کتابهای
چند رشته را داوری کردند.
بل��ه ،امس��ال تعداد کتابها ک��م بود .لذا رش��تههای طراحی،
نقاش��ی ،صنایع دستی و چاپ دس��تی را در یک گروه قرار دادیم
که درنهایت هشت عنوان کتاب به مرحلة نهایی رسیدند .البته در
رشتههای هنری و فنیوحرفهای محتواهای کمی تألیف میشوند.
ترجمهها هم بیشتر عمومی هستند و کمتر تخصصی و کاربردی.
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یعن��ی آثاری ک��ه فرد با مطالع��ة آنها بتواند آم��وزش عملیاتی
ببیند ،کم است .اغلب کتابهایی هم که ناشران در این حوزه به
سراغشان میروند ،کتابهای تست و کنکوری است.
علت کمبود تألیف را چه میدانید؟
یکی اینکه شاخههای فنیوحرفهای مخاطبان کمتری دارند و
کم بودن کتابهای تألیفی این حوزه تا حدودی بدیهی است .اما
از س��وی دیگر ،چون هنر مخاطب خاص دارد ،عالوهبر اینکه آن
تخصص باید دقیق ،بهروز و با فناوری جدید بیان ش��ود ،کیفیت
تصویرها و چاپ هم باال باش��د ت��ا بتواند مخاطب هنری را جذب
کن��د .اما متأس��فانه در این حوزه چنین آثاری کم هس��تند ،چرا
که وقتی ناش��ران بخواهند کتابی با این مش��خصات تولید کنند،
هزینههای تولید باال میرود .از اینرو تا حدودی طبیعی است که
آثار تألیفی این حوزه کم باشند.
ضمن اینکه ناشران بزرگ این حوزه اندکاند و متأسفانه برخی
از آنها که حتی در س��الهای گذش��ته رتبه آورده بودند ،امسال
هیچ کتابی را به جش��نواره نفرس��تاده بودند .این موضوع نش��ان
میدهد که یا اطالعرس��انی مناسب نبوده است یا ناشران انگیزة

شرکت در جش��نواره را نداشتند .باید علت این عدم شرکت را از
خودشان جویا شد.
در گروه ش�ما وضعیت کمی�ت کتابهای ترجمه و
تألیف چگونه بود؟
ه��م کتابهای تألیفی بودند و ه��م کتابهای ترجمهای .اما با
وج��ود اینکه خیلی از کتابها محتوای خوبی داش��تند ،از لحاظ
ظاه��ری ،مانند صحافی ،امتیاز خوبی نداش��تند .ما انتظار داریم،
ناش��ری که هزین��ه میکند و مؤل��ف و محتوای خوب��ی انتخاب
میکن��د ،در مورد ظاهر کتاب هم دقت به خرج دهد .این نش��ان
میدهد که جنبة اقتصادی موضوع برای ناش��ران بیش��تر اهمیت
دارد .همین موضوع باعث میش��ود که ب��ا وجود محتوای خوب،
امتیازی از این بابت نگیرند.
در می��ان آث��ار ترجمهای ه��م ،کتابی محتوای غن��ی ،خوب و
کاربردی داشت ،اما متأسفانه بعد از ترجمة متن ویراستاری فنی
نش��ده بود .بههمیندلیل اصطالحهای خاصی که در آن فن بود،
ترجمة فنی نداش��ت و فقط ترجمة تحتاللفظی شده بود .معلوم
ب��ود که مترجم ،متخص��ص این حوزه نبوده ی��ا تخصص پایینی
داشته است .البته چون کتاب از لحاظ تصویری بسیار غنی است،
ش��اید مخاطب آش��نا با موضوع بتواند از آن استفاده کند ،اما اگر
مخاطب تخصص کمی داشته باشد ،ممکن است به خطا برود.
کتابها بیشتر در حوزة دانشافزایی بودند؟
بیش��تر کتابه��ا دانشافزای��ی و کمکآموزش��ی بودن��د ،اما
خوشبختان��ه دو کتاب داش��تیم که حالت مرجعگونه داش��تند
و رش��تههای گوناگون��ی را پوش��ش میدادند؛ چیزی ش��بیه به
دائرئالمعارف که فراتر از یکی دو رشته بود.
برای انتخاب کتاب مناسب در گروه چه معیارهایی
را در نظر داشتید؟
نخس��ت اینکه روند آموزش��ی در کتاب کام ً
ال مشخص و واضح
باش��د .وقتی میخواهیم کتابی را انتخاب کنیم که به هنرجویان
و هنرآموزان کمک کند ،باید بیان ش��یوا ،تصویرهای با کیفیت و
ادبیات قابل فهم برای مخاطبان داش��ته باشد و مراحل آموزش را
گامبهگام بیان کند.
اگر به واژهنامة تخصصی یا ش��رح اضاف��ه و زیرنویس نیاز دارد،
باید در کتاب ارائه شود .عالوهبر این تصویرهایی که در کتابهای
هنری استفاده میشوند ،باید اصل (اورجینال) و باکیفیت باشند.
از آنجا که کتابهای هنری و حتی مخاطبان آنها محدودند ،اگر

از تصویرهای تکراری استفاده شود ،مخاطب را جذب نمیکند.
کیفیت آثار را چگونه ارزیابی میکنید؟
غی��ر از یک��ی دو کت��اب ،بقی��ة آنه��ا بهخص��وص در زمینة
صفحهآرایی ،تجلید و صحافی ضعف داش��تند .بخشی از کتابها
نی��ز در موضوع و محتوا تکراری بودن��د .از آنجا که در حوزههای
هنری موضوعات مشخصاند ،زمانی مخاطب جذب کتاب میشود
که همان موضوعات با نگاه جدید ارائه ش��ده باش��ند .ما در حوزة

هنر به افراد متفکر و صاحب قلمی نیاز داریم
چون هن�ر مخاطب خاص
ک��ه موضوعات ی��ا تجربیات جدیدش��ان را با
دارد ،عالوهب�ر اینک�ه آن
نگاه نو در قالب کتاب بیان کنند تا راهگشای
تخصص باید دقیق ،بهروز و
هنرآموزان و هنرجویان باشند.
کتابه�ا تا چه ح�د رویکردهای
برنامة درسی را حمایت میکردند؟
به استثنای برخی کتابها که پوشش فراگیر
و فرارش��تهای داشتند ،تعداد کمی از کتابها
اینطور بودند؛ شاید حدود یک بیستم.

با فناوری جدید بیان شود،
کیفیت تصویرها و چاپ هم
باال باشد تا بتواند مخاطب
هن�ری را ج�ذب کن�د .اما
متأس�فانه در ای�ن ح�وزه
چنینآثاریکمهستند

فکر میکنید جش�نوارة کتابهای آموزش�ی رشد
طی دورههایی که برگزار شده ،تا چهحد توانسته است در
ساماندهی منابع آموزشی تأثیرگذار باشد؟
جش��نواره با تالش خود به س��اماندهی منابع آموزشی کمک
میکند؛ ولی فقط تعدادی از ناشران به این مقوله توجه میکنند.
بس��یاری از آنها روند تجاری خود را دنب��ال میکنند و توجهی
به جش��نواره ندارند .همین حضور نداش��تن ناشران زنگ خطری
است که مسئوالن جشنواره باید به آن توجه کنند؛ بهخصوص در
رابطه با ناش��رانی که قب ً
ال رتبه آوردهاند و اکنون شرکت نکردهاند.
شاید اگر دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی در ارزیابی ،انتخاب
و ممی��زی کتاب که در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اتفاق
میافتد ،با آنها همکاری کند ،تأثیر بهتری را شاهد باشیم.
عالوهبر این ،در حوزة صنایعدستی سازمانها و ارگانهایی مانند
«س��ازمان میراث فرهنگی» و «سازمان صنایعدستی» کتابهای
خیل��ی خوبی منتش��ر میکنند ،ام��ا اثری از این س��ازمانها در
جش��نواره دیده نمیشود .بنابراین باید همکاری این سازمانها را
با جشنواره جلب کرد ،چرا که آنها نیروهای بالقوهای هستند که
کار نشر انجام میدهند .چه بهتر اینکه با تشویق آنها به شرکت
در جش��نواره ،حاصل کارشان بیش��تر مورد استفادة هنرآموزان و
هنرجویان قرار گیرد.
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یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

گفتوگو با داوران

محمدرضا حشمتی ،سرگروه داوران علوم تربیتی

وقتیكتابهاپاسخگوی
نیازمعلماننیستند!
اشاره

محمدرضا حشمتی س��رگروه داوران حوزة علوم تربیتی در
یازدهمین جش��نوارة كتابهای آموزشی رشد است .وی معتقد
اس��ت با وجود اینكه تعداد آثار تألیفی این حوزه نسبت به سال
گذش��ته بیشتر ش��ده ،اما نیازها و مسائل معلمان در آنها كمتر
دیده شده اس��ت .به نظر میرسد مؤلفان باید با اقدام پژوهی به
نیازهای معلمان پیببرند و به آنها بپردازند.
آقای حش�متی امسال چند عنوان كتاب به مرحلة
نهایی راه پیدا كردند و بیشتر حول چه موضوعاتی بودند؟
 13كتاب به مرحلة نهایی رس��یدند كه موضوعات بیشتر آنها
در ارتباط با رشد حرفهای معلمان بود.
وقت�ی از كتابه�ای حوزة عل�وم تربیتی صحبت
میكنیم ،انتظار داریم با چه نوع آثاری و با چه موضوعاتی
روبهرو شویم؟
حوزة علوم تربیتی به معلمان ،مربیان و كارشناس��ان س��تادی
آموزشوپ��رورش مرب��وط میش��ود .انتظار داریم آث��ار این گروه
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مرتبط با توانمندسازی معلمان در ابعاد دانشی ،نگرشی و مهارتی
تهیه شوند تا بتوانند نگاه و راهبرد جدیدی به معلمان ارائه دهند.
طبیعی اس��ت هر قدر آثار ارائه ش��ده بیشتر به مشكالت معلمان
در حوزة فعالیتهای مدرس��ه و كالس درس و مرتبط با نگاههای
جدید در برنامة درس��ی ملی مربوط باش��ند ،برای معلمان بیشتر
كارگشا خواهند بود.
كتابها بیش�تر برای چه مخاطبی نوشته شدهاند؟
معلمان یا دانشآموزان؟
بیشتر معلمان و كارشناسان آموزشوپرورش.
گروه علوم تربیتی برای انتخاب كتاب مناسب چه
معیارهایی را مدنظر داشت؟
ما ش��ش معی��ار را در نظر گرفتیم .نخس��ت ارتباط محتوای
كتاب با برنامة درس��ی مل��ی ،تأكید بر حل مس��ائل مبتال به در
آموزشوپرورش و پرهیز از كلیگویی و مبهمگویی .مبتنی بودن
بر مبانی علمی و تأكید بر تألیف از دیگر معیارهای گروه بود .یكی
دیگر از معیارهای انتخاب كتاب مناس��ب در گروه علوم تربیتی،

خودآم��وز بودن ب��ود .به این معنا كه معلم ب��ا خواندن آن بتواند
ب��ه راحتی مفه��وم را درك كند و در فعالیتهای خود از آن بهره
بگیرد.
با توجه به اینكه یكی از معیارهای شما پشتیبانی
از رویكردها و اهداف برنام ة درس�ی ملی بود ه است ،آثار
رسیده به گروه تا چه حد این معیار را داشتند؟
به شكل مستقیم خیلی كم.
ت و كمیت كتابهای رسیده به
تحلیل كلیتان از كیفی 
گروه شما چیست؟
متأس��فانه تألیف و تدوین در این حوزه نسبت به سایر حوزهها
كم است.
وضعی�ت تألی�ف و ترجمه چگونه بود؟ كتابها بیش�تر
تألیفی بودند یا ترجمهای؟
امسال كتابهای این حوز ه بیشتر تألیفی بودند.
ش�ما ای�ن آث�ار را جوابگوی نیازه�ای مخاطبان

میدانید؟
ی كم .بعضی از آثار برای ش��رایط خاص نوش��ته شدهاند و
خیل 
بعضیهم پاس��خگوی نیاز معلمان نیستند .برخی از آثار كتابها
هم ارزش علمی باالیی دارند ،اما در مدرسه و كالس درس جنبة
كاربردی ندارند.
چه كمبودی در این حوزه احساس میشد؟
كمبود اصلی ناآگاهی ناش��ران و نویس��ندگان در مورد مسائلی
اس��ت ك��ه معلمان ب��ا آنها درگیر هس��تند.
همچنی��ن بیاطالعی از برنام ة درس��ی ملی و
طبیع�ی اس�ت ه�ر ق�در
رویكردهایی كه در آن مطرح است و كتابهای
آثار ارائه ش�ده بیش�تر به
درس��ی بر اس��اس آنه��ا تدوین میش��وند.
مشكالت معلمان در حوزة
ضرورت دارد برای غنیتر و كاربردیتر ش��دن
فعالیتهایمدرسهوكالس
آثار ،نویس��ندگان محترم ارتباط بیش��تری با
درس و مرتب�ط با نگاههای
معلمان و مدارس داش��ته باش��ند و به شكل
جدید در برنامة درسی ملی
یك اقدامپژوهی ساده از چند مدرسه و معلم،
مربوط باشند ،برای معلمان
نیازهای آنها را شناس��ایی كنند و س��عی بر
بیشتركارگشاخواهندبود
تولی��د آثاری داش��ته باش��ند كه ام��روز اكثر
معلمان به آنها نیاز دارند.
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توگو ی مسئوالنه
گف 
پای صحبت دکتر حمیدرضا کفاش
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش

برای مخاطب نواندیش و کنجکاو

با موج تغییر همراه شوید
اطالع داری�د که یکی از مهمتری�ن کارکردهای
ت وس�وی الگوس�ازی برای
جش�نواره رفت�ن ب� ه س�م 
کتابهای مناس�ب آموزش�ی است ،چون ش�ما خودتان
مستقیم ًا در بحث امور فرهنگی و تربیتی با دانشآموزان
در ارتباط هستید .بهنظر شما ،چه تغییراتی در این زمینه
ایجاد شده و گفتمان مناسبسازی این کتابها تا چه حد
نهادینه شده است؟
 èاز نگاه من ،با تصویب آییننامة س��اماندهی منابع آموزش��ی
و تربیتی ،ظرفیت بس��یار بیشتری نس��بت بدانچه اشاره شد ،در
ارتب��اط با موضوع س��اماندهی کتابهای آموزش��ی فراهم آمده
اس��ت .اگر ما ای��ن آییننامة خوب و غنی و تأثیرگ��ذار را بهطور
مس��تمر پیگیری و عملیاتی کنیم ،بسیاری از مشکالت مطرح در
این ح��وزه ،قابل حل خواهن��د بود و میتوان با اس��تفاده از این
ظرفیت بسیاری از راههای پیشرو را با موفقیت بیشتری پیمود و
انشاءا ...به مقصد رسید.
در واقع ،فاز اول این موضوع ،یعنی س��اماندهی منابع آموزشی
و تربیتی مناسب و الگوسازی برای تولید این منابع ،همان چیزی
اس��ت که ش��ما بدان اش��اره کردید .این موضوع یکی از عملیات
زمینهای برای برگزاری جش��نوارة کتابهای آموزشی رشد است
که امسال با همت همکاران خوبم در دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برگزار میشود.
روش��ن اس��ت که این جش��نواره میتواند با انتخ��اب کتابهای
مناسب و تأیید و معرفی آنها این الگوسازی را انجام دهد .شاید
بتوان گفت این کار مقدمة الزم برای کار بزرگ ساماندهی منابع
آموزشی است.
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باید توجه داشته باشیم که آموزشوپرورش تنها مرجع تخصصی
اس��ت که میتواند بگوید در نظام تعلیموتربیت از چه کتابهایی
میتوان اس��تفاده ک��رد .در همین ارتباط ،موضوع س��اماندهی
کتابهای آموزشی از مصادیقی است که میتواند برای رسیدن به
چنین نتیجهای مورد توجه قرار گیرد .اساس��اً یکی از وجوه اصلی
و فلس��فة اولیه این طرح هم دادن جواب مناسب به همین سؤال
شوپرورش اس��ت،
اس��ت .در واقع ،این یکی از تخصصهای آموز 
شوپرورش کتابهای درس��ی مورد
کم��ا اینکه اکنون نی��ز آموز 
نیاز دانشآموزان را براس��اس همی��ن تخصص و صالحیت ،تولید
و منتش��ر میکند .بههمین لحاظ ،آنچه پیرامون حوزة تخصصی
منابع و متون آموزش��ی اس��ت نیز قطعاً باید از نگاه کارشناسی و
تخصصی آموزشوپرورش بگذرد.
من ش��خصاً اعتقاد دارم که دبیرخانة ش��ورای ساماندهی منابع
آموزشی و تربیتی در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی ،به نیابت از وزارت آموزشوپرورش،
در زمینة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی و الگوسازی مناسب از
این کتابها در حد مقدورات بس��یار موفق عمل کرده است .انتشار
کتابنامههای متنوع و گستردة رشد ،راهاندازی سایت سامانکتاب،
برگزاری  10دوره جشنوارة کتابهای آموزشی ،رساندن کتابهای
مناس��ب به بیش از  50درصد در طول این چند سال و استمرار این
کار خوب در طول حداقل یک دهة گذشته و اقبال ناشران آموزشی
به این کار ،از ش��واهد و نشانههای موفقیت این کار مهم،ارزشمند و
البته سخت است.
نظرتان در مورد برگزاری ساالنة جشنواره چیست؟

 èبدون شک ،برگزاری ساالنة این جشنواره و کوتاه شدن فاصلة
دو جشنواره از هم ،اتفاق خوب و هوشمندانهای است و حتی اگر
مقدورات و لوازم آن مهیا باشد ،شاید بتوان این جشنواره را چند
نوبت در س��ال هم برگزار کرد .امروزه منابع آموزش��ی خیلی زود
و بنا به مقتضیات و امکانات تغییر میکنند و اگر ش��ما نتوانید با
موج تغییر همراه شوید ،از این قافله عقب خواهید ماند .در چنین
صورتی نمیتوانیم مدعی ش��ویم که کتابهای معرفی ش��دة ما
بهعنوان الگو ،میتوانند پاسخگوی نیازهای مخاطبان نواندیش و
کنجکاو ما باشند.
آیا شما هم به این معنا قائل هستید که جشنواره
باید در یک دورة معین ،همة مراحل کار خود ،یعنی اعالم
استانداردها،معرفی الگوهای مناسب و آن گاه دخالت در
صدور مجوز برای انتشار کتابهای مناسب را دنبال کند،
یا همین سیر فعلی را کافی میدانید؟
ً
 èمن اعتقادم به تسلس��ل و اس��تمرار اقدامات و اتفاقا رسیدن
به مرحلة نهایی برای تکمیل این فرایند است .شاید برای تقریب
به ذهن بتوانم آییننامة س��اماندهی منابع و مواد آموزشی را به
مراحلی که در موضوع امربهمعروف و نهیازمنکر وجود دارد ،تشبیه
کن��م .یعنی اینجا ه��م مانند مراحل امربهمع��روف و نهیازمنکر،
مرحل��ة اول تذکر ،مرحلة دوم الگوس��ازی و ارائة نمونه و ش��یوة
درست است و در مرحلة سوم ،موضوع جلوگیری و برخورد با آثار
نامناس��ب مطرح میش��ود .یعنی بعد از طی شدن یک مجموعه
مرحله و راههای الزم،باز هم اگر به هر دلیل ،کتابهای نامناسب
یا احیاناً مخربی منتشر شوند ،باید جلوی این کار را گرفت.
ب��ه اعتقاد من آییننامة س��اماندهی منابع و مواد آموزش��ی و
تربیتی باید بعد از فرهنگسازی ،معرفی کتاب خوب و الگوسازی،
مسیری را مشخص کند که خرید هر نوع کتابی از مسیر مشخص و
معینی انجام شود .بههمین دلیل هم بنده از زمان به عهده گرفتن
مسئولیت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش که
تأمین کتابهای م��ورد نیاز کتابخانههای مدارس را بر هم عهده
دارد ،رس��ماً اعالم ک��ردم هیچ کتابی نمیتواند از این مس��یر به
کتابخانهه��ای مدارس برس��د ،مگر اینکه در بخش س��اماندهی
کتابهای رش��د،تأیید و معرفی ش��ده باش��د .منبع و مأخذ این
معرفی هم همان کتابنامههای رشد هستند.
از نگاه ش�ما بعد از اعالم استانداردها،چه گامی
باید برداشته شود که کار در مسیر اصلی خود پیش برود؟
 èبهنظرم دومین گام هم این است که شورای ساماندهی همة
کمیتههای مورد نیاز را تش��کیل دهد ت��ا بتواند کتابهای مورد
نی��از م��ا را در مدارس تأمین و عرضه کند ت��ا در گام بعدی و در
نمایش��گاههای کتاب در مدارس ،تنها کتابهایی عرضه شوند که
از مسیر بررسی ،تأیید و معرفی این شورا گذشته باشند.
اما گام س��وم و گامی که به نظر بنده خیلی مهم اس��ت و ما در
شورای س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی باید به جد بهسوی

آن قدم برداریم ،ق��درت اعمال نظر در جلوگیری از صدور مجوز
انتش��ار کتابهای غیرمناسب و غیراستاندارد است .اساساً باید به
این س��ؤال پاس��خ داده ش��ود که چرا باید کتاب غیراستانداردی
تولید ش��ود که مخاطب آن دانشآموز مدرس��ه باشد و بتواند به
راحتی در دس��ترس قرار گیرد و به فرزندان ما آس��یب وارد کند.
قطعاً اگر ما صورت مس��ئله را درست تبیین کنیم،بعد از گذشت
یک دهه کار ارش��ادی و نظارتی و اعالم استانداردهای کار،کسی
مدافع انتشار و تولید چنین آثاری نخواهد بود.
آیا بهنظر شما جلوگیری از ارائه و توزیع این آثار
در مدارس و بین دانشآموزان ،راهحل
نهایی و خوبی برای این کار است؟
اگر ما این آییننامه خوب و
 èن��ه خیر!این کار الزم اس��ت ،اما کافی
غنی و تأثیرگ�ذار را بهطور
نیس��ت .راهکار اساسی جلوگیری از انتشار
مستمر پیگیری و عملیاتی
اینگون��ه کتابهاس��ت ،وگرنه اگ��ر ما در
کنیم ،بسیاری از مشکالت
مدرس��ه و کالس درس ه��م مان��ع از ارائة
مطرح در این ح�وزه ،قابل
آنها ش��ویم ،خانوا دهه��ا و دانشآموزان با
حل خواهند بود و میتوان
خرید آنها از مغازه و فروش��گاه ،باز هم در
با اس�تفاده از این ظرفیت
تهدید این آس��یبها خواهند بود .همة این
بسیاری از راههای پیشرو را
موارد هم در آییننامة س��اماندهی مواد و
با موفقیت بیشتری پیمود و
منابع آموزشی پیشبینی شده است .برای
انشاءا...بهمقصدرسید
اجرایی ش��دن این امور ،مدیر کل بازرگانی
صداوس��یما و نمایندة ناشران آموزشی هم
حضور دارند .میتوان با تصمیمات مناسبی که گرفته خواهد شد،
تا عملیاتی شدن طرح ساماندهی مواد و منابع آموزشی گامهای
الزم را دنبال کرد و انشاءا ...به نتیجه رسید.
اما آقای دکتر ما همچنان ش�اهدیم
که در جاهایی که اتفاق ًا گلوگاه هم هستند،
به این دستورالعملها عمل نمیشود .مث ً
ال
صداوس�یما برای تبلیغ آث�ار تأیید این
ش�ورا را نمیخواه�د .تضمی�ن اجرایی
این دستورالعملها کجاست وتوسط چه
کسانی مشخص و اجرایی میشود؟
 èبل��ه!صحب��ت من ه��م که گفت��م ما در
گام اول کار موف��ق بودهای��م ،ناظر بر
همی��ن معناس��ت،
چون به س��ه گام
اشاره کردم که

توگو ی مسئوالنه
گف 

موفقیت نهایی این کار در گرو برداش��تن آن س��ه گام است .حاال
ه��م عرض میکنم ،بهجز اقدامات مؤث��ری که در دبیرخانة طرح
س��اماندهی مواد و منابع آموزشی انجام میشود ،باید بخشنامه
و دستورالعمل اجرایی  828که همان آیین نامة ساماندهی مواد
و منابع آموزش��ی است و اتفاقاً س��ند جامع و مؤثری هم هست،
بیش از پیش مورد توج��ه قرار گیرد و در
ش�خص ًا اعتق�اد دارم ک�ه
واقع ضمانت اجرایی آن در گام اول توسط
دبیرخانهشورایساماندهی
همة اعضای شورا و در گامهای بعد توسط
منابع آموزشی و تربیتی در
تکت��ک اعضا ،به نس��بت مس��ئولیت هر
دفتر انتشارات و تکنولوژی
عضو ،صورت گی��رد .در صحبتهای قبلی
آموزش�ـی و س�ازمـــان
هم اش��اره کردم ،ما در معاونت پرورشی و
پژوه�ش و برنامهری�زی
فرهنگی وزارت آموزشوپرورش ،براس��اس
مفاد همین دس��تورالعمل ،موظف ش��دیم
آموزشی ،به نیابت از وزارت
کتابهای مناسب برای مدارس را از مسیر
آموزشوپ�رورش ،در زمینه
طرح ساماندهی انتخاب و معرفی کنیم و
ساماندهیمنابعآموزشیو
داریم گامبهگام به اینس��و پیش میرویم.
تربیتی و الگوسازی مناسب
انتظار این است که دوستان و همة اعضای
از ای�ن کتابه�ا در ح�د
شورا ،با وجود نظرات و احیاناً منافع و سود
مقدورات بسیار موفق عمل
زودگذری ک��ه در ادام��ة وضعیت موجود
کرده است
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ممکن اس��ت برای سیس��تم و تش��کیالتی خاصوجود داش��ته
باش��د،بهدلیل ارزشهای ملی و فراگیر این طرح،از این مس��ائل
چشمپوشی و بهطور کامل از این طرح حمایت و پشتیبانی کنند.
البته این کار س��نگین و زمانبر است و به تأمین بودجههای الزم
نیاز دارد ،اما وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هم آمادگی دارد
ک��ه حداقل کتابهای ح��وزة تعلیموتربی��ت و بهخصوص حوزة
دانشآم��وزی ،با مج��وز وزارت آموزشوپرورش تأیید و منتش��ر
شوند.
بهنظر من وقت آن رسیده است که شورای ساماندهی منابع و
مواد آموزش��ی از مرحلة انتخاب ،معرفی کتاب در کتابنامههای
رش��د،برگزاری جش��نواره و معرفی الگوهای مناس��ب در حوزة
کتابهای آموزشی عبور کند و به مرحلة دخالت در صدور مجوز
و جلوگیری جدی از انتشار کتابهای نامناسب و غیراستاندارد در
فرایند آموزشوپرورش وارد ش��ود .بههمین دلیل عرض میکنم،
تکمیل حلقة نهایی این کار نیازمند این اقدام جدی اس��ت و اگر
این گام برداش��ته نشود ،آن دو گام اول یعنی شناسایی و معرفی
الگوهای مناس��ب ،ناتمام خواهد ماند و ب��ه هدف غایی خود که
س��اماندهی مواد و منابع آموزشی و غلبة آثار برتر بر آثار ضعیف
و نامناسب است ،نخواهد رسید.

پای صحبت مهندس نوید ادهم
دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش

حضور بخش غیردولتی در زمینه تولید
کتابهای آموزشی یک ضرورت است!
جناب آقای نوید ،از نگاه ش�ما ،بهعنوان دبیرکل
شوپرورش و کارشناس صاحبنظر در
ش�ورای عالی آموز 
حوزة تعلیموتربیت ،چه ضرورتی برای انتش�ار کتابهای
آموزشی وجود دارد؟
 èاجازه بدهید س��خنم را از موضوع ساماندهی کتابهای این
حوزه آغ��از کنم .بحث تدوین آییننامه برای س��اماندهی منابع
آموزش��ی به دالیل مختلف از اهمیت و حساسیتی ویژه برخوردار
شوپرورش تصمیم گرفت
است .بههمین دلیل ،شورای عالی آموز 
وارد این میدان شود .به این ترتیب ،با مشورت کارشناسان سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی طرحی تنظیم شد که خوشبختانه
در جلسة  828این شورا به تصویب رسید و مبنای کار قرار گرفت.
قب��ل از آنکه به مفاد و انگیزههای تدوی��ن این آییننامه بپردازم،
بحثی کلیتر را در این زمینه طرح میکنم.
شوپرورش این است که دانش
یکی از رس��التهای اصلی آموز 
موجود و یافتههای علمی و پژوهش��ی موجود را به زبان کودک و
نوج��وان ترجمه کند و در اختیار ق��رار دهد تا آنها بتوانند خود
را ب��رای زندگی مطلوب آماده کنند .مراحل این موضوع ،یعنی از
روزی که دانش متولد میشود ،کارشناسان برنامههای درسی آن
را ی��اد میگیرند و به زبان کودک و نوجوان ترجمه میکنند و در
برنامههای درس��ی میآورند و تصوی��ب میکنند ،در قالب کتاب
درس��ی متجلی ،تولید و وارد فرایند آموزش میشود .این فرایند
معموالً طوالنی و تخصصی است.
در ش��رایط موجود ،نه در کشور ما که در همة کشورهای دنیا،
کتابهای درس��ی نس��بت ب��ه یافتههای پژوهش��ی و تحقیقاتی
و علم��ی عقبتر هس��تند .علت هم س��رعت تح��والت علمی و
پژوهش��ی است .یافتههای جدید خیلی زود جای یافتههای قبلی
را میگیرن��د و چیزی نو را عرض��ه میکنند .البته ظرفیت کتاب
درس��ی ،آموختههای معلمی که باید ای��ن کتاب را تدریس کند،
زمان و فرصت تحصیل دانشآموزان در مدرس��ه و عواملی از این

دس��ت نیز در ایجاد محدودیت برای پاسخگویی کتاب درسی به
هم��ة نیازهای دانشآموزان دخالت و تأثیر دارند .پس کتابهای
درسی در همه جای دنیا ،نسبت به نیازهای مخاطبان و تحوالت
جاری ،تأخیر زمانی دارند.
ب��رای آنکه بت��وان این تأخیر را بهس��امان کرد و آس��یبهای
احتمال��ی آن را ب��ه حداقل رس��اند ،باید از مناب��ع و کتابهای
غیردرسی استفاده کرد .البته این امکان وجود دارد که این منابع
توس��ط همان س��ازمان تولیدکنندة کتابهای درس��ی یا توسط
بخش غیردولتی تولید و منتشر شود.
ب�ا این فرض که انتش�ار چنی�ن کتابهایی یک
ضرورت است ،استفاده از ظرفیت و توان
بخ�ش غیردولت�ی را در این زمینه
چهقدر ضروری میدانید؟
 èاین موضوع ه��م مانند اصل
قضیه یک ضرورت اس��ت .یعنی
معموالً بخ��ش غیردولتی بهدلیل
چابکی و برخورداری از منابع مالی
تمایل دارد وارد این میدان ش��ود و
ضمن سرمایهگذاری در این زمینه،
س��ود و منفع��ت اقتص��ادی منطقی
خود را داش��ته باشد .اصل این کار،
موضوعی اس��ت که هم
توجیه اقتصادی
و هم توجیه
فر هنگی
دارد.

توگو ی مسئوالنه
گف 

خوشبختانه این اتفاق در کشور ما هم صورت گرفته است.

اگ�ر چنی�ن ضرورتهایی وج�ود دارد ،چرا باید
آییننامة س�اماندهی منابع آموزش�ی و تربیتی با چنین
اس�تمرار و دقت�ی در دس�تور کار آموزشوپ�رورش قرار
گیرد؟
 èنکتة قابل تأمل در تولیدات بخش غیردولتی این است که گاهی
شاهد همسویی و همگرایی الزم بین آثار تولیدشده و برنامههای
آموزش��ی و همچنی��ن نیازه��ای اصیل مخاطب��ان و بهخصوص
دانشآموزان نیستیم .گاهی چنین تولیداتی
نهتنها کار معلم و دانشآموز را در کالس و
ب�رای اینکه بت�وان تأخیر
مدرسه تسهیل نمیکند ،بلکه موانعی را هم
زمان�ی انتش�ار کتابهای
در مسیر آموزش و یاددهی یادگیری فراهم
درس�ی را به س�امان کرد
میآورد .لذا این طرح تنظیم ش��د تا نوعی
بای�د از مناب�ع و کتابهای
همافزایی بین ظرفی��ت بخش غیردولتی و
غیردرس�ی اس�تفاده کرد.
کتابهای درسی بهوجود آید.
این منابع میتواند توس�ط
محور اهداف و مبان��ی ،اصولی بود که در
ن تولیدکننده
همان سازما 
آموزشوپ��رورش حاکم اس��ت و کتابهای
کتابهای درس�ی تولید و
آموزش��ی برای تقویت ای��ن محور و اهداف
تأمین شود و یا توسط بخش
ی��ا برای عمق بخش��یدن به ای��ن اهداف و
غیردولتی تولید و منتشر
مبانی باید همسو با آن حرکت میکردند ،تا
شود
ضمن کارکرد مؤثر و مناسب ،از آسیبهای
ناش��ی از بیتوجهی به ای��ن اصول و اهداف
جلوگیری ش��ود .در بیانی دیگر ،این کتابها وقتی میتوانستند
به اه��داف مورد نظر کمک کنند که مقوم ،مروج ،مکمل یا مؤید
کتابهای درسی و برنامههای آموزشی باشند.
البت��ه الزمة چنی��ن کاری این بود که س��ازمان متولی تولید و
انتش��ار کتابهای درس��ی ،چارچوبها و اس��تانداردهای الزم را
تولی��د کند .خوش��بختانه با اجرایی ش��دن طرح سامانبخش��ی
کتابهای آموزشی این مهم صورت عمل به خود گرفت و در سیر
توهش��تمین جلس��ة شورای عالی
تحولی خود در هشتصدوبیس 
آموزشوپ��رورش منجر به تصویب و ابالغ آییننامة س��اماندهی
منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها) شد.
نظ�ر صریح ش�ما در خص�وص اقدامات�ی که در
زمینة ساماندهی کتابهای آموزشی صورت گرفته است،
چیست؟
 èخوش��بختانه وزارت آموزشوپ��رورش این فرایند را بهخوبی
طی کرد و بخش غیردولتی و ناش��ران آموزش��ی هم از این طرح
اس��تقبال کردند .امروز که به گذش��تة کار نگاه میکنیم ،س��یر
تکاملی این همگرایی و همافزایی را بهخوبی ش��اهدیم .سالهای
اولی که این طرح و جش��نواره کار خود را آغاز کرد ،ش��اید منابع
اس��تانداردی که بتوانند مورد تأیی��د قرار گیرند به  20درصد هم
نمیرس��یدند ،ولی در حال حاضر و بنا بر آمارهای مس��تند ،این
نسبت به مرز  60درصد نزدیک شده است.
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من در همین ارتباط بر خودم الزم میدانم از همة دستاندرکاران
ای��ن طرح ب��زرگ در آموزشوپرورش ،به نیابت از ش��ورای عالی
آموزشوپرورش ،تقدیر و تش��کر کنم .این راه باید تا رس��یدن به
نقطهای مطلوب که قطعاً پایان و توقفی نخواهد داشت ،ادامه پیدا
کند و به ثمر برسد.
ش�ما باره�ا در صحبته�ای کارشناس�ی و
نقطهنظ�رات خ�ود از آموزشهای غیررس�می و نقش آن
در ام�روز جامعه و م�دارس و در بین دانشآموزان و لزوم
بهرهگی�ری آموزشوپ�رورش از ظرفیته�ای موجود در
جامعه ی�اد کردهاید .از آنجا که بحث س�اماندهی منابع
آموزشی و تربیتی هم بر همین نوع تعامل و همکاری ناظر
است ،در این خصوص کمی بیشتر توضیح دهید.
 èهمچن��ان که در س��ند تحول بنیادی��ن آموزشوپرورش هم
بهخوبی به این معنا توجه ش��ده اس��ت ،اعتقادم بر این است که
آموزشوپ��رورش م��ا ،به دالیل مختلف ،باید به س��متی برود که
نقش کتابهای درسی که امروزه بالمنازع است ،قدری کمرنگتر
و میدان برای حضور س��ایر رسانهها بیش از پیش باز و گشوده و
فضا برای حضور بقیة بخشها و بهخصوص بخش نشر غیردولتی
بیش از گذش��ته فراهم ش��ود .از س��وی دیگر ،و با وجود و نفوذ
شبکههای آموزشی در دنیای مجازی ،ضرورت توجه به همکاری
شوپرورش و سایر بخشهای مؤثر در زمینة
و همگرایی بین آموز 
تولید مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی احس��اس میشود .در این
خصوص نیز باید بیشتر برنامهریزی و اقدام شود.
اص ً
ال اقتضای چنین میدان گس��تردهای این اس��ت که ناش��ران
آموزش��ی و همة بخشهای غیردولتی که در زمینة تهیه و تولید
مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی عالقه و امکان فعالیت دارند ،به
شوپرورش بیایند و در این کار بزرگ سهیم و شریک
کمک آموز 
شوند.
در حال حاضر هم این بخش حضوری غیررسمی و البته مؤثر در
این حوزه دارد ،اما رسمیت دادن به این حضور ،آن هم رسمیتی
مس��ئوالنه و آگاهانه ،کمک خواهد ک��رد آثاری که بخش دولتی
در این زمینه تولید میکند ،ضمن انطباق با برنامههای آموزش��ی
و درس��ی ،در کالس درس به کمک معلم و دانشآموز بیاید و ما
ش��اهد تولید آثاری نباشیم که نهتنها در این زمینه باری از دوش
خان��واده و معلم و دانشآموز برنمیدارن��د ،بلکه دغدغه و نگرانی
آنان را بیشتر میکنند.
وقتی م�دارس در اختی�ار آموزشوپرورش قرار
دارند ،بخش غیردولتی چه نقش�ی میتواند در این زمینه
داشته باشد؟
 èعرض بنده هم این اس��ت که نگاه ما باید از مدرس��همحوری
به نقش��ی فراتر و فراگیر که ش��امل همة اجزای تش��کیلدهندة
تعلیموتربیت باش��د ،تغییر کن��د .البته که ای��ن کار به مدیریت
نیاز دارد .در زمانهای که بهس��متی حرکت میکنیم که در کالن

سیس��تم ،آموزشهای غیررس��می به معنای مصطلح آن نقش��ی
بی��ش از پی��ش و مهمتر از آموزشهای رس��می پی��دا میکنند،
ضرورت این همگرایی و همراستایی بین آموزشوپرورش و دیگر
نهادهای دخیل در این امر ،بهخصوص در بخش غیردولتی ،بیش
از گذشته احساس میشود.
ً
اگر در روزگاری و در چند دهة گذش��ته آموزش صرفا از طریق
مدرس��ه منتقل میشد و هر کس میخواست آموزش ببیند باید
وارد مدرس��ه میش��د ،امروزه این ضرورت حداقل با آن ش��دت
وجود ندارد و بهس��مت کمرنگتر ش��دن م��یرود .این موضوع
مهمی اس��ت که باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد .در آینده باز
هم نقش آموزشهای غیررسمی افزایش خواهد یافت.
آیا میتوان برنامهای مانند طرح س�اماندهی را
ک�ه بر همکاری آموزشوپرورش و بخ�ش غیردولتی ناظر
است ،تمرینی مؤثر برای جلب مشارکت دیگران در ادارة
مدارس�ی دانس�ت که هر روز فضای تأثیر آنها از محیط
کالسی گستردهتر میشود و به همة اجزای جامعه تسری
مییابد؟
 èبله! به نکتة خوبی اش��اره کردید .االن هم طرح س��اماندهی

منابع آموزش��ی و تربیتی ک��ه بهگونهای می��زان توانایی ما را در
بهکارگرفتن و مش��ارکت بخش غیردولتی ب��ه نمایش میگذارد،
زمینة بس��یار مناسبی برای تمرین مشارکت و همکاری بین همة
شوپرورش اس��ت که باید به
نهادها با آموز 
بهترین شکل مدیریت و هدایت شود.
اعتق�ادم ب�ر این اس�ت که
در زمان��های که بچهها بی��ش از آنچه در
آموزشوپ�رورش بای�د ب�ه
کالس درس فرامیگیرند ،از بیرون کالس،
س�متی ب�رود ک�ه نق�ش
جامع��ه و محیط اطراف خ��ود میآموزند،
کتابهای درسی که امروزه
قطع��اً توجه به ای��ن واقعیتها در موفقیت
بالمن�ازع اس�ت ،ق�دری
و تأثیرگ��ذاری آموز 
شوپ��رورش در آینده
کمرنگت�ر و می�دان برای
بس��یار مؤثر خواهد بود .معنای حرفم این
حضور س�ایر رسانهها بیش
اس��ت که ما در چنین زمانهای باید تالش
از پیش باز و گش�وده و فضا
خود را برای مشارکت بیشتر و ایجاد زمینه
برای حض�ور بقیة بخشها
برای اس��تفاده از همة ظرفیتهای جامعه
و بهخص�وص بخ�ش نش�ر
افزایش دهیم و ت�لاش کنیم ضمن حفظ
غیردولتی بیش از گذش�ته
اصول و اهداف اساسی تعلیموتربیت ،ضمن
فراهمشود
همگامی ب��ا تحوالت روز و درک ش��رایط
موجود و نیازهای فزایندة مخاطبان ،از این
کاروان شتابنده عقب نمانیم.
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توگو ی مسئوالنه
گف 

پای صحبت مهندس علی زرافشان
شوپرورش
معاون آموزش متوسطة وزارت آموز 

مرجع انتخاب کتاب آموزشی
نیاز دانشآموز و انتخاب معلم است!
در آستانة برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای
آموزش�ی نظر و نگاه جنابعالی ،بهعنوان معاون آموزش
شوپ�رورش ،به موض�وع ضرورت
متوس�طة وزارت آموز 
انتش�ار م�واد و منابعی بهعن�وان کتابهای آموزش�ی یا
کمکآموزشی چیست؟
 èبهنظرم در مورد ضرورت وجود مواد آموزشی و کمک آموزشی
در کنار برنامههای رسمی آموزشوپرورش ایران تصویر غلطی در
بخش��ی از جامعه وجود دارد که وجود چنین موادی را دلیلی بر
نقص یا کاستی مواد و کتابهای درسی تلقی میکنند و معتقدند
کتابهای آموزشی و کمک درسی بهخاطر وجود این نقص شیوع
پیدا کرده و رونق گرفتهاند .این نکته باید مورد توجه و تأکید قرار
گی��رد که وجود این کتابه��ا دلیلی بر وجود نقص در کتابهای
درس��ی رس��می نیس��ت .نظام آموزش��ی ما نوعی نظام آموزشی
متمرکز اس��ت و کتابهای درسی هم بهصورت متمرکز تدوین و
منتشر میش��وند .به همین دلیل ،ما متوسطی از دانشآموزان را
در نظر میگیریم و وقتی این حد متوسط در نظر گرفته شود ،دو
گروه دانشآموزان پایینتر از متوس��ط و باالتر از متوسط ،به مواد
و منابعی نیاز دارند که باید بخش��ی دیگر مثل بخش غیردولتی و
ناشران آموزشی میتواند آن را ،تأمین کند.
در واقع مواد آموزش��ی که بهعنوان کتابهای آموزش��ی ،کمک
آموزشی و یا کمک درسی منتشر میشوند ،میتوانند نیازهای این
دو طیف از دانشآموزان و در شرایطی مناسب همة دانشآموزانی
را ک��ه منابعی بی��ش از آنچه در کتابهای درس��ی آمده اس��ت
میخواهند کمک کند.
از س��وی دیگر و با توجه به همین تفاوتها ،برای پاس��خگویی
ب��ه نیازهای متفاوت و متنوع دانشآم��وزان ،این مواد و منابع به
غنیس��ازی منابع آموزش��ی که بهصورت متمرکز ارائه میشوند
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کمک میکنند .ش��اید یک مثال خیلی ملموس در این خصوص،
مدارس تیزهوش��ان باشد .اطالع دارید که بنا بر مصوبات قانونی،
مس��ئوالن مدارس تیزهوش��ان ،برای پاس��خگویی ب��ه نیازهای
دانشآموزان ،مجاز یا حتی ملزم هس��تند ک��ه عالوه بر محتوای
کتابهای درس��ی رس��می ،برای غنیس��ازی محت��وای آموزش
دانشآموزان تیزهوش ،محتواهای تکمیلی فراهم کنند .آنجا هم
دلیل تهیة این محتوای فوقالعاده ،ضعف نظام آموزش��ی نیست،
بلکه نیاز افزونی است که در این مدارس و بین دانشآموزانی که
به لحاظ هوش��ی از متوس��ط معمول دانشآموزان باالتر هستند،
وجود دارد.
اگ��ر ما ب��ه آنچه در تولید م��واد آموزش��ی در بخش خصوصی
اتف��اق میافتد ن��گاه کنیم ،با چنین ذهنیتی آن��ان را هم همکار
خودمان خواهیم دانس��ت و زاویة خیل��ی از بحثها و صحبتها
در این خصوص عوض خواهد ش��د؛ نگاهی که ناشران آموزشی را
تکمیلکنندة حلقة تولید و توسعة مواد و منابع آموزشی و تربیتی
میبیند و بهعنوان رقیب به آنان نظر نمیافکند.
البت�ه از آس�یبهایی هم که ممکن اس�ت از این
رهگذر متوجه مدارس و دانشآموزان ما ش�ود نباید غافل
شد ،قبول دارید؟
 èدر هر زمینهای ممکن اس��ت آسیبهایی وجود داشته باشد
و ای��ن دلیلی بر تعمیم آن به همة موضوع نمیش��ود .متأس��فانه
در این زمینه ،نگاه غالب به ناش��ران آموزش��ی ،معم��والً نگاه به
بخش کوچکی اس��ت که ممکن اس��ت آس��یبهایی را هم وارد
کند .متأس��فانه اغلب هم این نگاه ب��ه همة مجموعه تعمیم داده
میش��ود .در صورتی که نگاه س��ازنده و واقع��ی و آنچه در مورد
اغلب ناش��ران آموزشی که با نگاه ،عالقه و انگیزة فرهنگی به این

کار روی آوردهاند ،مص��داق دارد ،همان نگاه همکاری و همراهی
شوپرورش اس��ت .البته بهطور طبیعی هم
و همداس��تانی با آموز 
ممکن اس��ت عدة قلیلی بهدنبال اهداف و منافع مادی و شخصی
باش��ند ،اما اگر ما مسیر و راه همکاری سازنده و تعاملی را با این
بخ��ش در پیش بگیریم ،رنگ و لع��اب کار آنان تأثیر چندانی در
روند کلی کار نخواهد داشت.
اعتقاد ش�خصی ش�ما بهعنوان یک مس�ئول در
شوپرورش در این خصوص چیست؟
وزارت آموز 
 èبای��د این مجموع��ه را مجموعهای در نظ��ر بگیریم که آمده
شوپرورش به ما کمک کند .از این فرصت مغتنم
اس��ت در آموز 
باید به بهترین وجه استفاده شود .کما اینکه در بحث ساماندهی
کتابهای آموزشی و در اس��ناد و آییننامههای آموزشوپرورش
هم همین معنا مورد توجه قرار گرفته است.
البته نگاهی به س��ابقة شکلگیری و فلس��فة طرح ساماندهی
کتابهای آموزش��ی هم مؤید همین نظر اس��ت .خداوند زندهیاد
مرحوم مهندس عالقهمندان را که پایهگذار و مبدع این طرح در
شوپرورش بود بیامرزد و در جوار رحمت خودش جای دهد.
آموز 
اولین گفت و گوها درخصوص س��اماندهی مواد و منابع آموزشی
در شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
در زمان حضور ایش��ان اتفاق افت��اد .همچنین ،اولین آییننامهها
و دس��تورالعملها ،درخصوص اعالم ش��اخصها و استانداردهای
تولید اینگون��ه منابع ،و چارچوبهای تألیف و تدوین کتابهای
آموزش��ی در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،در همان زمان
نوشته ،تدوین ،تعیین و اعالم شد.
البت�ه هم�ان زمان هم نگاه واح�دی نبود .برخی
از مس�ئوالن ی�ا کارشناس�ان نگاهی فرات�ر از حمایت و
پشتیبانی داشتند!
 èبله ،درس��ت میفرمایی��د.آن زمان هم دو نگاه به این موضوع
شوپرورش درخصوص
وجود داش��ت .یک نگاه این بود ک��ه آموز 
ً
مواد و منابع آموزشی ،نقش ممیزی داشته باشد که اساسا چنین
نگاهی امکانپذیر ،ش��دنی ،منطقی و عقالنی نبود .البته مش��ابه
ال هم تجربه ش��ده بود .مث ً
این کار قب ً
ال در مصوبات آموزشگاههای
شوپرورش مکلف
علمی آزاد ،بندی وجود داش��ت که وزارت آموز 
اس��ت مواد آموزشی تولید شده در آموزش��گاههای علمی آزاد را
بررسی و تأیید کند .اما این بند هیچگاه اجرایی نشد ،زیرا سازوکار
مش��خصی برای آن وجود نداش��ت و آموزشوپ��رورش هم توان،
ظرفیت و امکان الزم را برای چنین کاری در اختیار نداش��ت .به
همین دلیل ،در مصوبا ت جدید مربوط به این موضوع ،این بند از
مجموعه بندهای آن دستورالعملها حذف شده است.
خاطرم هس��ت همان موق��ع ،نگاه دوم و نگاهی که در اس��اس
مبنای طرح س��اماندهی ش��د ،بهعنوان نگاه تشویقی و حمایتی
مطرح و بنای کاری واقع ش��د که اکنون ه��م در آییننامة 828
مربوط به س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)،

بهعنوان دس��تورالعمل مبنا و پایة کار س��اماندهی ،مورد توجه
و تأکی��د ق��رار گرفته اس��ت .یعنی ما بهجای اینک��ه بگوییم این
کت��اب یا این مجموعه کتابها خوب نیس��تند ،کتابهای خوب
و مناس��ب و مطابق با استانداردهای اعالم
ش��ده را معرفی کنیم تا مخاطب خودش
ای�ن نکته باید مورد توجه و
بتوان��د انتخاب کن��د .در چنین کاری ،ما
تأکید قرار گی�رد که وجود
بای��د ش��اخصها و اس��تانداردهای کتاب
کتابهای آموزش�ی دلیلی
مناسب را تعریف و به ناشران اعالم کنیم
بر وجود نقص در کتابهای
تا ناش��ران بدانند چگونه کتابی اگر نوشته
درسی رس�می نیست و دو
ش��ود ،مناس��ب اس��ت .بنابراین ،رویکرد
گروه دانشآموزان پایینتر
حاکم ب��ر طرح س��اماندهی و کتابهای
از متوسط و باالتر از متوسط
کمک آموزشی ،رویکرد بازدارنده ،توبیخی
نیاز به م�واد و منابعی دارند
و تنبیهی و ممیزی نیست ،بلکه رویکردی
که باید بخشی دیگر که مثل
کام ً
ال حمایت کننده ،راهگشا ،جهتدهنده
بخش غیردولتی و ناش�ران
و تشویقی اس��ت تا ناشران آموزشی را در
آموزشی باشد ،میتواند آن
مسیر اهداف برنامههای آموزشی و درسی
را تأمین کند
شوپرورش همراه و همگام کند.
با آموز 
شوپرورش با جمع
معاونت متوسطة وزارت آموز 
بزرگی از معلمان در سرتاسر کشور ارتباط و تعامل دارد.
نق�ش معلمان را در توس�عه و تعمیق س�اماندهی منابع
آموزشی و تربیتی چگونه ارزیابی میکنید؟
 èاین نکته هم بس��یار مهم است و به گمانم باید بیش از پیش
م��ورد توجه قرار گیرد .براب��ر آییننامة اجرای��ی مدارس ،مرجع
تش��خیص انتخاب کتاب آموزشی ،شورای آموزشی مدرسه است
و جایگاه و نقش معلم در این طرح بس��یار اساس��ی و مهم است.
یعنی در واقع مالک تش��خیص کتاب خوب معلم اس��ت .او باید
بگوید دانشآموزانش به چه کتاب و منبعی
نیاز دارند.
شوپرورش
در اس��ناد تحولی آموز 
و از جمل��ه س��ند تح��ول بنیادین
شوپرورش و برنامة درس��ی
آموز 
مل��ی مدرس��ة یادگیرنده ،خالق
بودن ،انتخابگ��ری و راهنمای
دانشآم��وز ب��ودن معلم بس��یار
مورد توجه و تأکی��د قرار گرفته
و راه تحق��ق چنی��ن اهداف��ی،
توج��ه ت��ام و تم��ام ب��ه
معل��م و نقش معلمی
است .همچنین ،در
قوانین و مقررات
ج��اری ،یکی از

توگو ی مسئوالنه
گف 

نقشهای معلم انتخاب مواد و منابع مناسب برای کمک و تقویت
بنیة علمی و دانش��ی دانشآموزان است .اعتقاد بنده این است که
این مرجعیت و جایگاه باید در طرح س��اماندهی منابع آموزشی
و تربیتی (مواد و رس��انهها) هم بهدقت م��ورد توجه قرار گیرد و
عملکرد و رویکرد طرحهای اساس��ی م��ا در آموزشوپرورش ،این
جایگاه و نقش را کمرنگ نکند.
اگر قرار باش��د با وجود همة ای��ن قوانین و مقررات و اعتقادات،
باز هم مجموعه عملکرد ما در یک بخش ،به
اگر قرار باشد با وجود همة
تضعیف نقش انتخابگری و محدودشدن قوة
ای�ن قوانی�ن و مق�ررات و
اختیار معلم منجر شود ،باید در این خصوص
اعتقادات ،باز هم مجموعه
تجدید نظر و برای عملیاتی ش��دن این نگاه
عملکرد م�ا در یک بخش،
اساسی اقدام کنیم.

به تضعیف نقش انتخابگری
و محدودش�دن قوة اختیار
معلممنجرشود،بایددر این
خصوص تجدید نظر و برای
عملیاتی ش�دن ای�ن نگاه
اساسیاقدامکنیم

البته عنایت دارید که در جمع
داوران و کارشناس�انی ک�ه کتابهای
رس�یده ب�رای داوری را ارزیاب�ی و
کارشناس�ی میکنن�د ،نماین�دگان
معلمان هم حضور دارند؟
 èبله ،این درس��ت اس��ت که در انتخاب
کتابهای مناس��ب نمایندگان��ی از معلمان هم حضور دارند ،اما

72

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

ب��ه گمان من باید باز ه��م معلم ما در انتخاب این کتابها برای
دانشآموزان و مدرس��ة خود آزادی عمل داش��ته باشد و بتواند
براس��اس تشخیص حرفهای خود عمل کند .نباید اینگونه باشد
ک��ه ما بگوییم ،آقا یا خانم معلم ،ما برای ش��ما انتخاب کردهایم
و ش��ما هم از آن برای دانشآموزان اس��تفاده کن .ش��اید گاهی
عنوان ش��ود که این قوة تشخیص و انتخاب ،به نگاه کارشناسی
و تخصصی نیاز دارد .باید گفت اصل حرف من هم همین است.
برای عملیاتی شدن این نگاه باید معلمانمان را تقویت و به آنان
کم��ک کنیم تا بتوانند چنین نگاه و تش��خیصی را بیش از آنچه
اکنون وجود دارد داش��ته باش��ند و ما در هر شرایط و موقعیتی
این مرجعیت و تش��خیص معلم را تضعی��ف نکنیم .این موضوع
امری است که باید در استمرار و توسعة طرح ساماندهی منابع
آموزش��ی و تربیت��ی مورد توج��ه و امعان نظر ق��رار گیرد و در
عمل بتوانیم ش��رایطی را فراهم کنیم که اساساً کتاب نامناسب
و غیراس��تاندارد ،نه در خانه ،نه در مدرس��ه و نه در نزد معلم و
نه دانشآموز ،خریداری نداشته باشد .در هر صورت ،این مسیر،
مس��یر مش��ارکت ،تعامل ،همدل��ی و کار حرف��های و تخصصی
است و مدیریت آن ش��اخصها و ضرورتهایی دارد که باید در
آموزشوپرورش باش��د تا انشاءاهلل این کار به سرانجام و نهایتی
که آرزو داریم برس��د.

پای صحبت محمد دیمهور
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش

کتابهای تست ،پاسخ به سؤاالت و حلالمسائل
برای دوره ابتدایی سم مهلک هستند!
آقای مهندس! به دورة ابتدایی دور ة اس�اس و پایه
هم میگویند و اندیشمندانی مانند آقای دکتر غالمحسین
شکوهی ،چهرة ماندگار تعلیموتربیت ،اعتقاد دارند که این
دوره یکی از مهمترین و اساس�یترین دورههای تحصیلی
آموزشوپرورش است و بنیان شخصیت کودک در آن پایه
گذاشته میش�ود .نگاه و نظر ش�ما درخصوص استفاده از
منابع آموزش�ی در این دوره و اساس� ًا بح�ث تولید مواد و
منابع آموزشی چیست؟
 èبل��ه! آنچه در مورد اهمیت و جایگاه دورة ابتدایی بدان اش��اره
کردید ،مورد اتفاق و تأکید بسیاری از اندیشمندان و بزرگان حوزة
تعلیموتربیت اس��ت .اما اجازه دهید من صحبتم را از بحث منابع
آموزش��ی آغاز کنم و انشاءا ...به سؤال شما درخصوص استفاده از
این منابع در دورة ابتدایی هم پاسخ خواهم داد.
همانگون��ه که آق��ای رئیسجمه��ور هم در اجالس رؤس��ای
آموزشوپرورش سراسر کشور اعالم کردند ،اصوالً انحصاری کردن
تولید منابع و کتابهای آموزش��ی و محص��ور کردن آن در یک
مجموعه ،خیلی کار مطلوب و درس��تی نیست .گمان من هم این
است که اساساً آموزشوپرورش نباید بهدنبال چنین کاری باشد.
در هیچ جای دنیا هم اینگونه نیست که مواد و منابع آموزشی که
اعم از کتابهای درسی است و شامل همة مواد و منابع آموزشی
میشود ،انحصارا ً در حوزة نهاد و یا سازمان خاصی باشد.
بنابراین اعتقاد و باور من از اساس این است که «سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی» بهعنوان متولی رسمی نشر آثار آموزشی
در وزارت آموزشوپ��رورش و بهخصوص کتابهای درس��ی ،باید
زمینهای فراهم کند که مؤلفان و ناشران کتابهای آموزشی ،در
حوزة انتشار کتابهای درسی هم نقش و مشارکت جدی و فعال
داشته باش��ند .با جلب همکاری بخش غیردولتی فرصتی فراهم
میشود که منابع درسی ما آنچنان از قوام و دوام کافی برخوردار
ش��وند که به کتابهای آموزشی که در اصطالح از آنها بهعنوان

کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی یاد میشود ،نیاز کمتری
باشد و در حد ضرورت و بنا به نیازهای غیرقابل اجتناب از آنها
استفاده شود.
یعن��ی نقش مهم و اساس��ی س��ازمان پژوه��ش و برنامهریزی
آموزش��ی باید این باش��د که س��ازوکارهای اصلی و اساسی برای
تولید کتابهای درس��ی را مش��خص کند تا ناش��ران آموزش��ی
بتوانند با ش��ناخت و آگاهی الزم ،متناسب با سرفصلهای برنامة
آموزش��ی الزم و ضروری ،در تکمیل و تعمیق مطالب کتابهای
درس��ی ،آثاری را که نیاز اس��ت تولید کنند .اگر این مش��ارکت
جدی ،هدفمند و مبتنی بر اقتصاد آموزشی بین آموزشوپرورش
و ناش��ران آموزشی ش��کل بگيرد ،بهنظر
میرس��د از حجم و تنوع کتابهای
نامناسب ،مغایر با اهداف آموزشی
و تربیتی و غیرس��ازنده کاس��ته
خواهد شد.
ش�ما بهعنوان کس�ی
که کار معلمی کردهاید و تجربة
مدیری�ت در س�طوح متف�اوت
آموزشوپ�رورش را ه�م دارید،
گمان میکنید مشارکت

توگو ی مسئوالنه
گف 

آموزشوپرورش با ناش�ران آموزش�ی در بخش غیردولتی
چ�ه نتایج�ی را بهدنبال خواهد داش�ت و بیش�تر به نفع
کدامیک است؟
 èخالص��ة صحبت من این اس��ت که این مش��ارکت و همراهی
دوسویه دو سر برد است .یعنی چنین مشارکتی که الزمة سامان
دادن به اوضاع و احوال کتابهای آموزشی است ،دو نتیجة خوب
را بهدنبال خواهد داشت :از یکسو کمک خواهد کرد که ناشران
آموزشی بتوانند اهداف فرهنگی و اقتصادی خود را دنبال کنند و
بدان دست یابند ،و از سوی دیگر ،آموزشوپرورش خواهد توانست
منابع آموزش��ی خود را انتخاب کند و به این نیاز مخاطبان خود
پاسخ دهد .قطعاً هر نتیجهای که بخواهد به
راهکاری مناسب بینجامد ،باید متضمن این
اعتق�اد و ب�اور م�ن ای�ن
دو موضوع باش��د تا آثار تولید شده در این
است که س�ازمان پژوهش
حوزه بهسامان شود و ما شاهد انتشار آثاری
و برنامهری�زی آموزش�ی،
در زمینة آموزش��ی و تربیتی در بحث مواد
بهعنوان متولی رسمی نشر
و رسانهها باشیم که از نگاه آموزشوپرورش
آثار آموزش�ی و بهخصوص
آثار مناسبی تلقی میشوند که میتوانند در
کتابه�ای درس�ی ،بای�د
اختیار دانشآموزان و معلمان قرار گیرند.
زمین�های فراه�م کند که

مؤلفان و ناشران کتابهای

اما بهنظر میرس�د نباید از بازار
آموزش�ی ،در حوزة انتشار
رو به گسترش چاپ و انتشار برخی آثار
کتابهای درسی هم نقش
نامناسب که مغایر با اهداف آموزشی و
و مش�ارکت ج�دی و فعال
سودجویانه هس�تند هم غافل باشیم!
داشتهباشند.
در این زمینه چه باید کرد؟
 èبله در این شکی نیست! االن هم ما شاهد
انتشار برخی آثار بهاصطالح نامناسب یا مغایر با اهداف برنامههای
آموزشی و درس��ی هستیم .شاید یکی از فلسفههای اصلی شکل
گرفتن طرح س��اماندهی کتابهای آموزش��ی و تربیتی و صدور
آییننامة « 828شورای عالی آموزشوپرورش» برای ساماندهی
به مناب��ع آموزش��ی و تربیتی همی��ن موضوع باش��د .ابتدا باید
درخصوص دالیل انتش��ار ،شیوع و وجود این بازار آسیبشناسی
الزم صورت گیرد و بعد از آن نسبت به ساماندهی آن اقدام شود.
البته باید توجه داش��ته باشیم که اگر ما بدون شناخت دالیل و
زمینههای شکلگیری چنین بازاری که شاید برخی از مسائل آن
هم ریشه در عملکرد کلی نظام آموزشی و فرهنگی ما و از جمله
نظام آموزش عالی داش��ته باش��د ،بخواهیم درخصوص این حوزه
تصمیم بگیریم ،توفیق چندانی بهدس��ت نخواهیم آورد .طبیعی
اس��ت که اگر ج��و غالب و تأکید ما در جامعه و مراکز آموزش��ی
بر محفوظ��ات ،موفقیت در رقابتهای آموزش��ی حافظهمحور و
وجود رقابتهایی مثل کنکور باشد ،چنین کتابهايي شیوع پیدا
خواهند کرد و کارها و اقدامات ما هم در بهترین شرایط در حکم
مس��کن و کنترل موقت و تغییر بخشی از این بازار در کوتاهمدت
خواهد بود.
نظرت�ان در م�ورد وج�وه اقتص�ادی کار و س�ود و
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هزینهای که اساس کار در بخش غيردولتی است و ناشران
آموزشی باید عالوهبر دغدغههای فرهنگی ،گوشة چشمی
هم به آن داشته باشند ،چیست؟
 èای��ن موضوع ه��م خیلی مهم اس��ت .اگرچه م��ا در اینجا از
موض��وع و زمینههای فرهنگی و اجتماعی صحبت میکنیم ،اما
ش��کی نیس��ت که در چنین وضعیتی هم نمیتوانیم و نباید از
اصول اساس��ی اقتص��اد ،مانند عرضه و تقاض��ا و رابطة آن برای
ش��کلگیری یک بازار خاص غافل باشیم .از سوی دیگر ،یکی از
وجوه مهم کار ما هم در آموزشوپرورش و نزد ناشران آموزشی،
بحث اقتصاد آموزشوپرورش و بهخصوص سود و هزینهای است
که برای کار ناش��ران آموزشی بسیار مهم و سرنوشتساز است.
پ��س صحبت اصلی و اساس��ی م��ا در این زمینه این اس��ت که
برای مشارکت بیشتر ناش��ران آموزشی در این حوزه ،ابتدا باید
زمینة مش��ارکت جدی ،اثربخش و فعال آنان را در عرصة تولید
کتابهای درسی (همان موضوعی که از آن بهعنوان چندتألیفی
ی��اد میکنیم) فراهم آوریم .بعد هم ت�لاش کنیم تا با مدیریت
تولی��د کتابهای مناس��ب آموزش��ی ،به��ره الزم را ببریم و در
عی��ن حال آنان هم از این مش��ارکت و ایفای نق��ش در زمینة
تولید آثار آموزش��ی مبتنی بر استانداردهای اعالم شده از سوی
آموزشوپرورش منتفع شوند و بتوانند کار نشر خود را مدیریت
کنند و از آن سود ببرند.
ش��رط این کار آن اس��ت که در فرایندی علمی ،مدیریت شده
و اس��تاندارد ،س��ازمان پژوه��ش و برنامهریزی آموزش��ی زمینة
حضور و فعالیت ناش��ران آموزش��ی را فراهم کند تا آثار مناسب
موردنظر منطبق بر س��رفصلهای آموزش��ی و درسی مصوب در
آموزشوپرورش تولید شوند و در اختیار مخاطبان قرار گیرند.
در این بین نقش خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان
در انتخاب و خرید این آثار و نقشی که میتوانند در کنترل
و هدایت این بازار داشته باشند ،چیست؟
 èشکی نیست که آگاهسازی معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها از
چگونگی اس��تفاده از منابع کمکآموزشی و کمکدرسی ،تشویق
آنان به اس��تفادة بیشتر از منابع رسمی و آموزشی مورد تأیید ،و
پایان دادن به رقابتهای غیرعلمی ،غیرخالقانه و حافظهمحور نیز
میتواند کمک کند تا با خ��ودداری مخاطبان از خرید و انتخاب
آثار غیراس��تاندارد ،عم ً
ال بازار فروش و توزیع این کتابها از بین
برود و بتوانیم آب را از همان سرچشمه پاک و تمیز کنیم تا معلم
و دانشآم��وز ما با آگاهی و ش��ناخت از خرید چنین کتابهایی
خودداری کنند.
موضوع مهم دیگر در این خصوص استفاده از ظرفیتهای استانی
و منطقهای موجود در کشور است .بهخصوص در استانهایی که
نشر کتابهای آموزشی از رونق بیشتری برخوردار است ،استفاده
از این ظرفیت به نفع کتابهای مناسب آموزشی ،میتواند ضمن
کمک به اقتصاد نش��ر در این مناطق ،فضای مشارکت و همکاری
مؤثری را در تولید کتابهای آموزشی مناسب ایجاد کند و عم ً
ال

مانع توس��عه ،ترویج و فروش آثار نامناسب و یا احیاناً مخرب در
این زمینه شود.
از س��ویی دیگر باید به این کار بهصورت یک پروژه و طرح ملی
نگاه ش��ود و هم ة دستگاههای مؤثر و دخیل در این امر ،از جمله
«وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی» و «صداوسیمای جمهوری
اس�لامی ایران» به کمک بیایند تا بتوانیم چنین کار بزرگی را به
نتیجه برسانیم.
بهنظ�ر و نگاه ش�ما وجه ملی کار و نقش�ی که هم ة
نهادها و س�ازمانهای فرهنگی و اجتماعی باید در به ثمر
رساندن این طرح داشته باشند ،چیست؟
 èدر مجم��وع نظ��ر کلی من این اس��ت که س��اماندهی منابع
آموزشی و تربیتی کاری ضروری و پسندیده است که خوشبختانه
تا این مقطع هم وزارت آموزشوپرورش توانسته است به برخی از
اهداف خود در این زمینه برس��د .اما باید به نکات اساسی که در
صحبتهای قبلی بدانها اش��اره کردهام ،توجه شود و با مدیریت
منس��جمتر و بهرهگی��ری از خرد جمعی و ظرفی��ت ملی به نحو
مؤثرتری در این زمینه اقدام کنیم.
در ابتدای صحبت قرار بود نظرتان را در مورد استفاده
از منابع آموزش�ی و کمکدرسی در دورة ابتدایی بفرمایید.
اگر موافقید پاسخ به این سؤال را جمعبندی صحبتهایتان
قرار دهیم.
 èبل��ه موافقم! نظر کل��ی خودم را که مبنی بر ض��رورت و لزوم
س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی ب��ود ،بیان ک��ردم .بنابر
مس��ئولیتی که در ح��وزة آم��وزش ابتدای��ی در وزارت آموزش
آموزشوپ��رورش برعهده دارم ،عرض میکنم ک��ه دانشآموزان
و معلم��ان م��ا در دورة ابتدایی هیچ نیازی به منابع آموزش��ی با
آن تعریفی که ما از کتابهای کمکدرس��ی ،تس��ت ،پاس��خ به
سؤاالت و حلالمسائل داریم ،ندارند و اگر منابع آموزشی رسمی،

بهخصوص کتابهای درسی ،با بهرهگیری از روشهای استاندارد
و طراحی آموزشی مناس��ب ارائه شوند ،تا حد زیادی پاسخگوی
نیاز دانشآموزان این دورة تحصیلی خواهند بود.
ضمناً حساس��یت و تأثیرگذاری منفی آثار غیراستاندارد در این
دورة تحصیلی نسبت به دورههای متوسطه اول و دوم بیشتر است.
بهع�لاوه ،چون دانشآموز ما در حال یادگیری اولیه و پایهگذاری
ستونهای فهم و درک و تحلیل مسائل است ،این آثار اگر مبتنی
ب��ر روشهای صحیح یادگیری ـ یاددهی نباش��ند ،میتوانند آثار
مخربی در پی داشته باشند .بنابراین اصرار
نش�ر آثار مناسب آموزشی
داریم که موضوع جلوگی��ری از ورود آثار
از یکسو کمک خواهد کرد
غیرمناسب و غیراستاندارد به مدرسههای
که ناشران آموزشی بتوانند
ابتدایی با حساسیت و دقت مضاعف مورد
اهداف فرهنگی و اقتصادی
توجه قرار گیرد و نس��بت به ورود این آثار
خ�ود را دنب�ال کنن�د و از
به مدرس��ه بس��یار مراقبت ش��ود .اعتقاد
سویدیگر،آموزشوپرورش
داریم کتابهای تست ،پاسخ به سؤاالت و
خواه�د توانس�ت مناب�ع
حلالمسائل برای دورة ابتدایی سم مهلک
آموزش�ی خود را انتخاب و
هستند.
ً
ضمن��ا توصی��ه میکنی��م ک��ه معلمان
به نیاز مخاطبان خود در این
با
عزی��ز با کمک گرفت��ن از دانشآموزان و
زمینهپاسخدهد.
مساعدت مدیران محترم مدارس ،از طریق
معلم�ان،
آگاهس�ازی
توس��عة کتابخانههای مدرس��ه و کالسی،
دانشآم�وزان و خانوادهه�ا
کتاب
زمینة دسترس��ی دانشآموزان را به
از چگونگ�ی اس�تفاده از
و عالقهمندی به خوان��دن کتاب را در آنان
مناب�ع کمکآموزش�ی و
ايج��اد کنند .آنها میتوانن��د با خرید و در
کمکدرسی و تشویق آنان
اختیار گذاشتن کتابهای خوب و مناسب
به اس�تفادة بیشتر از منابع
دانشآم��وزان را از هم��ان س��الهای اولیة
رسمیوآموزشیموردتأیید
تحصی��ل با کت��اب و کتابخوانی آش��نا و
میتواندبهساماندهیمنابع
مأن��وس کنند و آثار مناس��ب و بهخصوص
آموزشیوتربیتیکمککند
کتابهای آموزشی مورد نیاز را از این طریق
در اختیار آنان قرار دهند.
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پای صحبت دكتر مهرزاد حميدي
شوپرورش
معاون تربيتبدني و سالمت وزارت آموز 

نشانهای خوب :تدوین کتاب درسی برای
آموزش تربیتبدنی و سالمت دانشآموزان
مه��رزاد حمی��دی؛ مع��اون تربیتبدن��ی و س�لامت وزارت
آموز 
شوپرورش و س��رگروه تربیتبدنی و س�لامت جشنواره ،با
ذک��ر اهمیت مطالعه گف��ت« :علیرغم اهمیت کت��اب و مطالعه
در گس��ترش ادبیات و فرهنگ ،مش��کلی که امروز در کش��ور ما
وجود دارد ،کمبودن نرخ س��رانة مطالعه است .سرانة مطالعه در
شاخصهای توسعهیافتگی کشورهای مختلف جایگاه خاصی دارد
و متأس��فانه کشور ما با داشتن تاریخ و سابق ة دیرین فرهنگی ،از
سرانة کمی برخوردار است».
حمی��دی با بیان تأثیر کاهش س��رانة مطالعه بر روند
توس��عة فرهنگ کتابخوانی گف��ت« :کاهش
سرانة مطالعه موجب کاهش تقاضا و کاهش
تقاضا باعث دلس��ردی مؤلفین و ناشرین و
در نتیج��ه موجب کاهش فرهنگ کتاب و
کتابخوانی خواهد ش��د و چرخة صنعت
چاپ را با مشکل مواجه خواهد کرد».
س��رگروه تربیتبدنی و سالمت ،با تأکید
بر تفاوت آمار مراکز مختلف در این زمینه،
خاطرنش��ان کرد« :علیرغم تشکیل کمیتة
س��نجش مطالع��ه در وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی،
هن��وز نتیجهای از س��وی

این مرکز اعالم نش��ده اس��ت که دو احتمال وجود دارد :یا نتیجه
مطلوب نیس��ت ،یا هنوز به آمار دقیقی درب��ارة میزان افزایش یا
کاهش مطالعه دست نیافتهایم».
دکتر حمیدی با اش��اره به رواج فرهنگ ش��فاهی در جامعة ما
گفت« :چرا ما برای آش��نایی با ش��رایط اجتماعی مردم خود باید
به س��فرنامههای افراد خارجی مراجعه کنیم که به کشور ما سفر
کردهاند؟! االن در حوزه تخصصی بنده ،این همه کاروان ورزش��ی
به داخل و خارج از کشور اعزام میشوند ،اما دریغ از نوشتن یک
س��فرنامه که دستاوردها و تجربههای خود را در آن مکتوب کرده
و برای دیگران باقی گذاشته باشند».
شوپرورش اجرای طرح
معاون تربیتبدنی و سالمت وزیر آموز 
زنگ انشا و کتابخوانی را در مدارس ،نشانة اهتمام رئیسجمهور
به فرهنگ مطالعه برشمرد و با اشاره به نقش خانوادهها در تقویت
این امر مهم ،از خانوادهها خواست در تشویق فرزندان به مطالعه،
از اف��راط و تفریط خودداری کنند و با خرید بیش از حد کتاب و
اجبار آنها به خواندن ،آنها را از مطالعه دلزده نکنند.
مه��رزاد حمی��دی در پایان ضمن تقدی��ر از عوام��ل برگزاری
جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د گفت« :محتوای
درس تربیتبدنی با گذشته بسیار فرق کرده است و االن معلمین
در مدارس برای آموزش تربیتبدنی و سالمت دانشآموزان کتاب
درسی دارند».

پای صحبت سیدنصرتا ...فاضلی
دبیر شورای هماهنگی علمي سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

به بهرهگیری از خرد جمعی در مأموریتهای
سازمانی اعتقاد راسخ و عملی داریم!
معم�والً در بح�ث س�اماندهی منابع آموزش�ی
و تربیت�ی «استانداردس�ازی» مطرح میش�ود .تعریف و
برداشت شما از موضوع استاندارد بهعنوان دبیر «شورای
هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی»
چیست؟
 èاصل استانداردس��ازی از صنعت ش��روع شده است تا بتوانند
مهارتهای انباش��ته ش��ده در کارهای صنعتی را اندازهگیری و با
توجه به نیاز جامعه ارائه کنند .همچنین ،با توجه به میزان مهارت
انباش��ته ش��ده در کاال ،ارزش آن را تعیین کنند .از سوی دیگر،
در بحث استانداردس��ازی بهدنبال هماهنگسازی محصوالت در
جامع��ه و هدایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هس��تند .در
واقع استاندارد نقشة تولید کاال را به تولیدکنندگان ارائه ميدهد
و نشان استاندارد هدایت مشتریان را برای خرید کاالی مطمئن و
مناسب در اختیار میگذارد.
کار خ��وب نبای��د در یک حيط��ة نیازهای بش��ری مثل کاالی
صنعتی متوقف ش��ود ،بلکه باید به هم��ة نیازهای جامعه بهویژه
نیازهای فکری ،انگیزشی ،اجتماعی و انسانی توسعه داده شود .لذا
ما امروز در کنار استانداردهای صنعتی ،استانداردهای فرایندها و
محصوالت آموزشی را هم در دنیای آموزش میبینیم .اگر میزان
بهرهای که جامعه از اس��تانداردهای آموزش��ی میبرد ،بهصورت
پنهان و آشکار بیشتر از استانداردهای صنعتی نباشد ،کمتر از آن
هم نیس��ت .باید جامعه را از طریق رسانهها مطلع و به این سمت
هدایت و راهنمایی کرد که اگر کاالی فرهنگی ،آموزشی و تربیتی
غیراستاندارد است ،آن را مصرف نکنند.
چگونه است که برای خرید یک کاالی مصرفی مثل شیر ،عالوهبر
عالمت اس��تاندارد ،به زمان مصرف آن هم توجه میکنیم .جامعه
باید بداند که آسیب کاالی فرهنگی و آموزشی غیراستاندارد بیش
از کاالهای غیراستاندارد صنعتی و خدماتی است.
س�ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تاکنون

چه گامهای عملی برای تحقق این امر (استانداردس�ازی
و ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی) برداشته است؟
 èاین س��ازمان در راس��تای مأموریت سازمانی خویش با تولید
«راهنماهای برنامة درس��ی» و در نهایت «برنامة درسی ملی» در
سند «تحول بنیادین آموزشوپرورش» ،به دنبال استانداردسازی
مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی اس��ت .یعنی اگر محتوای کتاب
که یکی از مواد آموزش��ی است ،مبتنی بر شکوفایی فطرتگرایی
توحیدی تولید شده باشد ،تا دانشآموزان را نسبت به پرسشگری
پیرامون مس��ائل اجتماعی و یا نس��بت به درک معانی
هن��ری و ارج نه��ادن به می��راث هنری خویش
و مبتن��ی ب��ر ارزشه��ای انس��انی و اله��ی و
رخدادهای اجتماعی توانمند سازد و سرمایة
ایمانی ـالهی را ش��کوفا سازد ،این کتاب به
بخشی از اس��تاندارد سند برنامة درسی ملی
پاسخگوست.
ب��رای اینکه هم��ة مواد و منابع آموزش��ی
رس��می بهخوب��ی استانداردس��ازی ش��وند،
چارچوب حوزههای تربیت و یادگیری یازدهگانه
را «ش��ورای هماهنگی علمی س��ازمان» تدوین و
تصویب و برای تأیید نهایی به «ش��ورای عالی
آموزشوپرورش» ارس��ال کرد که
پس از تصویب نهایی آن ،همة
حوزهه��ای یادگی��ری و در
نهایت مواد و منابع آموزشی
رسمی بر این اساس تولید
و استاندارد شوند .عالوهبر
این ،بخ��ش قابل توجهی
از آموزشه��ای حمایتی
آموزش رسمی و عمومی
توسط بخش خصوصی

توگو ی مسئوالنه
گف 

صورت میگی��رد .از جملةاین موارد کتابهای کمکآموزش��ی
غیردرس��ی ،کتابهای کمکدرس��ی ،فیلم آموزش��ی ،نرمافزار و
مجالت آموزشی است.

ب�ا توجه به آغاز این حرکت و ش�تاب گرفتن آن
در س�الهای اخی�ر ،ای�ن معیارها و اس�تانداردها در چه
مرحلهای هستند؟
 èاز آنجا ک��ه معیارها و اس��تانداردهای اختصاصی این مواد و
منابع آموزش��ی و تربیتی باید در ش��ورای
هماهنگی علمی سازمان به تصویب برسند
کارخوبنبایددریک حیطه
و به لطف اله��ی توفیقاتی هرچند کوچک
نیازهای بش�ری مثل کاالی
در این زمینه داش��تهایم ،اس��تانداردهای
صنعتی متوقف شود ،بلکه
اختصاصی کتابهایآموزش��ی در دس��ت
باید به هم ه نیازهای جامعه
تدوین اس��ت و مراح��ل نهایی خود را طی
بهوی�ژه نیازه�ای فک�ری،
میکند تا پس از تصویب نهایی ،شاخصها
انگیزشی،اجتماعیوانسانی
و س��نجهها توس��ط «دفت��ر انتش��ارات و
توس�عه داده ش�ود .ل�ذا ما
تکنولوژی آموزش��ی» تدوی��ن و به اطالع
امروز در کنار استانداردهای
هم ة ناش��ران در س��طح کش��ور برس��د تا
صنعت�ی ،اس�تانداردهای
کتابهایآموزشی و کمکدرسی بهوسیلة
فراینده�ا و محص�والت
آن ش��اخصها ارزش��یابی ش��وند و آنگاه
آموزش�ی را ه�م در دنیای
نش��ان اس��تاندارد بگیرند و ورودش��ان به
آموزشمیبینیم
مدرسه جایز باشد.
در همین راستا مقدمات تهیة مالکها و
اس��تانداردهای اختصاصی فیلم و نرمافزارهای آموزشی نیز تهیه
ش��ده اس��ت که تا پایان س��ال  1393مراحل نهایی خود را طی
میکند تا تولیدکنندگان تمام مواد و رسانههای آموزشی براساس
سنجههای این استانداردها تولیدات خود را هماهنگ سازند.
آنچ�ه ک�ه ش�ما ب�دان اش�اره کردی�د ،ناظر بر
اس�تانداردها در تولی�د محتواس�ت .آی�ا در ش�ورای
هماهنگی علمی س�ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
به اس�تانداردهای مربوط به روشها و فرایندها هم توجه
میشود یا خیر؟
 èبل��ه! بهخصوص درون س��ازمان اینها خیلی م��ورد توجه و
عنایت قرار میگیرند .البته در کار آموزشی و تربیتی ،ما معتقدیم
ک��ه تربیت در حین طی کردن مراح��ل و فرایندهای آن صورت
میگی��رد .تربیت مث��ل یک محصول صنعتی نیس��ت که فارغ از
فرایندها فقط به کیفیت محص��ول توجه کنیم .هویت متربی در
حین و س��یر این فرایند شکل میگیرد و فرایندهای تربیت است
که موقعیتهای تربیتی را سامان میدهد.
برای تولید مواد و منابع آموزشی در درون سازمان ،طی فرایندها
از جمله نیازسنجی ،تولید محتوا ،اعتباربخشی ،اجرای آزمایشی و
ارزشیابی پایانی ضروری است که باید انجام شود.
آیا از نگاه شما محتوای تربیتی هم استانداردپذیر
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است؟
 èبل��ه ،چنی��ن کاری ممکن اس��ت و البت��ه با رویک��رد ما به
استانداردسازی ارتباط پیدا میکند .اساساً این بحث مطرح است
ک��ه آیا استانداردس��ازی با تربیت ،خالقیت و ن��وآوری همخوانی
دارد؟ تلقی بعضیها از استاندارد ،مرگ هرگونه نوآوری و خالقیت
است .اما به اعتقاد من ،با دو رویکرد در این زمینه میتوان به دو
پاسخ متفاوت و البته متمایز از هم رسید:
اگر استاندارد را بهمعنای محدودسازی ،قالبگیری و ارائة قالبی
تن��گ و بدون انعطاف بدانیم ،این حرف ،حرف درس��تی اس��ت و
استانداردسازی با خالقیت جمع نمیشود .اما اگر استانداردسازی
را بهمعنی رویهس��ازی کار علمی ،مبتنی بر تجربیات و یافتههای
بش��ری که در درون خود نیز خالقیت و ن��وآوری را بهعنوان یک
شاخص اس��تاندارد میپذیرد ،نگاه کنیم ،نهتنها معارض این معنا
نیس��ت که عین خالقیت و ن��وآوری ،و بهرهگیری از خرد جمعی
و یافتههای ارزش��مند و متراکم دانش بش��ری اس��ت و پشتیبان
خالقیت و نوآوری خواهد بود.
اگر بخواهیم از منابع دیگران در راستای مأموریتهای سازمانی
استفاده کنیم ،باید نظر آنان را جلب و به آنان سفارش کار بدهیم.
استانداردسازی کاالها ،یعنی سفارش دادن به بخش خصوصی در
هدایت منابع خویش در راس��تای مأموریت سازمانی که موردنظر
ماست .استانداردسازی یعنی باال بردن ضریب بهرهوری و کارامدی
منابع دیگران در راس��تای مأموریتها و اهداف سازمانی خویش.
استانداردسازی یعنی ایجاد وحدت در مأموریتهای بخش دولتی
و بخ��ش خصوصی در راس��تای برآوردن نیازه��ا و مأموریتهای
س��ازمانی که به تحقق اهداف مورد نظر (تربیت و توانمندس��ازی
متربیان) منجر شود.
به این ترتیب ش�ما به بهرهگیری از خرد جمعی
هم اعتقاد دارید و بر آن پای میفشارید؟
 èبله ،همینطور اس��ت .اساس��اً کار مش��ارکتی ب��دون اعتنا و
بهکارگیری خرد جمعی بیمعناست .ما از شورای هماهنگی علمی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی صحبت میکنیم و اساس
ش��ورا بر خرد جمعی و عقل و منطق گروهی اس��ت؛ البته مبتنی
براس��اس و اصول محوری کار تعلیموتربیت .در واقع خداي منان
تصميمگي��ري در برخي از امور را به عقل س��ليم بش��ري واگذار
ك��رده اس��ت .در چنین مواقعی اصوالً با عق��ل جمعی میتوان از
خواس��تههای فردی و ترجیح منافع شخصی گذشت و به اهداف
جمعی و منافع بزرگ ،ملی و انسانی رسید .در این راستا ،سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی تهیه و تدوین راهنماهای برنامة
درس��ی و فرایندهای تولید م��واد و منابع آموزش��ی و تربیتی را
بهوس��یلة عقل جمع��ی که متش��کل از متخصص��ان موضوعی،
میانرشتهای و حرفهای ،تحت عنوان «شورای هماهنگی علمی»
اس��ت ،به انجام رس��انده اس��ت .باالتر از آن ،این س��ازمان دارای
هیئتامنایی اس��ت که فرهیختگان مل��ی مانند آقای دکتر حداد
عادل ،دکتر علیاکبر والیتی ،دکتر مخبر دزفولی و دکتر غالمعلی

افروز در آن حضور و مشارکت دارند.
عالوهبر این ،بر همة تولیدات س��ازمان در «شورای برنامهریزی
درس��ی و گروههای درس��ی» و در مرحلة اعتباربخشی بهوسیلة
متخصص��ان موضوع��ی و اندیش��مندان ح��وز ة روانشناس��ی،
جامعهشناسی و هنر ،و معلمان مجرب در مرحلة اجرای آزمایشی
با نظرخواهی از دانشآموزان مهر تأیید زده میشود .اینها و همة
مصادیق دیگر نشانهای از همین توجه به خرد جمعی است.
و کمی هم دربارة بحث ساماندهی منابع آموزشی
و تربیتی که آییننامة  828شورای عالی آموزشوپرورش

هم بر آن تأکید کرده است ،از زبان شما بشنویم.
 èمجموعة طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی و جشنوارة
کتابهای آموزش��ی که در آس��تانة برگزاری یازدهمین دورة آن
هس��تیم ،فکر درس��ت و اقدامی ضروری و مناسب بوده است که
الحمدا ...به نس��بت دستاوردهای خوبی را هم در پی داشته است
و باعث همگرایی و همراس��تایی بیش��تر بی��ن آموزشوپرورش و
ناشران آموزش��ی در بخش غیردولتی شده اس��ت .امیدوارم بعد
از اعالم اس��تانداردهای تولید اینگونه کتابه��ا و معرفی الگوها
در جش��نوارههای کتاب رش��د ،بتوانیم گامهای اساسیتری برای
رساندن کتابهای مناسب به دست مخاطبان و تحولی در اقتصاد
این حوزه برداریم و در آیندهای نزدیک ش��اهد
نش��ر آثار غیراستاندارد و
احیاناً نامناس��ب و مخرب
 این س�ازمان در راس�تای
نباشیم.
مأموریت سازمانی خویش
البت��ه م��ا آموختهای��م
با تولید «راهنماهای برنامه
ک��ه هیچگاه ب��ه وضعیت
درسی» و در نهایت «برنامه
موج��ود راضی نباش��یم
درسیملی»درسند«تحول
و اعتق��اد داری��م ک��ه
بنیادین آموزشوپرورش»،
ت��ا رس��یدن به قل��ه راه
بهدنب�ال استانداردس�ازی
زیادی باقی مانده اس��ت.
م�واد و منابع آموزش�ی و
همانط��ور که س��ازمان
تربیتی اس�ت .تربیت مثل
پژوه��ش و برنامهری��زی
یکمحصولصنعتینیست
آموزش��ی بهدنبال جذب
که فارغ از فرایندها فقط به
ناش��ران بخش خصوصی
کیفیتمحصولتوجهکنیم.
در راس��تای تربی��ت
هویت متربی در حین و سیر
رس��می و عمومی است،
این فرایند شکل میگیرد و
انتظار میرود که ناشران
فرایندهای تربیت هستند
ه��م درون خودش��ان
که موقعیتهای تربیتی را
خودپاالیش��ی داش��ته
سامانمیدهند
باش��ند و افرادی را که در
ای��ن صنف به نش��ر فقط
بهعنوان تجارت و کاسبی مینگرند و از ظرفیت
به حق آموزش در راس��تای سودجویی استفاده
میکنن��د ،از بی��ن خ��ود برانند .در این کش��ور
کس��ی حق ندارد ب��ا تولید کتابه��ای تجاری،
زم��ان و وقت دانشآموزان را که س��رمایة اصلی
آموزشوپرورش کش��ور است ،در راستای منافع
ش��خصی خویش بهکار گیرد .انش��اءا ...خداوند
متعال به افراد دلس��وز و مس��ئولیتپذیری که
س��رمایههای مادی و معنوی خود را در مس��یر
تعالی فرهنگ و آموزش و تربیت این نسل بهکار
میگیرند ،برکت و شایس��تگیهای بیشتر برای
داشتن کشوری آباد ،سرافراز و توانمند را عنایت
فرماید.
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توگو ی مسئوالنه
گف 

پای صحبت مهندس صادق صادقپور
شوپرورش
مدیرکل دفترآموزش دبستانی وزارت آموز 

کتابهای مغایر با شاخصهای آموزشی،
همه رشتههای ما را پنبه میکنند
جن�اب آقای صادقپور،ش�ما انتش�ار کتابهای
آموزشی را تا چه حد ضروری میدانید؟
 èدر ضرورت وجود کتابهای آموزش��ی و کمکآموزش��ی که
هیچ ش��کی نیست و انصافاً هم «س��ازمان پژوهش و برنامهریزی
شوپرورش تا بدینجا قدمهای خوبی
آموزش��ی» در وزارت آموز 
در این زمینه برداش��ته اس��ت .اما من میخواهم به نکتة معروفی
از یکی از اندیشمندان حوزة مدیریت اشاره کنم که میگوید70 :
تا  75درصد نیروی خودتان را صرف تقویت و توس��عة نقاط قوت
کنید 20 ،درصد را ب��ه نوآوریها و خالقیتها اختصاص دهید و
آن  5درص��د دیگر را صرف برطرف کردن نقاط ضعف کنید .این
نکته ضمن اینکه به معنای نپرداختن به عیبها و نقصها نیست،
تأکی��د دارد که ما در کارها و بهخصوص کارهای مش��ارکتی که
بین دو یا چند نهاد و س��ازمان انجام میش��ود ،تا حد امکان باید
روی نقاط قوت ،اقدامات مثبت و دس��تاوردهای مفید تکیه کنیم
و بکوش��یم ضمن ارتقای نقاط ق��وت ،نقاط ضعف احتمالی را هم
برطرف سازیم.
ب��ه نظرم این موضوع در مورد س��اماندهی مواد و رس��انههای
آموزش��ی هم ص��دق میکن��د یعنی اگر م��ا بتوانیم ب��ا معرفی
استانداردها و شاخصهای علمی و اختصاصی کتابهای آموزشی،
آگاهی و ش��ناخت الزم را به ناش��ران آموزش��ی بدهیم و بعد هم
الگوهای مناس��بی را که فلسفة جشنوارة کتابهای آموزشی هم
هست ،معرفی کنیم و در نهایت از این کتابها حمایت و آنها را
به دست مخاطب برسانیم ،حتماً ناشران آموزشی هم با ما همراه
خواهند شد در اس��ناد مربوط به ساماندهی کتابهای آموزشی
و از جمله آییننامة « 828شورای عالی آموزشوپرورش» به این
معنا توجه ش��ده است و صحبت از همراهی ،همکاری و مشارکت

80

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

با ناش��ران آموزشی اس��ت .هدف این طرح هم نهایتاً تولید منابع
مناس��ب برای دانشآموزان و معلمان اس��ت ک��ه در این صورت،
اقتص��اد و بازار متعارف و منطقی ف��روش و توزیع این کتابها را
تضمین خواهد کرد.
آیا قبول دارید که انتشار اینگونه کتابها آن هم
در قالب تست و حلالمسائل آسیبهایی به همراه دارد؟
 èبله ،هر کاری ممکن اس��ت آس��یبهایی داش��ته باشد ،اما
بای��د راه مقابلة اصولی با این آس��یبها را پی��دا کرد .به گمان
من تولید و انتش��ار کتابنامههای رش��د ابتکار هوش��مندانه و
مؤث��ری بود که کمک کرد تا منابع و مواد آموزش��ی و تربیتی
مناس��ب شناس��ایی و به م��دارس و معلم��ان معرفی ش��وند.
ای��ن امر ،ضمن توس��عه و آماده کردن زمینة دسترس��ی همة
معلمان به این کتابه��ا باید تداوم پیدا کند تا کم کم بتوانیم
به س��وی جلوگی��ری از انتش��ار کتابهای غیراس��تاندارد و یا
مخرب و آسیبرس��ان برویم و زمینهای ایجاد ش��ود تا معلمان
و دانشآموزان ما با آگاهی و ش��ناخت الزم از انتخاب و خرید
این کتابها خودداری کنند.
البته آس��یبهای دیگری هم در این زمینه مطرح هس��تند که
بای��د ب��ه آنها توجه ش��ود .از جمله اینکه گاه��ی یک کتاب که
بهطور معمول وارد بازار اینگونه کتابها میش��ود ،مورد توجه و
استقبال قرار نمیگیرد ،اما همان کتاب وقتی توسط ناشر معینی
چاپ میشود و مسیری دیگر را برای توزیع و فروش طی میکند،
به فروش آنچنانی دس��ت پیدا میکند .بهنظرم چنین موضوعی
حکای��ت از پیچیدگیه��ا و ظرایف خاص این ب��ازار دارد که باید
واکاوی و بررسی شود.

از ن�گاه ش�ما مهمتری�ن موضوعی ک�ه میتواند
کتابهای آموزشی را با کتابهای درسی و یا بهتر بگوییم
با برنامههای آموزشی و درسی همراه کند ،چیست؟
 èکتابهای آموزشی همه با هدف تکمیل و تعمیق کتابهای
درس��ی و منابع آموزش رس��می تألیف میشوند .پس باید همراه
و همپای برنامههای آموزش��ی و درس��ی پیش بیاین��د و بتوانند
ب��ا خالقیت و ن��وآوری و اس��تفاده از تیمهای تألی��ف توانمند و
کارش��ناس ،منابعی را تألی��ف و تولید کنند که ب��ه واقع بتوانند
مکمل و مؤید کتابهای درسی باشند.
یک��ی از اه��داف مه��م در برنامههای آموزش��ی و درس��ی که
مصادیق آن در کتابهای درسی منعکس میشود،توانمند کردن
دانشآم��وزان و دادن قدرت حل مس��ئله به آنان اس��ت تا ضمن
آشنایی کلی با راه حل مسائل ،بتوانند در شرایط دیگر هر مسئلة
مشابه دیگری را حل کنند تا همیشه محتاج یک معلم و بزرگتر
خود نباشند .مهم تر از آن اینکه بتوانند از آنچه یاد میگیرند ،عم ً
ال
در زندگی خود اس��تفاده کنند .اما متاسفانه شاهد هستیم برخی
از کتابهای موجود در بازار که بیش��تر هم در زمینة کتابهای
تس��ت ،حل المسائل و پاسخ به س��ؤاالت درسی هستند ،تنها بر
محفوظات و حافظهمحوری و توانمن��د کردن دانشآموزان برای
امتحانات تس��تی تکیه میکنند .آنها در عمل تمامی تالشهای
آموزشوپرورش و معلمان را برای آموزش و تربیت نیروی انسانی
محقق ،خالق و توانمند برای حل مسائل زندگی خنثا میکنند.
تکلیف خانوادهها ،معلمان و دانشآموزان در این
زمینه چیست؟
 èسؤال خوبی پرسیدید! گاه شاهد هستیم که تعداد کتابهای
به اصطالح آموزشی دانشآموزان از کتابها و منابع رسمی درسی
آنان پیش��ی میگیرد و برخی اوقات نیز شاهد حرص ولع بیش از
حد دانشآموزان و خانوادهه��ا برای خرید انبوه اینگونه کتابها
هستیم که ممکن است برخی از این کتابها که مشابه هم هستند،
هیچگاه خوانده نش��وند .در این میان ش��اید تبلیغ و معرفی این
کتابها در رسانههای جمعی و بهخصوص صدا وسیما ،در تشویق
و گرایش مخاطبان برای خرید اینگونه کتابها بیتأثیر نباش��د.
در هر صورت تلویزیون بهعنوان اصلیترین پایگاه اطالعرس��انی،
تبلیغات و وس��یلة مورد اعتماد خانوادهها ،تأثیر زیادی بر ذهن و
روان مخاطبان دارد .اگر مخاطبان آن کودکان و نوجوانان باشند،
این اعتماد و گرایش به رس��انه و پیامه��ای چندوجهی و جذاب
آن،ک��ه معموالً با هنرمن��دی و قالبهای ج��ذاب و فریبنده هم
ممکن اس��ت همراه باشد ،تأثیر بسیار زیادی در گرایش کودکان،
نوجوانان و جوانان برای خرید این کتابها خواهد داشت.
چون موض��وع س��اماندهی کتابهای آموزش��ی کاری مهم و
ضروری اس��ت و از س��ویی نیز همکاری همة نهادهای فرهنگی و
اجتماعی را میطلبد باید بهگونهای عمل کنیم که ضمن همرأیی

و همکاری الزم ،تصمیمات گرفته ش��ده دراین زمینه بتواند مانع
انتش��ار و ف��روش آثار ک��مارزش و فاقد اس��تانداردهای اینگونه
کتابها ش��ود .ضمناً با اقدامات حمایتی و پشتیبانی زمینهای را
ایجاد کنیم که ناش��ران آموزشی بتوانند با این طرح بیشتر همراه
و موفقیت آن در حد الزم تضمین شود.
بهعنوان مدیرکل دفتر دبستانی معاونت آموزش
شوپرورش چهقدر قائل به اس�تفاده
ابتدایی وزارت آموز 
و ضرورت اس�تفاده از این کتابها در
دورة ابتدایی هستید؟
تولیدوانتشارکتابنامههای
 èم��ن گم��ان میکن��م ک��ه گرایش به
رش�د ابتکار هوشمندانه و
اس��تفاده از کتابهای کمکآموزشی برای
مؤثری بود ک�ه کمک کرد
دبس��تانیها اص� ً
لا توجیهی ن��دارد .چون
تا منابع و مواد آموزش�ی و
کتابهای آموزش��ی و درس��ی م��ا در این
تربیتی مناسب شناسایی و
زمینه کفای��ت میکنند .ضمنا پیامد منفی
به مدارس و معلمان معرفی
این کتابها برای دانشآموزان کم س��ن و
شوند.
سال و کالسهای ابتدایی ،باال رفتن حجم
مطالب حافظه کردن��ی خواهد بود .این در
حالی است که سیاست نظام آموزشی کشور کم کردن از حفظیات
و تئوریها و آموختن مهارتهای زندگی به دانشآموزان اس��ت.
این کار و گرایش به اس��تفاده از این کتابها ،یعنی اینکه هرچه
کتابه��ای درس��ی رش��ته میکنن��د،
بس��یاری از کتابهای کمکآموزشی
پنبه میکنن��د و فقط بار تکالیف
دانشآموزان ابتدایی را سنگین
میکنند.

توگو ی مسئوالنه
گف 

پای صحبت دكتر محمد علياكبرزاده
مديركل فرهنگي هنري معاونت پرورشي

حجم زياد آموزش
جای پرورش را تنگ كرده است
«مدير كل فرهنگي و هنري معاونت پرورش��ي» معتقد است
ك��ه مداخلة غي��ر عالمانه والدين و معلم��ان در معرفي كتاب به
فرزندان ،الفت ميان كودك و كتاب را به هم ميزند .دكتر محمد
علياكبرزاده معتقد اس��ت كه پر ك��ردن وقت فراغت كودكان با
كتابهاي كمكدرس��ي آنها را خس��ته و از مطالعة واقعي دور
ميكند .در ادامه حاصل گفتوگوي ما را با ايشان ميخوانيد.
دانشآموزان چهقدر با كتاب آشنا هستند؟
 èبهنظ��ر من نياز به مطالعه در هم��ة بخشهاي جامعه وجود
دارد .بيشتر افراد دارند بهطور مستمر نيازهاي اطالعاتي خود را از
منابع گوناگون تهيه ميكنند كه نمادي از مطالعه است.
ول�ي ش�مارگان كتابها عكس اي�ن موضوع را
ميگويد؟
 èما در عصري زندگي ميكنيم كه آدمها به روشهاي متفاوت
اطالعات ميگيرند .ش��ما در برخي كشورهاي پيشرفته ميتوانيد
ش��مارگان كتابها را بر اساس دانلود يا فروش الكترونيكي آنها
اندازهگيري كنيد ،ولي اينجا چنين كاري چندان ممكن نيس��ت.
در واق��ع آمار قابل اتكا از س��رانة مطالعه وجود ندارد .ش��مارگان
كتابهاي چاپ ش��ده به تنهايي ش��اخص خوبي براي س��نجش
مطالعة افراد نيس��ت .يعني نميتوان مقياس كتابخانة مدرسه يا
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خانه را شاخصي براي ميزان كتابخوان بودن افراد تلقي كرد.
ش�ما در آموزشوپرورش براي توس�عة فرهنگ
مطالع�ه چه ميكنيد و چه ابزارهايي براي معرفي كتاب به
كودكان داريد؟
 èكوششهاي متعددي از سوي مراجع گوناگون در اين زمينه
ص��ورت ميگي��رد .دبيرخانة س��اماندهي با مطالعه ،شناس��ايي
و معرفي كتابهاي مناس��ب و انتش��ار كتابنامه رشد (فهرست
توصيفي كتابهاي مناس��ب آموزش��ي و تربيتي) ،سطحي از اين
تالشه��ا را در بخش ابتداي��ي اين زنجيره دنب��ال ميكند .ما با
برگزاري نمايش��گاههاي كتاب حلقة ديگ��ري را دنبال ميكنيم.
حتماً معلم ،خانواده و بازار هم س��هم ديگري دارند كه بايد همه
يكديگر را كامل كنند تا كتاب مناسب به قيمت مناسب و بهموقع
در دسترس همة مخاطبان واقعي آن قرار گيرد.
چ�ه كتابهاي�ي در اي�ن نمايش�گاهها معرف�ي
ميشوند و با چه هدفي؟
 èما امس��ال توفيق داش��تيم تا همزمان ب��ا هفتة كتابخواني،
50ه��زار نمايش��گاه كت��اب را در  50هزار مدرس��ه برگزار كنيم.
ميدانيد كه اين تعداد حدود نيمي از مدارس كل كشور را پوشش
ميده��د و ميتواني��م ادعا كنيم كه دس��تكم نيم��ي از جامعة

دانشآم��وزي ما در طول س��ال تحصيلي قدرت و فرصت انتخاب
كتاب مناسب براي گروه سني خود را دارد.
مبناي انتخاب اين كتابها چيست؟
 èكارشناسان دبيرخانة ساماندهي بهطور مستمر در طول سال
در حال مطالعه و بررس��ي كتابهاي منتشر شده هستند .بدون
ترديد بخش مهمي از اين فهرس��ت را كتابهاي معرفي شده در
كتابنامه رشد تشكيل ميدهند .ما پيش از برگزاري نمايشگاههاي
مدارس ،در يك نمايش��گاه اختصاصي براي كارشناس��ان تربيتي
تمام استانها ،به معرفي اين كتابها ميپردازيم و آثار منتخب و
فهرست شدة افراد را براي آنها ارسال ميكنيم .در اين نمايشگاه
بخش اختصاصي آثار معرفي ش��ده در كتابنامه هم وجود دارد و
مراجعان ميتوانند كتابهاي مورد نظر را براي نمايش در مدارس
از اين بخش هم انتخاب كنند.
آيا اين آثار به همة نيازها جواب نميدهند؟
 èخير ،تاكنون رويكرد دبيرخانة ساماندهي بيشتر بر كتابهاي
كمكآموزش��ي متمركز بوده اس��ت .گرچه رويكرد تربيتي آن در
حال توس��عه است ،ولي هنوز طيف بزرگي از آثار از دايرة بررسي
در اين حوزه جدا افتادهاند .ما اميدواريم كه در سالهاي بعد دايرة
اين بررسيها بزرگتر شود.
بازار نشر را چهقدر پاسخگوي نيازهاي كودكان
و نوجوانان ميدانيد؟
 èاين ام��ر به ارزيابي دقيقتري ني��از دارد ،ولي به گمانم االن
مش��كل ما كمبود كت��اب خوب و مناس��ب نيس��ت ،بلكه نقص
سيستمي در سوق دادن بچهها به سمت مطالعة واقعي و نه كتاب
درسي در متن جامعه و خانواده است.
چه كس�ي يا چه چيزي در ايجاد اين نقص مؤثر
اس�ت؟ بهعبارت ديگر ،چه كسي مس�ئول پاسخگويي به
آن است؟
 èاز ي��ك طرف حجم آموزشهاي زياد مدرس��هاي جا را براي
پرورش و تربيت كودكان و نوجوانان تنگ كرده اس��ت ،و از طرف
ديگر ،مش��كالت اقتصادي اولين كااليي را كه از س��بد خانوار كم
كرده ،فرهنگ و كاالي فرهنگي است.
آي�ا راه�ي ب�راي كاه�ش حج�م آموزشه�اي
مدرسهاي و محتواي كتابها وجود دارد؟
 èبهنظر من حجم كتابها زياد نيست ،اهميتي كه ما به آموزش
ميدهيم و بزرگنمايي ما براي واداشتن بچهها به آموزشها زياد
شده است .به هر حال هر كس استطاعتي دارد و نميشود از همة
بچهها انتظار داشت كه در يك سطح آموزشي حاضر شوند .اضافه
كردن بار آموزش��ي با كالس ،كتاب و ...الزاماً هميشه نتيجهبخش
نيس��ت .شايد در كوتاه مدت اثر داش��ته باشد ،ولي در دراز مدت

ناقض اصول آموزش��ي و تربيتي است .به هر حال كودكان به جز
آموزش به تفريح و سرگرمي هم نياز دارند.
نتيجة اين همه فش��ار دانش��جوياني هس��تند ك��ه در بهترين
دانش��گاههاي كش��ور درس ميخوانن��د ،ام��ا فاق��د پايهايترين
مهارتهاي اجتماعياند .قادر به نوش��تن يك نامه يا برقراري يك
ارتباط مؤثر براي بيان تخصص يا دانش خود نيستند.
چه ان�دازه به درگي�ر كردن
خانوادهها در امر تربيت اهتمام داريد؟
 èبه هر ح��ال آموزشوپرورش يك نظام
دسترس��ي به گ��روه بزرگ��ي از مخاطبان
ك��ودك و نوج��وان و از طري��ق آنه��ا به
خانوادههاس��ت .احياي نظام اوليا و مربيان
در مدارس و سيس��تميتر ش��دن تعامالت
خانوادهها با مدرس��ه ،بهط��ور قطع در اين
عرصه اثرگذار است.
خانوادهها در تربي��ت بچهها نقش مهمي
دارن��د و نميتوانند اين نقش را به مدرس��ه
بس��پارند .در واق��ع كودك ب��ه خصوص در
دورة ابتدايي باي��د بتواند كيف و كتابش را
در مدرس��ه بگذارد و بقية س��اعات روز را با
خانواده به تفريح و بازي و استراحت بگذراند.
خانوادهه��ا بر اس��اس تفك��ري غلط عادت
كردهان��د كه ب��ا انواع كالسه��اي جبراني،
معلم خصوصي و كتاب كمكدرسی ساعات
دراز ديگري هم كودكان را در حال آموزش
نگه دارند .چ��ون تصور ميكنند كه بازي و
تفري��ح وقت كودكان را تل��ف ميكند! اين
الگوي غلط بايد اصالح ش��ود و رس��انهها و
هنجاره��اي اجتماعي در اص�لاح اين روند
مؤثرند.

اضافه كردن بار آموزش�ي
ب�ا كالس ،كت�اب و ...الزام ًا
هميشهنتيجهبخشنيست.
ش�ايد در كوتاه م�دت اثر
داشته باش�د ،ولي در دراز
مدت ناقض اصول آموزشي
و تربيتي اس�ت .به هر حال
كودكان به ج�ز آموزش به
تفريح و س�رگرمي هم نياز
دارند.
نتيج�ة اي�ن هم�ه فش�ار
دانشجوياني هستند كه در
بهترين دانشگاههاي كشور
درس ميخوانن�د ،اما فاقد
پايهايتري�ن مهارته�اي
اجتماعياند .قادر به نوشتن
ي�ك نامه يا برق�راري يك
ارتب�اط مؤث�ر ب�راي بيان
تخص�ص ي�ا دان�ش خود
نيستند

توگو ی مسئوالنه
گف 

پای صحبت دکتر عظیم محبی
مدیر کل آموزش متوسطة اول

ساماندهی نیازمند همکاری همه
نهادهای فرهنگی و اجتماعی است
آق�ای دکت�ر محبی ،اس�تنباط ش�ما از نیازهای
فزاینده و نوشوندة دانشآموزان در فضای آموزشی جاری
کش�ور که جدای از روند کل�ی یادگیری -یاددهی در کل
جهان نیست ،چیس�ت؟ و این سرعت و تنوع و نوخواهی
ک آموزشی
بر نوع و محتوای کتابهای کمک درسی و کم 
چه تأثیری گذاشته است؟
 èبراساس آنچه که من استنباط میکنم ،نیازهای دانشآموزان
بس��یار تغییر کرده و متنوع و متفاوت با حتی همین دهة گذشته
ش��ده اس��ت .به همین دلیل ،کتابهای آموزش��ی ما هم باید به
توسعة تفکر و توانمندی دانشآموزان ما در حیطههای گوناگون و
به کارآفرین شدن آنها کمک کنند .در حال حاضر اگر دو موضوع
توس��عة مهارتهای تفکر و مهارتهای کارآفرینی را بهعنوان دو
شاخص در نظر بگیریم و وضعیت کتابهای تولید شدة آموزشی
و کمک درسی را با این دو شاخص بسنجیم ،باید بگوییم وضعیت
این کتابها اص ً
ال خوب نیس��ت .ای��ن کتابها اغلب یادگیری از
نوع حافظه محوری را تثبیت میکنند .البته با توجه به تالشهای
شوپرورش ،معلمان و کارشناس��ان ،رویکرد ناش��ران
وزارت آموز 
آموزش��ی از تدوین و ارائة کتابهای پاس��خ مح��ور تغییر زیادی
کرده اس��ت .اما باز هم کتابهایی تولید و منتشر میشوند که به
دنبال سادهسازی مس��ائل آموزشی هستند که این هم با رویکرد
پرورش تفکر و کارآفرینی منافات دارد.
ب�ا این ن�وع نگاه ،اساس� ًا چه کتابی را مناس�ب
میدانید؟
 èاز نگاه من کتابی برای دانشآموزان مناس��ب است که باعث
تقویت روحیة پژوهش و تفکر در آنان ش��ود ،روحیة کاوش��گری
را در آن��ان افزایش ده��د ،آنها را به فعالیت وادارد و به کس��ب
مهارتهای مورد نیاز آنها در زندگی کمک کند .این حرف یعنی
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اگ��ر ما در خصوص مهارتهای اجتماعی کتابی تدوین میکنیم،
این کتاب بای��د کمک کند مهارته��ای اجتماعی و مهارتهای
زندگ��ی در مخاطبان ما تقویت ش��ود و افزای��ش یابد .اگر چنین
کتابی باز هم بر مبانی نظری و حیطة دانش تأکید کند و در عمل
هیچ رهاورد مثبتی برای دانشآموز نداشته باشد و باز هم بخواهد
مس��ائلی را به صورت تستی و سؤال و جواب و حتی با پاسخهای
تشریحی ،اما بدون پرورش تفکر ،ترویج کند ،قطعاً کتاب مناسب
نخواه��د بود و در تعمیق مفاهیم کتابهای درس��ی هیچ کمکی
نخواهد کرد.
ن میفرمایید؟
منظورتان را واضحتر بیا 
 èبله! مثالیمیزنم تا موضوع روش��نتر شود.من همین هفتة
گذش��ته در سفری به استان خراس��ان جنوبی ،به برخی مدارس
و کالسه��ای پایهه��ای هفتم و هش��تم رفتم و مث� ً
لا در درس
ریاضی از دانشآموزان خواس��تم با دانس��تن ابعاد کالس درس یا
مدرسة خود ،مساحت آن را محاسبه کنند .شاهد بودم که برخی
دانشآموزان ما حتی با دانستن فرمول محاسبات الزم قادر به حل
چنین مس��ئلهای یا ارائة پاس��خ صحیح نبودند .در واقع ،در عمل
قادر به اس��تفاده از محفوظات خود نمیشدند .طبیعی است اگر
راه و مسیر آموزش و یاددهی -یادگیری درست طی نشود،کتاب
کمک درس��ی هم کمکی به این دانشآموز نخواهد کرد .خالصة
این ح��رف یعنی اگر ای��ن کتابها به زندگی واقع��ی دانشآموز
کمک نکنند ،در واقع هیچ فایدهای ندارند و باید درخصوص نحوة
تدوین ،اهداف ،استانداردها و شاخصهای آنها تجدید نظر شود؛
همان چیزی که آییننامة س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی
(مواد و رس��انهها) ،معروف به آییننام��ة  ،828بر آن تأکید دارد.
البته ای��ن کتابها کم��ک کردهاند که دانشآم��وز نمرة بهتری
بگیرد ،اما در زندگی آنان اثرگذار نبودهاند.

اتفاق� ًا مش�کل همی�ن جاس�ت آق�ای دکت�ر!
ای�ن کتابه�ا چ�ون در خدمت افزای�ش نم�ره و امتیاز
دانشآم�وزان ق�رار گرفتهاند ،جای خود را ب�از کردهاند.
گمان میکنید نظام آموزشی کی میخواهد خود را از این
کارنامه محوری نجات دهد؟
 èبله ،مشکل همینجاس��ت! به همین دلیل ما رویکردهایمان
را عوض کردهایم .ما درس��ی با عنوان کار و فناوری داریم .من در
اس��تانها هم به معلمان عرض کردهام که در این درس ش��اخص
ما باید این باشد که در اردیبهشت ماه هر سال هر مدرسهای یک
جش��نواره برگزار کند و دانشآموزان محصوالت خود را در زمینة
مطالب��ی که در خصوص کار و فن��اوری آموخته و تولید کردهاند،
در این جش��نواره به نمایش و تماش��ای عموم و همکالسان خود
بگذارن��د و این تولی��دات را خرید و فروش کنند .هدف این درس
اساس��اً توانمندسازی عملی بچههاس��ت و نمرة کتبی هم ندارد و
نمرة آن براس��اس عملکرد دانشآموز و پروژهها و دستسازههای
آنان مش��خص میش��ود .یعنی چنین درس��ی بهجز آموزشهای
مس��تقیم که به تولید یک محصول منجر میش��ود ،به س��احت
اقتصادی موضوع هم توج��ه دارد و میخواهد مهارتهای عملی
دانشآموز را در حیطههایی خاص نیز پرورش و توس��عه دهد .یا
فرض کنید در درس��ی مثل تفکر و پژوه��ش ،کتاب کاری که به
سؤال و جواب تبدیل شده باشد ،رسمیتی ندارد و نمیتواند مفید
باش��د ،بلکه مخرب و با اصول برنامهریزی درسی در این خصوص
مغایر است.
نق�ش معلمان و مدی�ران ما در م�دارس در این
خصوص چیست؟
 èمعلم و مدیر در این خصوص نقشی اساسی دارند .این عزیزان
هم باید عنایت داشته باشند که وجود و حضور چنین کتابی هیچ
کمکی به توس��عه و تعمیق مفاهیم کتاب درس��ی نمیکند و اگر
ما هم با چنین کتابی در مدارس مواجه ش��ویم ،با عوامل توزیع و
پخش آن برخورد میکنیم.
از تغیی�ر رویکردها صحبت کردید .آیا این تغییر
رویک�رد و اس�تانداردهایی که کتابهای آموزش�ی باید
براس�اس آنها تولید ش�ود ،در زمان مناس�ب به ناشران
آموزشی اعالم خواهد شد.
 èبل��ه! این مقدمات حتماً انجام میش��ود .مث ً
ال در حال حاضر
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی عنایتی خاص به بازنگری
و تدوین حرفهای این ش��اخصها دارد .در حال حاضر هم عدهای
از همکاران و از جمله بنده ،رویکردها را در شاخصهای تخصصی
ه��ر درس منعکس میکنی��م تا این ام��ر در دس��تورالعملها و
استانداردهای ابالغی به ناشران هم منعکس شود و انشاءا ...مورد
توجه و مالک عمل آنان قرار گیرد .ش��اید هم بخش��ی از اشکال
همین باش��د که این رویکردها بهصورت عام و گسترده و همگانی
در اختیار نیس��تند و برخی از ناشران ،بدوناطالع از آن اقداماتی

انجام دادهاند که باید تالش شود این اطالعرسانی و آگاهیبخشی
ص��ورت گیرد تا انش��اءا ...در آیندهای نزدیک ش��اهد تالشهای
همسو ،همجهت و یکسان در تولید کتابهای درسی و کتابهای
شوپرورش و ناشران آموزشی باشیم.
آموزشی بین وزارت آموز 
یعنی ما باید تالش کنیم از مسیر ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی محصول مش��ترکی را که حاصل اندیشه و تفکر مشترک
شوپرورش و ناش��ران آموزش��ی
بین آموز 
اس��ت ،تولی��د کنیم ک��ه پ��رورش تفکر،
امــ�زه نیــازهــ�ای
کارآفرینی و توانمندس��ازی دانشآموزان را
دانشآموزان بس�یار تغییر
بهدنبال داشته باشد .من گمان میکنم اگر
کرده و متنوع و متفاوت با
هماهنگیها و برنامهریزیهای الزم صورت
گذشتهشدهاست.بههمین
گیرد و این اشتراک نظری که در این چند
دلیل کتابهایآموزش�ی
ساله حاصل شده است و نشانههای خوب،
هم بای�د به توس�عه تفکر
از جمل��ه افزای��ش ش��مارگان کتابهای
و توانمن�دی دانشآموزان
مناسب نسبت به س��الهای آغاز این طرح
ما در حیطهه�ای مختلف
توس��عه یابد ،دسترسی به اهدافی که گفته
بینجام�د و ب�ه کارآفرین
ش��د ،از جمل��ه تولید کتابهای مناس��ب
شدن آنها کمک کند
آموزشی توس��ط ناشران بخش غیر دولتی،
کار غیر ممکن و دور از دسترس��ی نخواهد
بود.
ش�ما در ح�وزة مس�ئولیت خود ب�ه تدوین این
اس�تانداردها و موض�وع س�اماندهی منابع آموزش�ی و
تربیتی چه کمکی میکنید؟
 èاساساً ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی کاری بزرگ و فراگیر
اس��ت که نیازمند همکاری همة دس��تگاهها و نهادهای فرهنگی و
اجتماعی اس��ت ،اما در داخل آموز 
شوپ��رورش هم به هماهنگی و
همکاری همة بخشها و معاونتها نیاز دارد .قب ً
ال هم اش��اره کردم،
ما در معاونت آموزش متوس��طه و بخشهای تابعة آن،
در حوزة تبیی��ن رویکردهای جدی��د و انتقال آن
به معلمان میکوش��یم ب��ا همراهی و همکاری
معلم��ان در کالس درس و مدرس��ه ،ای��ن
رویکردها را عملیاتی کنیم .باید بدانیم از هر
درس چ��ه انتظاراتی داری��م و در ادامه هم با
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و دفتر
انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی که مجری
کار است ،در تدوین شاخصها
و اس��تانداردهای عملیات��ی
ش��دن کار س��اماندهی
منابع آموزشی و تربیتی
همکاری و همراهی
کنیم.

نامزدهای جشنوارة یازدهم
فهرست نامزدهای گروههای داوری
یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد

جشنواره ،کانونی برای درخشش
دانشوران و ستارگان

بهروز رضایی

اشاره

از س��ال گذشته ،جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی ،رقابت
خود را بین کتابهای مناسبی برگزار میکند که طی یک سال به
دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی رسیدهاند ،از خوان
بررسیها گذشتهاند و موفق به کسب عنوان کتاب مناسب شدهاند.
امس��ال کتابهای رس��یده در یازده ح��وزه یادگیری به عالوه
حوزه مستقل داس��تان و پیشدبستانی تقسیم شد .سپس سهم
هر گروه بر حس��ب تعداد کتابهای مناس��ب مش��خص گردید.
آنگاه برترین کتابهای هر گروه بر حس��ب امتیازی که در فرایند
بررسیها کس��ب کرده بودند ،و بر اساس سهمیهای که هر گروه
داشت در سبد گروههای داوری قرار گرفتند.
گزارش��ی که میخوانید نتیج��ه داوری گروهها پیش از مرحله
نهایی است .نتیجه نهایی روز  23دی ماه در مراسم پایانی یازدهمین
جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد اعالم میشود.

حوزه یادگیری حکمت و معارف اسالمی
گروه داوری فلسفه
گروه داوری فلسفه از بین هفت کتابی که برای داوری در اختیار
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داش��ت ،بیش از دو کتاب را در این حوزه برای رقابتهای نهایی
نامزد نکرد .به اين ترتيب بخت و اقبال مؤلفان هر يك از دو كتاب
تا  50درصد افزايش مييابد.
تجدد و سنت در جریانهای فكری معاصر ،تألیف :سیدمصطفی
حسینی نسب ،كانون اندیشه جوان1391 ،
فلس��فه اس�لامی :طرح درسهایی برای آموزش به كودكان،
تألیف :مهدی پرویزی ،س��ازمان انتش��ارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی1392 ،
گروه داوری معارف اسالمی
در گ��روه معارف اس�لامی از هفت عنوان کتاب��ی که در اختیار
داوران ای��ن گروه قرار گرفته بود ،پنج عنوان برای دریافت جایزه
نامزد شده است:
مجموعه دوازده جلدی «آواز دهل :پژوهشی در تعالیم منتسب
به میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءا »...جلد  1تا  ،12نوشته
مسعود بسیطی و زهرا مرادی ،بهارافشان1391 ،
مجموعه  9جلدی «پرس��شها و پاس��خها» ،تألیف :غالمرضا
حی��دری ابهری ،انتش��ارات قدیان��ی 1392 ،که ب��رای مخاطب
متوس��طه مقدمات��ی تدوین ش��ده اس��ت .این مجموعه ش��امل
پرسشها و پاسخهایی درباره اخالق و رفتار ،اهل بیت(ع) ،حضرت

محمد(ص) و پیامبران دیگر ،خدا ،زنان ،قرآن كریم ،مرگ و معاد ،حوزه یادگیری تربيت بدني و سالمت

موضوعات گوناگون و باالخره نماز است.
دایرئ المعارف تاریخ اسالم ،نوشته احسان كاتبی رضوانی ،محراب
قلم 1392 ،که برای مخاطب دوره ابتدایی تدوین شده است.
دعا و نیایش ،نوشته احمد زرهانی ،مدرسه1392 ،
قیام و قعود ،نوشته مهدی آشتیانی ،مدرسه1392 ،
پیداست که بخت انتشارات مدرسه ،با برخورداری از سهم چهل
درصدی در بین ناشران ،برای تصاحب عنوان برگزیده قدری بیش
از سه ناشر دیگر است.
ناگفته نباید گذاشت عالوه بر این مجموعه ،یک کتاب دیگر نیز
از حیدری ابهری از انتشارات قدیانی روی میز داوران قرار داشت
ک��ه به جمع نامزده��ا راه نیافت .این کت��اب چنانکه از عنوانش
پیداست کوششی برای تفس��یر مرگ برای کودکان است :از این
خون��ه به اون خونه ،تفس��یر زیبای مفهوم مرگ ب��رای بچهها با
نگاهی به دین و روانشناسی

حوزه یادگیری آداب و مهارتهاي زندگي و بنيان خانواده
گروه داوری تفكر ،پژوهش و سبك زندگی
در گ��روه داوری تفكر ،پژوهش و س��بك زندگی ،با توجه به دو
س��همیهای که برای گروه در نظر گرفته شده است ،هشت عنوان
کتاب به دور نهایی رقابتها فرس��تاده شدند .در این گروه نیمی
از کتابها تألیفی و نیمی ترجمهای هس��تند .یکی از کتابها نیز
محصول مشترک دو ناشر است.
عادته��اي ب��د دارم چه كار كن��م اگر ...تألی��ف :دان هيبنر،
ترجمه :حسين مسنن فارسي ،گام1392 ،
الفباي زندگي براي كودكان ،ماندانا سلحش��ور ،فلسفه /نقش
و نگار1391 ،
پرورش خالقيت در كودكان ،علي سعيدي ،لوح زرين1391 ،
مجموعه كتابه��اي  12جلدی «لذت زندگي» تألیف :محرم
آقازاده ،ابراهيم اصالني ،ليال س��ليقهدار و مرتضي مجدفر ،مرآت،
1392
زندگ��ي كمخرج  ،For Dummiesتألیف :دبورا تيلور هاف،
ترجمه :سارا يوسفي ،آوند دانش1392 ،
نگران نباش��يد :چگونه بر نگراني خود غلبه كنيم؟ از مجموعه
زندگي مثبت ،پل مكگي ،ترجمه :مهسار مشتاق ،ابوعطا 1392
مهارته��اي آموخت��ن  ،For Dummiesدوري��ن دو بولي،
ترجمه :فرشيد قهرماني ،آوند دانش1392 ،
راهنماي پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماعي (ويژه والدين)
پيش��گيري اوليه از اعتياد ،از مجموعه س��بكهاي فرزندپروري،
مهارتهاي زندگي تألیف :طيبه ش��كيبايي ،س��عيده شكيبايي،
محترم ماهي و قاسم منوچهري ،ما و شما1392 ،

گروه داوری تربیت بدنی و سالمت
در گروه تربیت بدنی و س�لامت ،از مجموع  18کتاب مناسب،
هف��ت کتاب روی میز داوران ق��رار گرفت که چهار کتاب خود را
به دور پایانی رس��اندند .انتشارات مدرسه با برخورداری از سهمی
پنجاه درصدی ،اقبال بیشتری در مقایسه با ناشران دیگر دارد.
اندازهگی��ری و ارزش��یابی در تربیت بدن��ی ،تألیف :جیمز اس
بوس��كو و ویلیام اف .گوستاوس��ون ،ترجمه :غالمرضا سراجزاده،
بامداد كتاب1392 ،
بازی و ورزش ،سمانه قائدیان ،باقیات1392 ،
بازیهای سنتی روزآمد شده ،تألیف :فرشته قبادی ،مدرسه1392 ،
خشتهای آغازین :آموزش مهارتهای ساختار بدنی -ویژه كودكان
ش دبستانی و ابتدایی ...عبدالرحمان صفارپور ،مدرسه1392 ،
پی 
حض��ور دکتر مه��رزاد حمیدی،معاون محترم وزی��ر آموزش و
پ��رورش در گ��روه داوران تربیت بدنی و س�لامت ،از ویژگیهای
جالب توجه این دوره از جشنواره بود .برابر شنیدههای نویسنده،
کار داوری گروه علیرغم مش��غلههای سرگروه محترم در فرصت
مناسبی پایان یافته و دچار اختالل جدی نشده بود .فقط تنظیم
بیانیه که از وظایف سرگروههای محترم داوری بود ،قدری بهطول
انجامیده بود که خب خیلی دور از انتظار نبود.

حوزه یادگیری رياضيات
گروه داوری ریاضی
در گروه داوري رياضي ،امس��ال سه كتاب كمكدرسي به جمع
نامزدهاي چهارگانه گروه راه يافتند .دو عنوان از اين چهار عنوان
متعلق به مبتكران /پیشروان است كه به معناي افزايش بخت این
دو ناش��ر در رقابتهاي گروه اس��ت .خوشبختانه هر چهار كتاب
گروه از زمره كتابهاي تأليفي هستند.
آم��وزش جامع ریاضی��ات هفت��م ،تأليف :حمیدرض��ا بیات،
مبتكران /پیشروان1392 ،
در كالس درس كاشانی ،تأليف :حسن ساالری ،مدرسه1391 ،
ریاضی سوم دبس��تان ،تأليف :محمد سمیه طالبی ،مبتكران/
پیشروان1392 ،
كتاب هوش��مند ریاضی ششم دبستان ،تألیف :خسرو داودی،
علی كریمانفرد و نفیسه جعفری مفرد ،فاطمی1392 ،

حوزه یادگیری زبان و ادبیات فارسی
گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
ً
اعضاي محترم گروه داوري زبان و ادبيات فارسي ،تقريبا در هر
ديداري كه با دستاندركاران جشنواره داشتند ،نسبت به كيفيت
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كتابهاي امسال در مقايسه با سال گذشته گاليه داشتند .برخي
از آنها ميگفتند امسال سال بد براي كتابهاي ادبيات فارسي
است و با وجود آنكه امكان معرفي ده نامزد را داشتند ،به نيمي
از اين تعداد بسنده كردند .از نكات جالب توجه راهيابي سه كتاب
كمكدرسي به اين جمع است كه دو عنوان آن متعلق به گلواژه
است و در بين مؤلفان هر دو ،يك نويسنده مشترك نقشآفريني
كرده است.
آذرياد سيمرغ ،تدوین :اس��دا ...شكرانه ،كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان1392 ،
داستاننويسي  ،For Dummiesتألیف :اينگر َمنسنَ ،رندي
و پيتر اِكونومي ،ترجمه :سارا كاظميمنش ،آوند دانش1392 ،
فارسي هفتم پايه اول دوره متوسطه اول كار و تمرين ،تألیف:
زهرا سلطاني ،مهرانگيز سلماني ،گلواژه1392 ،
كت��اب كار و تمرين فارس��ي دوم ابتدايي ،تألی��ف :مهرانگيز
سلماني ،فردوس یوسفان نجف آبادی ،گلواژه1392 ،
بس��ته مديريت كالس��ي :كتاب كار و تمرين فارس��ي ششم
دبستان ،تألیف :دپارتمان علمي مرآت ،مرآت دانش1392 ،
گروه داوری شعر
گروه داوري شعر نيز از زمره گروههايي بود كه به دليل باز شدن
پاي ادبيات داستاني به دبيرخانه ساماندهي شكل گرفت .گرچه
آنطور كه انتظار ميرفت ،ناش��ران كتابهاي ش��عر خود را براي
بررسي نفرستادند .در نتيجه دست گروه از كتابهاي شعر چندان
پر نبود .گروه ش��عر نخس��تين گروهي بود كه تكليف كتابهاي
خود را روشن و اين سه كتاب را شايسته راهيابي به مرحله نهايي
رقابتها شمرد.
خواب شب دوازدهم ،سروده احمدرضا احمدي ،زيتون1391 ،
صبح يك روز ارديبهشتي ،سروده اكرم كشايي ،كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان1391 ،
قص ه زاغ و روباه ،سروده اسدا ...شعباني ،مدرسه1392 ،
گروه داوری نمايشنامه
در س��الهای گذش��ته کتابهای نمایش و نمایشنامه در گروه
فن��ی و حرفهای و کاردانش قرار میگرف��ت .کتابهای این گروه
ی��ا واجد مباحث حرف��های در این زمینه بودند ی��ا نمایشنامهها
مناس��ب سن مخاطب نوجوان دبیرستانی بود .از این رو در حوزه
ک��ودک ،نمایش به معنای هنری آن ،یا به عنوان اثر داس��تانی و
غیرآموزشی ،غیر مرتبط تشخیص داده میشد یا در زمره ادبیات و
زبان فارسی قرار میگرفت و گروه مستقلی نمییافت .در این دوره
از جش��نواره به دلیل آنکه پای آثار داستانی رسماً به دبیرخانه و
سپس جشنواره گشوده شد ،گروه داوری مستقل نمایشنامه نیز
ش��کل گرفت تا نمایشنامههای گروه کودک مغفول نماند .شاید
در س��الهای بعد بتوان با ترکیب مناسبی از داوران ،این دو گروه
را در هم ادغام کرد.
نمايش��نامه ک��ودک امروز :قول ميدم بزرگ نش��م ،نوش��ته:
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علياكبر پوررس��ول ،كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان،
1392
نق��ل ضحاك ماردوش ،نوش��ته :عباس جهانگيري��ان ،كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان1391 ،
نمايشنامه نوجوان امروز :يك دقيقه ،نوش��ته :جعفر مهياري،
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان1391 ،
نمايش��نامه ک��ودک امروز :يه خونه قد غربيل ،نوش��ته هادي
حوري ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان1392 ،
چنانكه پيداس��ت در اين گروه ،كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان ،كه انصافاً فعاليتهاي درخش��اني در اين حوزه دارد،
رقيب بالمنازع است و از هم اكنون بايد عنوان برگزيده يا تقديري
گروه نمايشنامه را سند زده شده به نام كانون تلقي كرد!

حوزه یادگیری زبانهاي خارجي
گروه داوری زبانهای خارجی
گروه زبانهاي خارجي كه در اين سالها منحصر به كتابهاي
زبان انگليس��ي بوده اس��ت ،از ميان كتابها سه كتاب را بيش از
بقيه شايسته راهيابي به دور نهايي تشخيص داد:
( The Eleventh Stepدر فارس��ی :ق��دم یازدهم) تألیف:
سوس��ن طاقدیس ،ترجمه از فارس��ی به انگلیسی :فریده مهدوی
دامغانی ،كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان1392 ،
انگلیس��ی برای ك��ودكان  1و  ،2تألیف :سیدمس��عود حاجی
سیدحسینی فرد ،وحيد سرخي قلندر ،مدرسه1392 ،
فل��ش كارت  Prospectپایه هفتم (اول متوس��طه) ،تألیف:
مهری قاسمی زاده ،خط سفید1392 ،

حوزه یادگیری علوم انساني و مطالعات اجتماعي
گروه داوری تاریخ
در گروه تاريخ س��ه كتاب براي برگزاري دور آخر رقابتها نامزد
ش��ده اس��ت كه خوشبختانه هر س��ه از زمره كتابهاي تأليفي
هستند.
حوالی مبارك ،فلسطین از گذشته تا امروز ،تأليف :شمسالدین
رحمانی ،كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان1392 ،
س علی دلواری :تج��اوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب،
رئی 
تأليف :قاسم یاحسینی ،پردیس دانش1391 ،
گفتوگو با خواجه طوس ،تأليف :اسفندیار معتمدی ،مدرسه،
1391

گروه داوری روانشناسی
گروه داوری روانشناسی نیز چهار کتاب را راهی مرحله آخر کرد:
من كامل نیستم ولی خوش��بختم ،تألیف :آلیس دی دومار و
آلیس لشكلی ،ترجمه :فاطمهسادات موسوی ،ما و شما1392 ،
اعتیاد به اینترنت (از دیدگاه روانشناسی) به انضمام واژهنامه
توصیفی ،تألیف :فاطمه بیدی ،حسین كارشكی ،آوای نور1392 ،
بل��وغ (فقط پس��رها بخوانن��د) ،تألیف :كلی دانه��ام ،ترجمه:
شاهین برادران ،ابوعطا1392 ،
روانشناسی مثبت  ،For Dummiesتألیف :آوریل لیمون،
گالدیانا مك ماهن ،ترجمه :فریبا مقدم ،آوند دانش1391 ،

بازيافت و كاهش زباله ،تألیف :بافي سيلورمن ،ترجمه :فاطمه
مصلحي مصلحآبادي ،شركت انتشارات فني ايران1392 ،
پايهه��اي فك��ري جنگ نرم ،عبدا ...محمدي ،كانون انديش��ه
جوان1392 ،
رهبر و رهبري ،تألیف :حميدرضا شاكرين ،محسن ملكافضلي
اردكاني و سيدسجاد ايزدهي ،کانون اندیشه جوان1391 ،
نصر ،س��نت ،تجدد :بررسي زندگي و افكار سيد حسين نصر،
عبدا ...محمدي ،كانون انديشه جوان1391 ،

گروه داوری علوم تربيتي
گ��روه علوم تربيتي از زمره گروههايي اس��ت ك��ه خوشبختانه
هميش��ه از كتابهاي مناس��ب قاب��ل توجهي برخوردار اس��ت؛
گرچ��ه گاه نس��بت به كيفيت آنه��ا ،از اين حيث كه اغلبش��ان
محصول ترجمهاند تا تجربهها و پژوهشهاي بيواس��طه معلمان
و پژوهشگران ايراني ،قدري از سوي گروه اعتراض وجود دارد.
در ه��ر ح��ال در دوره حاضر ،گروه از  13كتاب��ي كه در اختيار
داشت 6 ،كتاب را روانه دور نهايي رقابتها كرد .در اين بين سهم
انتشارات مدرسه  66درصد است كه قابل توجه است.
 70شاخص آموزش��ي در  20كشور جهان ،گردآورنده :محرم
نقيزاده ،مهرداد اصفهاني ،مرآت دانش1392 ،
آموزگاران و پژوهشه��اي دانشآموزي ،ابراهيم اصالني ،ليال
سليقهدار و مرتضي مجدفر ،مدرسه1391 ،
پژوهش و مديران مدرس��هها :راهنماي فعاليتهاي پژوهشي
دانشآموزان و معلمان مجموعه كتابهاي پژوهش در مدرس��ه،
تألیف :ابراهيم اصالني ،ليال س��ليقهدار و مرتضي مجدفر ،مدرسه،
1392
راهنم��اي معل��م در ارزش��يابي توصيفي وي��ژ ه معلمان دوره
ابتدايي ،تألیف :طيبه حمزهبيگي ،آمنه احمدي ،طاهره رس��تگار،
حس��ن طاهري ،فیروزه فروزبخش ،زهرا سادات یاسینی ،مدرسه،
1392
روشهاي پژوهش در عل��وم اجتماعي ويژهي دانشآموزان و
دبيرس��تانهاي برتر و پژوهشمحور ،تألی��ف :عبداله عزيزخاني،
ابوعطا1392 ،
مرجع خالقيت و آموزش ،حجت شكيبا ،مدرسه1392 ،

حوزه یادگیری علوم تجربي

گروه مطالعات و علوم اجتماعی
گروه مطالع��ات و علوم اجتماعی ،جزء آخری��ن گروههایی بود
که فهرس��ت نامزدهای خود را در اختیار دبیرخانه گذاشت .نامزد
شدن س��ه کتاب از کانون اندیش��ه جوان توسط این گروه جالب
توجه اس��ت؛ به این ترتیب ،بین دو ناش��ر این گروه ،کفه به نحو
بارزی به نفع کانون اندیشه جوان سنگینی میکند .از نکات جالب
توجه دیگر اینکه بین س��ه کتاب کانون اندیش��ه جوان ،دو کتاب
تألیف آقای عبدا ...محمدی است.

گروه داوری زیستشناسی و زمینشناسی
گروه داوری زیستشناس��ی و زمینشناس��ی سه کتاب را روانه
دور نهایی رقابتها کرد.
مجموعه بدن انس��ان چگونه كار میكند؟ (دستگاه اسكلتی و
عضالنی /دس��تگاه گردش خون /غدد درونریز) ،تألیف :گرگوری
جی .استوارت و سوزان وایتمور ،ترجمه :عباسعلی گائینی و بهزاد
ساكی ،مدرسه1391 ،
خاك ،از مجموعه كتابهای ش��ناخت س��نگها ،تألیف :ربكا
فوكنر ،ترجمه :فاطمه محمدیان ،مدرسه1392 ،
ژنتیك كالس��یك ،تألیف :رضا ش��اهنظرنژاد خالصی ،فاطمی،
1392
نکت��ه جالب اینکه از مجموعه بدن انس��ان دو کتاب دیگر نیز
در ای��ن رقابتها وجود داش��ت که از نظر کارشناس��ان در حوزه
زیستشناس��ی قرار نمیگرفت .این دو کت��اب در گروه مدیریت
خانواده و بهداش��ت و کودکیاری مورد داوری قرار گرفتند و اتفاقاً
در آن گروه هم خود را به زمره نامزدها کش��اندند .بنابراین از هم
اکنون میتوان با احتمال باال حدس زد که اسم یکی از مترجمان
این مجموعه از بلندگوی محل برگزاری مراس��م پایانی ش��نیده
شود.
گروه داوری شیمی
گروه شيمي كه در سال گذشته هيچ كتابي را راهي رقابتهاي
نهايي نكرده بود ،امس��ال در بين كتابهاي گروه ،چهار عنوان را
براي اين رقابتها شايسته يافته است:
آزمایشهای ش��یمی دبیرستانی به روش نیمه میكرو ،تألیف:
افسر علیزاده عظیمی ،مهین جبلعاملی ،لیدا سردشتی ،مبتكران،
1392
فرمولها و س��اختارها در ش��یمی :نامگذاری ،فرمولنویسی،
س��اختار لوویس و ش��كل هندس��ی كتابهای موضوعی ،تألیف:
سعید مرادپور ،مهر و ماه نو1392 ،
كتاب كار ش��یمی  3و آزمایش��گاه ،تألیف :حسن حذرخانی،
منصور مختاری ،فیروزه منتظری ،معصومه شاهمحمدی اردبیلی،
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نامزدهای جشنوارة یازدهم

مدرسه1392 ،
مس ،فلز كیمیا ،تألیف :حمیدرضا غالمرضایی ،نسل نواندیش،
1392
گروه داوری علوم تجربی
ً
گروه علوم تجربي ،با وجود كتابهاي نس��بتا زيادي كه در اين
موضوع به دبيرخانه ميرس��د ،بس��يار س��خت كتابي را بر ديگر
كتابها ترجيح ميدهد .دليلش هم توقع بس��يار بااليي است كه
اين گروه در حوزه علوم تجربي دارد .به نظر آنها كشوري با اين
سابقه از علم ،نبايد در موضوع علوم تجربي متكي به منابع خارجي
حميت و
باشد و ناش��ران داخلي با وجود امكانات جديد با قدري ّ
قدري پشتكار و س��رمايهگذاري ميتوانند از اين وابستگيها رها
ش��وند .به هر حال اين نگاه سختگيرانه در مرحله نخست همين
دوره از داوريها هم پيداس��ت .گروه با وجود آنكه ميتوانس��ت
تعداد بيشتري را به مرحله بعد ببرد ،مجوز عبور از اين مرحله را
فقط براي سه عنوان كتاب صادر كرد:
مجموعه  12جلدی آش��نایی با منظومه خورش��یدی ،تألیف:
نانسی لوئین ،ترجمه :حسن ساالری ،مدرسه1391 ،
كتاب كار علوم تجربی پایه اول (هفتم) ،تألیف :روحا ...خلیلی
بروجنی ،مدرسه1392 ،
كتاب كار علوم تجربی س��وم دبس��تان ،گروه مؤلفان موسسه
فرهنگی مدرسه برهان ،مدرسه1392 ،
البته هر س��ه كتاب محصول انتش��ارات مدرس��ه اس��ت؛ و اگر
همانند سال گذشته اين گروه از معرفي كتاب برگزيده يا تقديري
خودداري نكند ،انتش��ارات مدرسه از همينحاال ميتواند با خيال
آس��وده از هر رقيبي ،خود را صاحب حداقل يكي از عناوين برتر
در اين گروه بشمارد.
گروه داوری فیزیك
سه نامزد گروه فيزيك نيز براي رقابتهاي نهايي از اين قرارند:
پرن��دگان آهنین :از زمین تا فضا (آش��نایی با دانش و فناوری
هوافضا) تألیف :عباس خاراباف ،طالیی1392 ،
دانش��نامه موضوعی دانش و فناوری (دایرةالمعارف  9جلدی)
تألیف :نعمتا ...گلستانیان ،مبتكران /پیشروان1392 ،
فیزیك دانشگاهی جلد دوم :الكتریسیته /مغناطیس /موجهای
الكترومغناطیس تألیف :یانگ فریدمن و سیرز زیمانسكی ،ترجمه:
اعظ��م پورقاض��ی ،روح ا ...خلیلی بروجن��ی ،و محمدتقی فالحی
مروست ،علوم نوین1391 ،

حوزه یادگیری فرهنگ و هنر
گروه داوری فرهنگ و هنر
گ��روه فرهنگ و هنر ك��ه كتابهاي هنر دورهه��اي عمومي را
داوري ميكند و جدا از گروههاي هنر شاخه فني و حرفهاي است
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ك��ه به هنر از دريچه حرف��هاي مينگرند ،در مجموع چهار كتاب
را معرفی کرده است تا با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهد
 365ش��یوه خ�لاق در هنر و كاردس��تی ب��ا دور ریختنیها:
نقاشی ،چاپ ،تكهچسبانی ،اش��كال برجسته و جعبه ،صورتك و
آدمك ،كارت پس��تال و شابلون ،تألیف :فیونا وات ،ترجمه :نازنین
نجفیان ،قدیانی1392 ،
به كودكان نقاشی یاد دهیم! تألیف :كوروش وفاداری ،مدرسه،
1392
قلقلی ،محمدعلی كش��اورز ،كانون پ��رورش فكری كودكان و
نوجوانان1392 ،
هنر خوشنویسی در مدرسه ،كاوه تیموری ،كتاب آبان1392 ،

حوزه یادگیری قرآن و عربي
گروه داوری قرآن و زبان عربی
در این گروه که به دلیل نزدیکی هر چه بیشتر به برنامه درسی
مل��ی ،داوری هر دو گروه کتابهای قرآن��ی و زبان عربی به یک
گروه س��پرده ش��ده بود ،در پایان س��ه کتاب عربی جواز عبور به
مرحله پایانی را به دست آوردند.
آش��نایی با تواب��ع در زبان عربی  ،تألی��ف :مهرعلی كاظمی نیا،
مدرسه1392 ،
انواع مفاعیل ،تألیف :فریبا صادقی مرشت ،مدرسه1391 ،
عربی جام��ع اول دبیرس��تان ،تألیف :عب��دا ...یزدانی ،هیمه،
1392

حوزه یادگیری کار و فناوری
گروه داوری برق
ً
در گروه طراحی برق با آنکه کال چهار کتاب مناسب به داوران
برق سپرده شده بود ،هر چهار کتاب از نگاه داوران جواز عبور به
مرحله نهایی را به دست آوردند .در نتیجه هر چهار کتاب گروه با
بخت برابر راهی دور بعدی رقابتها ش��دند .البته در بین ناشران،
نگارنده دانش صاحب دو عنوان از این کتابهاس��ت و طبعاً اقبال
بیشتری برای تصاحب جایزه این گروه دارد.
طراح��ی دیجیتال (م��دار منطقی) ،تألی��ف :ام .موریس مانو،
ترجمه :مجتبی لطفیزاد ،صفار1392 ،
کاملتری��ن مرج��ع كارب��ردی كارور ( PLCدرجه ،)2احمد
فرجی ،نگارنده دانش1391 ،
كلید خرید گوش��ی تلفن همراه ،حس��ن نجفی ،كلید آموزش،
1392
مجموع��ه پروژهه��ای كارب��ردی  AVRبامحوریت Code
 ،Visionهدیه ملكزاده ،نگارنده دانش1392 ،

گروه داوری حسابداری و بازرگانی و اقتصاد
گروه حس��ابداری و بازرگانی و اقتصاد همانند س��ال گذشته از
ادغام دو زیر گروه اقتصاد و حس��ابداری و بازرگانی تش��کیل شد.
این گروه یکی دیگر از گروههایی بود که به تمام کتابهای مورد
بررس��ی خود مجوز راهیابی به مرحله نهایی داد .این چهار کتاب
محصول چهار ناشر متفاوت هستند.
الفب��ای مدیریت و سرپرس��تی س��ازمان ،تألی��ف :رضا فتوت
كریمی ،سخنوران1391 ،
تئوری بازاریابی :تكامل و ارزیابی ،تألیف :جاگدیش ان .ش��ث،
دیوید ام .گاردنر ،دنیس ای .گرت ،ترجمه :س��یدمحمد اعرابی و
محمد آزادی ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي1392 ،
حس��ابداری صنعتی عموم��ی (مقدماتی -درج��ه  ،)2تألیف:
سپیده محمدزاده ،ورسه1392 ،
مدیریت دانش در س��ازمانها ،تألیف :محمد مس��عود بهمنی،
نظري 1391
گروه داوری رایانه
گروه رایانه با بررس��ی کتابهای این گروه به  6کتاب مجوز داد
تا راهی مرحله دوم شوند .چنانکه پیداست در این گروه مؤلفان
بنیاد  ICDLتوانستهاند توجه داوران گروه را به سوی خود جلب
کنن��د .ب��ا عنایت به این موضوع دور از انتظار نیس��ت نام یکی از
مؤلفان این بنیاد ،از بلندگوی تاالر مراس��م اختتامیه شنیده شود
و به تعبیر خواجه شیراز بنابر اقتضای مصلحت راز این اسم مبهم
از پرده بیرون افتد.
به هر حال اسامی نامزدهای این گروه از این قرار است:
آم��وزش تصویری ایلوس��تریتور ،تألیف :امید باوی و س��عید
گودرز ،پرسون1392 ،
پاي��گاه داده ، 2007 Accessگ��روه تالي��ف بنياد ،ICDL
مدرسه1392 ،
راهنم��اي جامع و تصوي��ري نرم اف��زار ،16 Corel Draw
زينب مزرعهفراهاني و عليرضا شفيعي امين ،سخنوران1391 ،
صفح��ه گس��ترده ( ،)2013 Excelگ��روه مولفي��ن بني��اد
 ،ICDLمدرسه1392 ،
مهارت پنج��م :پاي��گاه داده ( ،)2007 Accessگروه تأليف
بنياد  ،ICDLمدرسه1391 ،
واژهپرداز ( ،)2013 wordگروه تاليف بنياد  ،ICDLمدرسه،
1392
گروه داوری طراحی ،نقاشی ،چاپ و صنایع دستی
در جش��نواره امس��ال ،در موضوع چاپ دستی و صنایع دستی،
هر کدام فقط یک کتاب مناس��ب وجود داشت ،از این رو این دو
موضوع که نزدیکی بیش��تری با گروه طراحی و نقاشی داشت ،در
این گروه ادغام ش��د .با این وجود هر دو کتاب مذکور توانستند با
کس��ب امتیاز مناسب ،بین سه نامزد معرفی شده در گروه ،جایی
را به خود اختصاص دهند.

سه نامزد این گروه عبارت بودند از:
م��واد و ابزار هنری ( 2مواد رنگ) ،عیس��ی امیری چوالندیم،
كتاب آبان1391 ،
چاپ دس��تی ،آن دارسی هیوز و هب ورنون موریس ،ترجمه:
سید محمد مهدی بوذری ،فرهنگسرای میردشتی1392 ،
گل س��لولزی برای هنرمندان س��فالگر و مجسمهساز ،تألیف:
شبانعلی قربانی ،محمدتقی آشوری و حسین سرپولكی ،دانشگاه
هنر1391 ،
گروه داوری كارو فناوری (عمومی)
میت��وان گف��ت گ��روه داوری کار و فناوری یک��ی از گروههای
پرحاش��یه این دوره از جشنواره بود .درس کار و فناوری بهتازگي
صاحب كتاب درس��ي ش��ده اس��ت ،از سويي درس��ی تلفیقی به
ش��مار میآید و میطلبد در تدوین کتابهای کمکدرسی آن از
متخصصان مختلف بهره گرفته شود و ضمناً فعالیتهای عملی در
آموختن آن مدخلیت تام دارد؛ به همين دليل کتابهای ویژه این
گروه از دانشآموزان هنوز مس��یر مناس��بی برای اتصال به برنامه
درس��ی نيافته است .داوران این موضوع را گواه سختی فوقالعاده
کار خود میدانستند .در هر حال پس از کش و قوسهای فراوان،
باالخره گروه راضی ش��د س��ه کتاب را ب��رای دور نهایی رقابتها
نامزد کند .در این میان البته نشر شورا با توجه به داشتن دو نامزد
در این جمع ،که برای دو سطح از مخاطبان منتشر کرده است ،از
بخت بیشتری برخوردار است.
آزمایشگاه كنترل حركت  ،1مرضیه ناصری ،شورا1392 ،
آزمایشگاه كنترل حركت  ،2سمیرا خسروی ،شورا1392 ،
بس��ته آموزش��ی كارآفرینان جوان (روكا) كتاب راهنما ،نازنین
بهزادی ،موسسه منادیان توسعه پایدار /مجتمع فنی ایرانیان1392 ،
گروه داوری كشاورزی
گروه کش��اورزی ب��ا کمترین کتاب ،کوچکتری��ن گروه داوری
جشنواره یازدهم به شمار میآيد .این گروه تنها دو کتاب مناسب
ش دس��تاندرکاران جشنواره
برای داوری در اختیار داش��ت .تال 
ب��رای ادغام مناس��ب این گروه در دل گروهه��ای دیگر به نتیجه
نرس��ید .بحث و گفتوگوی اعضای گ��روه ،علیرغم انتظار اولیه،
بس��یار به درازا کشید و سرانجام پس از مدت زمان نسبتاً زیادی،
ه��ر دو کتاب با بخت��ی  50درصدی ،روانه مرحله نهایی ش��دند.
با این وصف پیداس��ت ک��ه مؤلفان یکی از ای��ن دو کتاب عنوان
برگزی��ده یا تقدیری جش��نواره را از آن خ��ود خواهند کرد؛ مگر
آنکه گروه هیچ کتابی را شایس��ته این عناوین تش��خیص ندهد.
این دو کتاب از این قرارند:
انگلشناسی و بیماریهای انگلی ،تألیف :فرانك ابناء رودحله،
ملرد1392 ،
پرورش و فراوری س��یبزمینی خوراكی و بذری ،تألیف :داوود
حسنپناه و حسین اكبرلو ،دانش نگار1392 ،
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نامزدهای جشنوارة یازدهم

گروه داوری گرافیك و عكس
در گروه گرافيك و عكاس��ي با آنكه مانند بسياري از گروهها یا
كتابه��ا بيش از هفت عنوان نبود ،پنج كتاب در مرحله نخس��ت
رقابتها با امتيازات چشمگير و يا شايد بتوان گفت عالي پا به دور
نهايي رقابتها گذاشتند؛ در حالي كه سهم كتابهاي گرافيك به
عكس س��ه به دو بود .نكته جال��ب توجه ديگر در بين نامزدها آن
است كه سه كتاب از اين كتابها ،محصول فرهنگسراي ميردشتي
ناش��ر خوشنام مش��هدي اس��ت كه در اين حوزه رقيبان مهمي
چون كتاب آبان دارد .به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه ناش��ر
شهرستاني گوي كيفيت را نيز در اين گروه خواهد ربود يا خير.
بلیغ��ات مرده اس��ت زنده ب��اد تبلیغات ،تألی��ف :تام هیمپ،
ترجمه :آرمینه آواك قهرمانی فرهنگسرای میردشتی1391 ،
تفك��ر طراحی گرافیك ،تألیف :آل��ن الپتن ،نازیال محمد قلی
زاده فرهنگسرای میردشتی1392 ،
درون كادر (مس��یر دس��تیابی به دید عكاسانه) ،تألیف :دیوید
دوشمین ،ترجمه :احسان مجیدی ،كتاب آبان1392 ،
كودكان سرزمین ما ،تدوین:اسماعیل عباسی ،كانون پرورش
فكری كودكان و نوجوانان1391 ،
مدیری��ت چش��م مخاطب ،تألی��ف :محمدحس��ین نیرومند،
فرهنگسرای میردشتی1392 ،
گروه داوری مديريت خانواده ،بهداشت و كودكياري
ای��ن گ��روه داوری را نی��ز یکی دیگ��ر از گروههای پرحاش��یه
جشنواره میتوان خواند .در ابتدا همه چیز سادهبه نظر میرسید.
دس��تاندرکاران جش��نواره میاندیش��یدند که گروه بهداشت و
کودکیاری در بی��ن گروههای موجود با مدیریت خانواده نزدیکی
بیشتری داشته باشد .به هر حال زمان زیادی طی شد تا گروه به
نتیجه برس��د که کدامکتابها مستحق برگزاری رقابت نهاییاند.
دو کت��اب از چهار کتاب متعلق به انتش��ارات مدرس��ه و ترجمه
آقایان گائینی و ساکی هستند:
دس��تگاه ايمني بدن انسان چگونه كار ميكند ،تألیف :گرگوري
جي .اس��توارت ،ترجمه :عباس��علي گائيني ،بهزاد ساكي ،مدرسه،
1392
دس��تگاه تنفس بدن انسان چگونه كار ميكند ،تألیف :سوزان
وايتمور ،ترجمه :عباسعلي گائيني و بهزاد ساكي ،مدرسه1392 ،
كتاب جامع س�لامت ك��ودك متخصصان آكادم��ي كودكان
آمريكا ،ترجمه :تقي عضدي ،تيمورزاده /طبيب1392 ،
كلسترول اضافي ،وحيد عرفاني  ،سفير اردهال1392 ،

محمدی بوساری ،راه نوین1391 ،
اص��ول و مبانی تعمیر و نگهداری خودروی ریو ،تأليف :محمد
محمدی بوساری ،راه نوین1391 ،
ترانس��میتر فش��ار و كاربرده��ای آن در ابزار دقی��ق ،تأليف:
عبدالكریم ماندگاری ،قدیس1391 ،
هندبوك رنگكاری مبلمان چوبی ،تأليف :س��ام الن ،ترجمه
امیر نظری ،فدك ایساتیس1392 ،
گروه داوری نقشهكشی معماری
در گروه نقشهکشی معماری ،داوران چهار کتاب را برای حضور
در مرحله نهایی رقابتها نامزد کردند .نامزدهای این گروه عبارت
بودند از:
ایس��تایی _ ،2محمد فرخزاده و علیاكب��ر حیدری ،فاطمی،
1392
گ��ذر و خانه در بافت س��نتی دزفول،زین��ب داعی پور ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی1392 ،
معمارانه آرتور ،آرتور امیدآذری ،اشراقی1392 ،
معماری جهان اسالم بعد از ایران ،نوشته جان هواگ ،ترجمه:
بهاره رضایی جعفری و شهره علیبخشی ،طحان /هله1391 ،
گروه داوری نمایش ،موسیقی و انیمیشن
از انصاف نباید گذش��ت که گروه نمایش ،موس��یقی و انیمیشن
نیز از گروههایی بود که کار س��ختی را در پیش داش��ت .دوستان
این گروه به واقع تاوان ناش��رانی را پرداختند که در سال گذشته
در هر یک از دو حوزه موس��یقی و انیمیش��ن جمعاً بیش از یک
کتاب مناسب تولید نکرده بودند .به این ترتیب دوستان ما سختی
بررسی این کتابها را به تشکیل دادن گروههای داوری برای یک
کتاب ترجیح دادند .در نهایت س��ه کتاب از سوی این گروه برای
ادامه رقابت در مرحله نهایی نامزد شدند:
ترانهه��ای محل��ی ای��ران ،تألی��ف :ص��ادق همایون��ی ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی1392 ،
درام كارب��ردی ( 1مجموعه مقاالت آموزش��ی ،نگاهی به تئاتر
كودك و نوجوان امروز) ،كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان،
1392
مجموعه نمایشنامههای آسان ،حسن دولتآبادی ،سوره مهر،
1392
به این ترتیب یک کتاب از حوزه موس��یقی و دو کتاب از حوزه
نمایش دور نهایی رقابتها را برگزار خواهند کرد.

گروه داوری مكانیك

در فهرست کتابهای گروه مكانيك ،دو كتاب متعلق به زيرشاخه حوزه پيشدبستاني

مكانيك خودروست كه هر دو تأليف آقاي محمدي بوساري است و
ناشر هر دو راه نوين .به اين ترتيب دو كتاب ديگر گروه از بخت و
اقبال ظاهراً كمتري در مقايسه با رقيبان همگروه خود برخوردارند.
اصول و مبانی تعمیر و نگهداری خودروي  ،L90تأليف :محمد
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گروه داوری پیش دبستان
همانند س��ال گذش��ته ،همه کتابهای گروه پیشدبستانی در
یک گروه مورد بررس��ی قرار گرفتند .در گروه پیشدبس��تانی از

 158عنوان کتاب مناس��ب موجود ،در نهایت  22کتاب که واجد حوزه داستان
باالترین امتیاز در گروه خود بودند ،به قضاوت پنج داور این گروه
تن دادند و در نهایت پنج عنوان از کتابها موفق شدند به مرحله
نهایی پا بگذارند و در مرحله بعدی ،مجدداً با هم زورآزمایی کنند.
 44بازی خالق برای كودكان پیش از دبس��تان :مستندسازی
تجربههای زیس��تهی یك پ��در و مادر با فرزندش��ان در زمینهی
بازیهای انجام ش��ده ب��ا او ،تألیف :مرتضی مجدفر ،پیش��گامان
پژوهش مدار1391 ،
اتل متل این گلمه ،عشق منه ،خوشگلمه :آلبومی با  180شعر
و تصویر كودكانه ،شکوه قاسمنیا ،قدیانی1392 ،
س��یاه كوچولو ،س��فید كوچولو ،حمیده زاهد شكرابی ،كانون
پرورش فكری كودكان و نوجوانان1392 ،
طرحه��ای كار مرب��ی :ب��رای كار ب��ا ك��ودكان  3تا  5س��ال
تألیف :فریده اسدی ،س��كینه راهپیما ،منصوره سیدشریفی ،شایا
صفاایس��ینی ،بتول فتحا ،...سهیال فغانیش��جا ،فاطمه قاسمزاده،
فریبا کیهانی ،مینو مصطفوی مدنی ،رقیه یزداندوس��ت و شهره
یوسفی ،شركت انتشارات فنی ایران1391 ،
مجموعه یك اسم و چند قصه (شامل :چكه ،جوراب پشمی و
مداد) ،تألیف :الله جعفری ،فروزنده خداجو ،طاهره خردور ،سپیده
خلیلی ،مجید راستی ،محمدرضا شمس ،سوسن طاقدیس ،شكوه
قاسمنیا ،ناصر كشاورز ،مهری ماهوتی ،علیرضا متولی ،ناصر نادری
و شراره وظیفهشناس ،شهرقلم /چكه1391 ،
نکت��ه جالب در ای��ن گروه وج��ود مجموعهای ب��ا  13مؤلف و
مجموعهای با  11مؤلف است.

گروه داوری داستان
گروه داستان که همانند شعر و نمایشنامه ،امسال برای نخستین
بار در جش��نواره کتاب رشد شکل میگرفت ،به دلیل حجم باالی
کتابهای رسیده ،بیشترین سهمیه را از جایزهها به خود اختصاص
داده است .گروه داستان برای دو جایزه برگزیده و دو جایزه تقدیری
خود ،شش عنوان کتاب یا مجموعه کتاب را نامزد کرده است:
خداحافظ راكون پیر ،نوشته كلر ژوبرت ،كانون پرورش فكری
كودكان و نوجوانان1391 ،
مجموعه دو جلدی داستان زندگی توماس ادیسون و استیون
هاوكینگ ،نوش��ته تی .اس .لی ،ترجمه :محبوبه عسگری و فروغ
فرجود ،فاطمی1392 ،
مجموع��ه پنج جل��دی ماروی��ن نارنجی (ماروی��ن نارنجی و
شاهزاده گمشده /ماروین نارنجی و سؤال عجیب /ماروین نارنجی
و كیك پرنده /ماروین نارنجی و خانه خانم معلم /ماروین نارنجی
و تپه مرگ نوش��ته لوییس س��كر ،ترجمه :راحله پورآذر و سپیده
شهیدی ،منظومه خرد1391 ،
مجموعه نامههای فلیكس (خرگوش كوچولو به سفر دور دنیا
میرود و فلیكس به س��یرك میرود) ،نوشته آنت لنگن ،ترجمه:
محبوبه نجفخانی ،زعفران1392 ،
مداد ،الن البرگ ،ترجمه :رضی هيرمندی ،زعفران1391 ،
وقتی مژی گم شد ،نوشته حمیدرضا شاهآبادی ،كانون پرورش
فكری كودكان و نوجوانان1391 ،
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نقد و بررسی کتاب

جورچینیچهلتکه
از قلمرو وسیع آموزشوپرورش
دکتر محمود معافی
نام نویسنده :عادل ضربی و علی جاویدان
ناشر :انتشارات چویل 145 ،صفحه ،چاپ اول 1392
کت��اب «جورچی��ن تعلیموتربیت» در  145صفح��ه و در قطع
وزیری توس��ط «انتشارات چویل» شهر یاس��وج ،توسط دو تن از
مؤلفان محترم ،آقایان عادل ضربی و علی جاویدان در س��ال
 1392به چاپ رس��یده اس��ت .این کتاب در مرحلة اول بررسی،
جزو کتابهای مناس��ب تش��خیص داده ش��د ،و در آبانماه سال
 1393بهعن��وان یکی از کتابهای نامزد برای بررس��ی به کمیتة
داوران علوم تربیتی معرفی گردید.
اصطالح «جورچین» 1در اصل یک معمای تصویری چاپ شده
روی مقوا ،پالستیک ،صفحة فلزی و یا چوبی است که به قطعات
و شکلهای متفاوت بریده شده است و انتظار میرود که مخاطب
(مصرفکننده) با چیدن آنها در کنار یکدیگر بتواند تصویر کامل
از معمای موردنظر را بهدس��ت آورد (فرهنگ لغات آکسفورد و در
دائرئالمعارف ویکی پدیا ).از دیگر معانی که برای این واژه مطرح
شده ،معما و یا رازی است که از کاربر خواسته میشود ،با چیدن
قطعات اطالعاتی متفاوت در کنار یکدیگر( ،درست مانند معمای
پلیسی) ،بتواند راز پنهان را کشف کند.
از نظ��ر نویس��نده ،جورچین تعلیموتربیت ح��اوی  40رهنمود
آموزش��ی برای معلمان اس��ت که با مطالعه و کاربس��ت آنها در
کالس درس ،نهتنها این راز برای معلم مکش��وف میش��ود ،بلکه
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میتواند ب��ه دانشآموزان کمک کند تا به اه��داف تعلیموتربیت
دست یابند .هرچند که پازل آموزشوپرورش یک معمای  40تکه
نیس��ت و قلمرو آن گس��تردهتر از موارد ذکر شده است،اما به هر
حال در انتخاب عنوان کتاب نوعی خالقیت به چشم میخورد ،و
موضوعات پیشنهادی اغلب کاربردی است.

الف) ویژگیهای عمومی

این کتاب بهلحاظ جذابیت ظاهری نظیر جلد ،رنگ ،نوع کاغذ،
قطع و صحافی مالحظات الزم را بهکار گرفته اس��ت ،اما بهلحاظ
تناس��ب طرح ظاهر کتاب با فرهنگ بومی مالحظات موردنظر را
رعایت نکرده اس��ت؛ هرچند که حداقل در چهار تصویر روی جلد
سعی شده است که نوعی پیام آموزشی به مخاطب منتقل گردد،
اما ارتباط آن با متن چندان روشن نیست.
بهرهگیری از عناصر بصری در صفحات کتاب ،نظیر صفحهآرایی
و ن��وع قلم و اندازة قلم در مت��ن و تیترها ،با توجه به قطع کاغذ،
به خوبی رعایت ش��ده است ،اما بهلحاظ بهرهگیری از تصویرهای
آموزشی نوعی کاستی به چشم میخورد.

ب) ویژگیهای تخصصی

انتخاب عناوینی نظیر شکوفایی خالقیت ،پرورش فطریات ،تفکر
ساختارمند ،توجه به جریانمداری (رویکرد فرایندی) ،الگو بودن
معلم (مبحث تابلوی اخالقی) ،شناخت همراه با عمل ،تفاوتهای

فردی ،دوری از ارزشیابی سنتی ،توجه به خودارزشیابی ،توجه به
نق��ش عوامل مؤثر در جریان تربیت نظیر ارتباط با والدین ،تأکید
بر تربیت دین��ی و یا مدیریت تغییر ،همگ��ی از انطباق محتوای
کتاب با «س��ند برنامة درسی ملی» و مؤلفههای آن نظیر رویکرد
فطرتگرایی توحیدی ،اصول و معیارهای طراحی برنامة درس��ی،
الگ��وی هدفگ��ذاری ،شایس��تگیهای پایه ،اص��ول و معیارهای
یاددهی ـ یادگیری ،و شیوة ارزشیابی حکایت دارند.
با این حال بهلحاظ علمی در برخی از مباحث کتاب موضوعاتی
به چشم میخورند که نیازمند بازنگریاند .برای مثال:
 در مبح��ث «آم��وزش با توجه به بافت» اهم این مش��کالت به
شرح زیر هستند:
 .1واژة بافت در فرایند یاددهی ـ یادگیری و اجرای برنامة درسی
بهدرستی درک نشده است .بافت در فرایند یاددهی ـ یادگیری به
زمینههای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی دانشآموزان یک کالس
اشاره دارد .در واقع بافت یا همان ترکیب جمعیت دانشآموزی ،از
مکانی به مکان دیگر متفاوت است و به ناچار برنامة درسی و شیوة
تدریس هر معلم را تحتتأثیر قرار میدهد.
 .2در س��طرهای اولیةاین متن ،با اش��اره به «س��ورة الرحمن»
آموزش مقدم بر خلقت انس��ان معرفی ش��ده است .جا داشت که
مؤلف به وزن موسیقایی قرآن توجه میکرد .از طرف دیگر ،تقدم
آموزش بر خلقت معنا ندارد .زیرا اول باید انسان خلق شود و بعد

ب��ه برنامة آموزش او توجه ش��ود .در این خصوص جا داش��ت که
نویسندة محترم به تفاسیر معتبر مراجعه میکرد.
 .3در همی��ن بح��ث ش��تر هیوالی��ی بدترکیب معرفی ش��ده
اس��ت .ش��اید از دید نویس��نده ،ش��تر ی��ک هی��والی بدترکیب
باش��د ،اما مطالعات زیستشناس��ان حاکی از آن اس��ت که شتر
خوشترکیبترین حالت ممکن یک جانور و سازگارترین حیوان
با شرایط مناطق بیابانی است و این نوع برداشت به هیچوجه قابل
قبول نیست.
توسط
شتر
برای
اس��م
30
گذاری
« .4نام
هرچندکهمالحظاتعلمی
اع��راب به جهت اهمیت ای��ن جانور در ممر
وارزشیدر 90درصدمحتوا
معاش عرب ذکر ش��ده اس��ت ».هرچند که
رعایت شده است ،اما نحوة
ش��تر در زندگی اع��راب بیابانی نقش مهمی
کار معل�م در کالسهایی
دارد اما همة مطلب این نیس��ت .در حالیکه
ک�ه دانشآم�وزان آنه�ا
این نامگذاریها با توجه به ش��رایط شتر در
ب�ه خردهفرهنگه�ا و یا
س��نین متفاوت و نر یا ماده بودن ،گردنکش
جوامع شهری ،روستایی،
یا آرام ب��ودن ،میزان زیبایی ،یا حاللخوار و
عش�ایری و یا کالسهای
نجاستخوار بودن ضعیف و یا قوی بودن ،به
چندپای�ه تعل�ق دارن�د،
این جانور اطالق شده است.
مشخصنیست
 .5گفته شده است که« :قرآن اگر در زمان
ما نازل میشد ،خداوند پیشرفتهای علمی
امروز از جمله نانوفن��اوری را موضوع تفکر قرار میداد ».این نوع

عكس :احسان كمالي
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نقد و بررسی کتاب

اظه��ارات از چند جهت اش��کال دارد :اوالً خداون��د آیات خود را
موض��وع تفکر قرار میدهد و نه اختراعات بش��ر را .زیرا اختراعات
قابل تقلیدند ،اما خلقت خدا برای انسان قابل تقلید نیست .دیگر
آنکه این شبهه در ذهن افراد به وجود میآید که قرآن االن بهروز
نیس��ت،در حالیکه اگر قرآن  1000سال بعد هم نازل شود ،باز
همین قرآن خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نمیشود .زیرا قرآن
در اوج فصاحت ،بالغت و اعتبار علمی و عقالنی اس��ت .در ضمن
الزم نیس��ت که خداوند کش��فیات بشر را موضوع تفکر قرار دهد.
برعکس ،خلقت آسمان و زمین را که بینظیر است ،موضوع تفکر
و اندیشه قرار میدهد.
 .6گفته ش��ده اس��ت که« :روش تدریس
همانگونهکهبهتفاوتهای
پیمان��های فراه��مآوری موقعیت آموزش��ی
فردی توجه ش�ده است،
متناسب با محتواست ».الزم به ذکر است که
بایـد بـه تفــاوتهـای
روش تدریس یک کت��اب بهلحاظ نوع ارائه
اجتماع�ی ،محیط�ی و
در طول زمان ،یا به ش��یوة خطی است و یا
فرهنگی دانشآموزان نیز
به ش��یوة پیمانهای .در شیوة خطی درسها
در آموزش توجه میشد
به دنب��ال ه��م و بهصورت منظ��م تدریس
میش��وند .در این ش��یوه فرض بر این است
ک��ه درس اول پیشنیاز یادگیری درس دوم اس��ت و درس دوم
پیشنی��از یادگیری درس س��وم و قس علی ه��ذا .اما در رویکرد
پیمانهای درسها از یکدیگر مس��تقل هس��تند و معلم با توجه به
ش��رایط محلی و نیاز مخاطب ،تقدم و تأخر تدریس را مش��خص
میکند .در حقیق��ت معلم چگونگی ارائة زمانی محتوا را با توجه
موقعیت آموزشی مشخص میکند و عکس آن صادق نیست.
 در مبحث «ایجاد انگیزه» نویسنده به شکل تلویحی و نه کام ً
ال
صری��ح به موضوع پرداخته اس��ت و راهبردهای انگیزش درونی و
بیرونی را مش��خص نکرده است؛ هرچند که هنرمندانه به مبحث
انگیزه اش��اره شده است .در حقیقت ادبیات بر اصل موضوع غالب
شده است.
 در مبحث «یادگیری مشاهدهای» یادگیری مشاهدهای بهعنوان
پرفایدهترین روش آموزش مطرح شده است .در حالیکه اینگونه
نیس��ت .روش مؤثر در یادگیری بستگی به نوع هدف آموزشی و
محتوا دارد و از هر روش��ی نمیتوان ب��رای تدریس هر موضوعی
استفاده کرد.
 در مبح��ث «جری��ان یادگی��ری» ،اولویت و برت��ری به روش
فرایندمحوری داده ش��ده اس��ت ،در حالیکه امروزه برنامهریزان
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درسی بر انتخاب یک رویکرد متوازن تأکید دارند .به عبارت دیگر،
در جریان تدریس هم به فرایند یادگیری و هم به نتایج یادگیری
بای��د توجه کرد .زیرا توجه صرف به ه��ر رویکرد زیانهای خاص
خود را بهدنبال دارد.
 در مبحث «تکنولوژی آموزش��ی» این واژه معادل با بهرهگیری
از وسایل کمکآموزشی گرفته شده است .در حالیکه تکنولوژی
آموزشی امروزه به معنای بهکارگیری ابزارهای فنی اعم از سنتی
و مدرن در جریان آموزش و کاربرد مؤثر آنها در جریان یادگیری
است .از قبیل انواع رسانهها ،سختافزارهای شبکهای ،بهرهگیری
از محیطهای مختلف یادگیری و آموزشهای دیجیتال.
برخی از عناوین مباحث کتاب حالت رهنمودی ندارند و بیشتر
بهدنبال پردازش واژگان مفهومی هس��تند .ب��رای مثال میتوان
ب��ه مبحث پذیرش اصلی حیاتی ،مفهوم داربس��ت ،فانوس مثال،
جریانمداری ،اش��تباه رایج ،و اندرونی تربیت اشاره کرد .هرچند
ک��ه توضیحات مت��ن رهنم��ود الزم را در اختی��ار مخاطب قرار
میدهد ،اما جا داش��ت که مؤلفان عناوین را بهصورت رهنمودی
انتخاب میکردند؛ مث ً
ال:
«مخاطب را با همة ویژگیهایش پذیرا شویم» ،بهجای «پذیرش،
اصلی حیاتی».
«برای تربیت داربست ایجاد کنیم» ،بهجای «مفهوم داربست».
در پایان خاطرنش��ان میش��ود که امکان فصلبن��دی مباحث با
توجه به قرابت برخی از عناوین با یکدیگر وجود داش��ت .بهعالوه،
هرچند که مالحظات علمی و ارزشی در  90درصد محتوا رعایت
ش��ده اس��ت ،اما نحوة کار معلم در کالسهایی که دانشآموزان
آنها به خردهفرهنگها و یا جوامع ش��هری ،روستایی ،عشایری
و یا کالسهای چندپایه تعلق دارند ،مش��خص نیست .به عبارت
دیگر ،همانگونه که به تفاوتهای فردی توجه ش��ده است ،باید
ب��ه تفاوتهای اجتماعی ،محیطی و فرهنگی دانشآموزان نیز در
آموزش توجه میشد.
پینوشت
منابع

1. jigsaw

 .1دایرئالمعارف ویکی پدیا (.)2014
 .2ضربی ،عادل و جاویدان ،علی ( .)1392جورچین تعلیموتربیت .انتشارات چویل.
 .3میل��ر ،جی ،پی ( .)1379نظریههای برنامة درس�ی .ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی.
انتشارات سمت .تهران.
 .4فرهنگ لغات آکسفورد.

تجربیات زندگی خود را دستکم نگیرید
کبرینورشاهی
نام نویسنده :محمدمسعود بهمنی
نام ناشر :نظری 88 ،صفحه ،چاپ اول1391 ،

پردازش و ساماندهی اطالعات

نویسنده در این کتاب ،فقط به توصیف مطلبی زیر عنوان کتاب
اکتفا نکرده ،بلکه برای رس��یدن ب��ه هدفش اطالعات جمعآوری
ش��ده را پردازش و س��ازماندهی کرده و ش��کل داده است تا به
مقصود اصلی خود ،یعنی کاربرد مدیریت دانش در س��ازمانهای
نظامی نائل آید( .همان مطلبی که در کتاب به عنوان وجه تمایز
دانش و اطالعات آورده شده است) .از طرف دیگر ،مطالب عنوان
شده دارای انسجام و ترتیب منطقی است و همین موضوع خواننده
را به خواندن ادامة مطلب ترغیب میکند .به دیگر س��خن ،ایشان
مطالعة موردی و کاربردی داش��ته و نظر خاص ارائه داده اس��ت.
مطالب ذکر شده بزرگترین مزیت این کتاب تألیفی هستند.

کاربردی کردن مدیریت دانش

نویس��نده در حالی که ب��ه توصیف دان��ش و مدیریت دانش از
منظرهای گوناگ��ون میپردازد (که متأس��فانه به حالت عمومی
کتابهای تألیفی دورة حاضر در کش��ورمان تبدیل ش��ده است)،
موض��وع عنوان ش��ده را کام ً
ال ش��رح میدهد ،کارب��رد آن را در
سازمانهای نظامی مطرح میسازد و تضاد دیالکتیکی میان مبانی
سازمانهای نظامی و مدیریت دانش را بیان میدارد .او برای حل
این تضاد و کاربردی کردن مدیریت دانش در سازمانهای نظامی
نیز راهکار عملی پیش��نهاد میکند و در پایان الگوی دانشمحور
نوآوری برای نیروهای مسلح را ارائه میدهد.

توجه توأمان به مباحث مدیریتی و فرهنگی

در ارائ��ة راهکار ،عالوهبر مباح��ث مدیریتی به مباحث فرهنگی

و روانشناس��ی نیز میپردازد؛ از جمله اینک��ه « ...افراد به اینکه
دانشش��ان باارزش اس��ت ،اعتقادی ندارند »...و دلیل این مطلب
را اینگونه بیان میکند :افراد تجربیات زندگی خود را دس��تکم
میگیرند ،چرا که آموزش رس��می ندیدهان��د .در حالیکه اگر به
خود و تجربیاتشان باور داشته باشند ،میتوانند در این راه ارزش
افزودة جدیدی خلق کنند که برای س��ازمان متبوعش��ان بسیار
مفید است.

مخاطب عام ،مخاطب خاص

کت��اب حاضر هم مخاطب عام و هم مخاط��ب خاص دارد .این
کتاب ب��ه مخاطب عام خ��ود (مدیران محترم) میآم��وزد که با
توجه به اطالعات داده ش��ده و دانش ایجاد ش��ده توس��ط مؤلف،
میتوان��د در جه��ت ایجاد مدیری��ت دانش در مدرس��ه ،مناطق
آموزشوپرورش ،ش��رکتها و سازمانهای مختلف از آن استفاده
کند و حتی الگویی مناس��ب برای اینگونه مراکز ارائه دهد که از
این جهت نیز کاربردی است.

امتیازات دیگر

حجم کمی دارد ،اما پرمحتواست.
دارای متن ساده و روان است.
الزم به ذکر است ،از آنجا که مخاطب این کتاب ،مخاطب خاص
جش��نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رش��د نیست ،در نتیجه
در زمینة قط��ع و اندازة کتاب ،اندازة فونت ،صفحهآرایی ،کیفیت
تصویرها ،چینش ظاهری و ...دقت کافی نشده است.

کاستیها

از طرف دیگر ،منابع کتاب نیز بهروز نیست ،اما از محتوای عنوان
شده همانطور که ذکر شد ،به نحو مطلوبی استفاده شده است.
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نمایشنامهایبرپایهادبیات
عامیانه و فرهنگ بومی
شیوامنتظری
نویسنده :علیاکبر پوررسول
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 40،صفحه،
چاپ اول1392 ،
در «جش��نوارة کتابهای آموزشی رشد» امسال 10 ،کتاب در
بخش نمایشنامهنویس��ی شرکت کردهاند که س��ه مورد از آنها
را آقای علیاکبر پوررس��ول به ن��گارش درآورده و کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان منتش��ر کرده اس��ت .آقای پوررس��ول
مس��ئول «مرکز فرهنگ��ی و هنری چالدران» اس��ت که تاکنون
نمایشنامهه��ای متعددی را برای دانشآموزان به رش��تة تحریر
درآورده اس��ت .نمایشنامهه��ای «ق��ول م��یدم بزرگ نش��م»،
«جیکجیک کی منو میخوره» و «من آیدا را نمیفروش��م» ،از
جمله نمایشنامههای ایشان است که هر سه در جشنوارة امسال
ش��رکت داش��تهاند .در این میان ،نمایشنامة «قول میدم بزرگ
نشم» که نامزد دریافت جایزه نیز شده ،موضوع نقد حاضر است.
نمایشنامة «قول میدم بزرگ نش��م» که بر پایة یک داس��تان
فولکلوری��ک ایرانی ،یعن��ی «بزبز قندی» ،به ن��گارش درآمده ،با
زاویهای متفاوت به این داستان نگریسته است .ابتدای نمایشنامه
با بازگویی داستان عامیانه و قدیمی بزبز قندی از زبان مامانبزی
آغاز میش��ود که کودکان امروز را با اصل داستان آشنا میسازد.
هنگامیکه مادر خانه را ترک میکند ،در خانه کوبیده میش��ود؛
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منتها اینبار نه توسط ضدقهرمان همیشگی داستان ،بلکه توسط
بچهگرگ��ی ک��ه دنیای س��ادة کودکانهاش را با حبه به اش��تراک
میگذارد.
از این پس و با این گرهافکنی (ورود بچهگرگ) ،مفاهیم انسانی با
زبانی ساده و شعرهایی آهنگین به کودکان آموزش داده میشود.
گرچه باید گفت امتیاز این کتاب آن اس��ت که برخالف بیش��تر
نمایشنامههایی که برای کودکان نوشته میشوند ،از آموزشهای
مس��تقیم و ش��عارگوییهای فراوان در آن خبری نیست .چراکه
نویسنده در وهلة نخست تالش کرده است داستان سرراست خود
را روای��ت کند .طنز ش��یرینی نیز که در الب��هالی گفتوگوها به
چش��م میخورد ،انگی��زة کودک را برای دیدن ی��ا خواندن ادامة
ماجرا افزون میکند.
این نمایشنامه سادگی ،خوشبینی و بیآالیشی دنیای کودکان
را در برابر دنیای پر از ش��ک و بدبینی برخی بزرگترها به تصویر
میکش��د؛ تقابل دنیای مامانبزی و مامانگرگ��ه در برابر حبه و
گرگ کوچولو ،و کودکانی که گویا میخواهند طرحی نو دراندازند
و کلیشهها و تابوهای کهنه را درهم شکنند.
عنوان زیبای داس��تان – «قول میدم بزرگ نشم» -به دیالوگی
اش��اره دارد که بچهگرگ در پاس��خ به پرسش حبه بیان میکند.
حب��ه که با گرگ کوچولو دوس��ت ش��ده اس��ت ،از او میپرس��د
آی��ا وقتی بزرگ ش��د ،او را خواهد خورد .بچهگرگ درس��تکار و

راستگفتار داس��تان ما که میداند به هنگام بزرگسالی چارهای
جز خوردن بزها ندارد ،سادهانگارانه پاسخ میدهد که نمیداند ،اما
قول میدهد که هیچوقت بزرگ نش��ود .این دلبستگی بچهگرگ
داستان به حفظ دنیای پاک کودکی ،ستودنی است؛ گرچه ممکن
اس��ت کودکانی که مخاطب این نمایشاند ،به اقتضای سنش��ان
بهمعن��ای کنایی این دیالوگ پی نبرن��د و همین دیالوگ زیبا به
پاشنة آشیل نمایش بدل شود.
اما اش��کال عمدة کتاب ،تصویرهایی اس��ت که علیرغم ش��اد
و رنگارن��گ بودنش��ان ،نهتنها از نظر دراماتی��ک ناکارامدند ،بلکه
موجب شلوغی صفحات و پراکندگی ذهن مخاطب نیز میشوند.

گویا تصویرگر با فلش��ی که از تصویرها به برخی واژهها کش��یده،
قصد داش��ته اس��ت به بار آموزش��ی کتاب کمک کند ،ولی جدا
از اینکه این تصویرها در بس��یاری از م��وارد از لحظات تأثیرگذار
داستان نیستند ،حواس مخاطب را نیز از داستان پرت میکنند.
ب��ا در نظر گرفتن تمامی این ویژگیه��ا باید گفت نمایشنامة
«قول میدم بزرگ نش��م» ،بهدلیل همخوانی ب��ا فرهنگ بومی،
سادگی متن و کمهزینه بودن اجرا ،میتواند بهراحتی در مدارس
توسط دانشآموزان و با کمک کارشناسان و آموزگاران اجرا شود.
ش��یوة کار نیز میتواند بنا به دلخواه ،عروس��کی یا غیرعروسکی
باشد.

صفحات داخلی کتاب
قول می دم بزرگ نشم
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نظم نوین یا بینظمی منظم
در مدیریت نظمگریز

نویسنده :دکتر عبدالعظیم کریمی
ناشر :انتشارات عابد 192 ،صفحه ،چاپ اول1390 ،

اشاره

کت��اب «مدیری��ت چه چیز نیس��ت» در س��ال  1392جایزة
تقدیری «دهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی رش��د» را به
خ��ود اختصاص داد .عبدالعظیم کریمی با قلمی ش��یوا و نافذ
کتابه��ای بس��یاری در حوزة عل��وم تربیتی ،روانشناس��ی و...
نوش��ته که در بیش��تر آنها از ادبیات و آموزههای عرفانی بهره
جس��ته اس��ت .در این کتابها قسمت اعظم سخن او با خواننده
پرسش��گرانه اس��ت .او بهدلیل ادبیات خاصی که دارد ،ابتدا کاخ
باوره��ای مخاطب را فرو میریزد و خوانن��ده را دربارة آنچه که
میداند دچار تردید میکند .س��پس دیدگاههایی را درخصوص
موضوع مورد بحث بیان میکند و بیش��تر نتیجهگیری را به خود
خوانن��ده وا میگذارد .در واقع میخواهد مخاطب به دانش خود
شک کند و بعد او را وادار میکند تا خود به دانش حقیقی دست
یابد.
نگاه ویژة کریمی به موضوعات نگاهی س��لبی اس��ت .وی باور
دارد تا ما از یافتههای غلط خود تهی نشویم ،به حقیقت نخواهیم
رس��ید .اوج باورهای او ،عالوهبر آنچه ک��ه در کتاب «تربیت چه
چیز نیس��ت!» آمده ،در کتاب «فضیل��ت نایادگیری» به نمایش
گذاش��ته شده است .کتاب مدیریت چه چیز نیست نیز از همین
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فریدهنورمحمدی

جنس اس��ت .از ن��گاه کریمی گاه دانس��تههای غل��ط آنچنان
در ذه��ن ما الن��ه کردهاند که جایی برای دس��تیابی به حقیقت
نمیگذارند .تمام کوشش او در این کتاب و کتابهای دیگر برای
تردید درخصوص این دانستههای غلط است.
نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
نه هرکه آینه سازد سکندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست
کالهداری و آیین سروری داند
(حافظ)
کت��اب مدیریت چه چیز نیس��ت ،کتابی اس��ت ن��ه فقط برای
مدیران ،بلکه برای همة کس��انی که بهنوعی در چرخة مدیریت و
ساختار سازمان یک «شخصیت» محسوب میشوند.
این کتاب دارای پیشگفتار ،گزینهای آغازین ،مقدمه و دو فصل
اس��ت .فصل اول آن با چند پرسش چالشبرانگیز آغاز میشود و
دارای س��ه بخش با این عناوین اس��ت :مدیریت «تأیید» در برابر
مدیریت تغیی��ر ،مدیریت «طبیعی» در برابر مدیریت «کتابی» و
مدیریت «قاعده گریز» در برابر مدیریت «قاعدهپذیر».
فصل دوم کتاب حاوی گزینهای آغازین ،مقدمه ،کلیاتی دربارة
مدیریت و روانشناسی مدیریت است .در این فصل طی دو مرحله
سؤالها و خودآزماییهایی برای بحث و بازنگری به مخاطب ارائه
میشود .در پایان هم خالصه و نتیجهگیری آمده است.
کریمی در فصل اول از بعد سلبی و در فصل دوم از بعد ایجابی

مدیریت را بررس��ی میکند .در بعد س��لبی نهتنه��ا خواننده را از
دانش پیشین خالی میکند ،بلکه خود موضوع را نیز از خود تهی
میکند .س��پس بر وفق طبیعت و در فرایندی معرفتشناسانه به
بررسی آن میپردازد.
همة حرفهای عبدالعظیم کریمی بر کنش��گری مدیران تأکید
دارد و مدی��ری را که فقط منتظر اس��ت تا ببیند کی بحرانی رخ
میده��د بعد به فکر واکنش باش��د ،مدیری میداند که کش��تی
مدیریتش در دریای طوفانی تغییر به س��احل نجات نمیرسد .یا
مدی��ری قاعدهمند و منظ��م را که هیچ خالقیتی از خود نش��ان
نمیده��د ،از این نوع میدان��د .او همراهی با تغییر و ایجاد تغییر
را نب��ض مدیریت میداند .بینظمی برای تغییر و بهروز ش��دن را
نظمی نوین میخواند و به این جمله آدامز 1اش��اره میکند« :از
آشفتگی زندگی زاییده میشود ،در حالیکه از نظم عادت بهوجود
میآید».
وی دو دوتا را چهارتا نمیداند.
از نظر کریمی ،مدیران موفق مدیرانی ساختارش��کن هس��تند
ک��ه س��ازمان را به بینظمی منظم ،دائمی و پوی��ا فرا میخوانند.
براین��د بحثهای او این اس��ت ک��ه مدیران منظ��م و قاعدهمند
خود و س��ازمان تحت مدیریتش��ان را در حصار افکار و چارچوب
بس��تة عقاید خود دفن میکنند .کریمی با همین بینظمی نوین
کتابهای خود را نگاش��ته و به ایدههای تربیتی و مدیریتی خود
در عین بینظمی ،نظمی جدید بخش��یده است .او در این زمینه
متأث��ر از ادبی��ات عرفانی و غنی فارس��ی ،از جمله آرای موالنا و
2
حاف�ظ اس��ت .خاصه در این کتاب متأثر از «نظریة آش��فتگی»
لورنز و نظریات چارلز هندی است.
کریم��ی معتقد اس��ت« :انس��انهای خ�لاق در ش��رایطی به
کنشورزی خالقانه دس��ت یافتهاند که از س��یطرة س��اختارهای
ذهنی مرسوم و منطق محتوم جامعه آزاد شدهاند ».او در کتابش
به این جملة جرج برنارد شاو اشاره میکند که« :پیشرفتهای
بش��ری مدیون تالشهای مردان نابخرد است .زیرا مرد خردمند
خودش را با جهان س��ازگار میکند و م��رد نابخرد اصرار دارد که
جهان را با خودش سازگار کند».
ترجیع بند س��خنان وی در این کتاب نگاهی انسانگراس��ت و
بر توانمندس��ازی انس��ان در س��ازمان تأکید دارد؛ تا او بهواسطة
توس��عة توان ذهنی که در س��ازمان کس��ب میکن��د ،بتواند به
«خود نظمجویی» و «خود مدیریتی» دس��ت یابد و از طریق آن
ناپیوستگی تغییرات درون و برون را با منطق تحولی خود سازگار
کند .از نظر وی ،این موضوع مس��تلزم نگاه��ی کام ً
ال متفاوت به
شخصیت انسان است .زیرا هر انسانی بهواسطة پیچیدگی روحی
و روانی خاص خود ،دارای کنش��ی آزاد و جدا از دیگران است .در
کنش متقابل با دیگران نیز نقش جدیدی را ایفا میکند که فراتر
از وراثت و ساختارهای اجتماعی است .این نقش جدید محصول
کیفی کنش متقابل این دو عامل است.
وی کوش��یده اس��ت با ارائة دیدگاههایش ،خ��ود و دیگران را از
نظامهایی که بشر را با محیط سازگار میکنند ،به اسارت نظامهای

صنعت��ی در میآورن��د و او را از درون تهی میس��ازند ،برهاند و
خوانن��ده را به یاد فیلم «عصر جدید» چارلی چاپلین میاندازد
ک��ه نویس��نده از آن نیز الهام گرفته اس��ت .در فیلم عصر جدید،
انسان بهواسطة خودفراموشی و «الینة صنعت» ،خودباخته و تهی
از ش��خصیت انسانی و صرفاً قس��متی از ماشین عظیم صنعت ،و
البته امروزه قسمتی از فضای وسیع مجازی میشود.
وی در این قس��مت با ادبیاتی شیوا و روان
و نگاهی انسانشناسانه ،به حاکمیت نامرئی
کریم�ی معتق�د اس�ت:
فرهنگهای مجازی و رسانههای دیجیتالی
«انس�انهای خلاق در
اش��اره میکن��د ک��ه ب��ر «فردیتزدایی» و
ش�رایطی به کن�شورزی
«ناخ��ود بودن» دامن میزن��د .همچنین ،از
خالقانهدستیافتهاندکهاز
آن ب��ه «کیمیاگری فروکاهندة احس��اس»
سیطرة ساختارهای ذهنی
ی��اد میکند که خود بودن و خود ش��دن را
مرس�وم و منط�ق محتوم
از آدمی س��لب« ،زیبای��ی بیهمتا بودن» را
جامعهآزادشدهاند».
در او خام��وش و تقلی��د از دیگری را تقویت
وی کوش�یده است با ارائة
میکن��د .جان کالم در ای��ن بخش از کتاب
دیدگاههای�ش ،خ�ود و
توجه به درونمایههای بیهمتای هر شخص
دیگران را از نظامهایی که
است که او را شخصیتی منحصربهفرد تلقی
بش�ر را با محیط س�ازگار
کند ،نه صرفاً موجودی «دستکاری شده» و
میکنن�د ،ب�ه اس�ارت
در خدمت دیگران .از نظر وی چنین افرادی
نظامه�ای صنعت�ی در
در پوس��تة ع��ادت و روزمرگی میپوس��ند
میآورن�د و او را از درون
و از ل��ذت زندگی معنادار و چش��یدن طعم
تهیمیسازند،برهاند
زندگی خ�لاق محروماند .او در این بخش با
اش��اره به دیدگاه ویکت�ور فرانکل ،به نقل
از کتاب «زندگی یعنی ...هدف داش��تن» ،مینویسد ...« :زندگی
گرانبهاترین س��رمایهای است که در دس��تان ماست؛ زیرا هرگز
دوب��اره آن را به ما نخواهند داد .وظیفة هر انس��انی مثل خود او
یگانه است »...
در بخ��ش مدیریت «طبیع��ی» در برابر مدیری��ت «کتابی» ،از
مدیران موفق س��خن به میان میآورد که بسیاری از آنها درس
را در دانش��گاه و حتی دبیرس��تان رها میکنند و از بین آنها از
اس�تیو جابز ،رئیس یکی از ثروتمندترین ش��رکتهای تجاری
جه��ان (اپل) نام میبرد که زندگ��ی و مرگش جهان را تکان داد.
او در  12س��الگی فعالیتهای خود را با شرکت « »hpشروع کرد.
در همان س��ن به استخدام این ش��رکت درآمد و پس از ورود به
کالج «رید» با اس�تفان وزیناک دوس��ت ش��د .او کارش را نیز
برای ساخت رایانهای در پارکینگ خانهاش همراه با دوستش رها
کرد که به قول نگارندة کتاب ،این موضوع نه به منزلة نفی دانش
آکادمی��ک ،بلکه بهمعنی تأکید بر یک نکت��ة رازآلود در مدیریت
اس��ت که ب��ه درونمایههای ذاتی و انگیزش��ی ،به هم��راه اراده،
پشتکار و اعتمادبهنفس برای اثبات فردیت برمیگردد.
در فص��ل دوم کتاب که از بعد ایجابی و با عنوان «مدیریت چه
چیز هس��ت» سخن میگوید ،بیش��تر بحثها حول روانشناسی
مدیریت مطرح میشوند .ضمن اینکه به نظریات رایج در مدیریت،
از جمله مدیریت کالس��یک و نئوکالس��یک ،بروکراس��ی ،رفتار
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سازمانی و نظریة سیستمی اشاره میکند .وی مدیران را به کاربرد
خالقان��ة این نظریهها در ش��رایط و موقعیتهای مقتضی دعوت
میکند .آنگاه به ش��رح نظریهای ک��ه هنر مدیریت را ذاتی ،علم
مدیریت را آموزش��ی و فن مدیریت را تجربی میداند ،میپردازد
و تف��اوت مدیریت و رهبری ،و مهارته��ای مدیریت و رهبری را
برمیش��مارد .در این قس��مت به پندهای پیتر دراکر ،پدر علم
مدیریت نوین که بیش��تر بر نوآوری مبتنی اس��ت،چنین اش��اره
میکند« :به آن کس که هرگز شکست نمیخورد ،باید بیاعتماد
ب��ود؛ چون یا متقلب اس��ت یا با چیزهای پیش پ��ا افتاده آزمون
شده است ...بزرگترین خطر هنگام بهوجود آمدن تغییرات ،خود
تغییرات نیستند .بلکه عمل کردن با منطق دیروز است».
در قس��مت وظایف محوری مدی��ران هم به وظایف عام مدیران
میپردازد .س��پس روانشناس��ی مدیریت در س��ازمان را در پی

میگی��رد و ذی��ل آن ،محیطهای اس��تبدادی ،آزاد و آش��فته را
برحسب نوع مدیریت مورد مطالعه قرار میدهد .مبحث انگیزش
و نیازها نیز در این قسمت مورد کنکاش قرار میگیرد.
قس��متهای آخر کتاب به بررسی بحث مدیریت و روانشناسی
ش��خصیت ،منابع نف��وذ و ق��درت و چگونگی تغیی��ر نگرش در
سازمان اختصاص دارد و در همة مباحث مدیریتی به نظریههای
دانش��مندان این رش��ته اس��تناد کرده اس��ت .در پایان از آیات و
احادی��ث در جهت تبیین نقش اخالق در مدیریت و رهبری بهره
گرفته شده و شرح صدر (داشتن سینهای فراخ و گشاده و قدرت
تحمل مش��کالت) ب��رای مدیران و تغافل (چشمپوش��ی از خطا)
توصیه شده است .بیان این جمله از امام علی(ع) که« :شخص
عاق��ل نیم��ی از او صبر و تحمل و نیم دیگر او تغافل اس��ت» نیز
قابل توجه است.
عبدالعظیم کریمی همواره کوشیده است در کتابهای
خود از آرای ناهمس��از سخن بگوید به قول خودش « ُمراد
نگارنده از جمعآوری این آرا» .پیافکنی طرح تازهای برای
«فهمی در انگیخته» و «نگاهی فرهیخته» به مفاهیم ،اشیا،
واژهها ،قاعدهه��ا و هنجارهای فنون تربیت و مهارتهای
زندگی است .ش��اید بتوان گفت این همه ،بهانه زمینهای
برای «اندیشهس��ازی» بهجای «اندیش��هآموزی»« ،دانش
پژوهشی» بهجای «دانشاندوزی» و «نوآفرینی» بهجای
«نوآموزی» اس��ت تا ریشهها و رگههای «تفکر واگرا» که
منش��أ اصلی خالقیت و نوآوری اس��ت ،در ذهن مخاطب
جان تازهای یابد و یکنواختی ،یکس��انی و یکس��ونگری
جای خ��ود را به تن��وع ،تکثر و چندس��ونگری بدهد .در
چنین فضایی از اندیش��یدن و فهمیدن اس��ت که روح و
روان آدمی به تحرک و پویایی فرا خوانده میشود و انسان
از تع��ادل «بودن» به تعالی «ش��دن» و از «هنجارپذیری
فروهنده» به «هنجارآفرینی بالنده» ارتقا مییابد.
همة تالش او در این کتاب به قول خودش برای این بوده
است تا بگوید:در عصری که زمان و مکان ارزش خود را از
دست داده و در شرایطی که سازههای تشکیلدهندة رفتار
بشر بسی پیچیدهتر از گذشته است ،نمیتوان با روشهای
«دی��روز» جامعة «امروز» را برای «ف��ردا» مدیریت کرد.
او معتقد اس��ت« :مدیران باید عالوهب��ر متغیرهای اصلی
تعیینکنن��دة رفتار س��ازمانی ،درکی تحولی از ش��رایط
نامحس��وس حاکم ب��ر متغیرهایی که خود تابع ش��رایط
متغیر جامعهاند ،داش��ته باشند و خود را با نظم نوین که
متأثر از بینظمی و غیرقابل پیشبینی است ،انطباق دهند
که در آن صورت میتوانند بازههای تش��کیلدهندة آینده
را بشناسند».
پینوشتها
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1. Adams
2. chaos theory

چالشپایانناپذیر
نویسنده :تی .اس .لی
مترجم :محبوبه عسگری
ناشر :نشر فاطمی 182 ،صفحه ،چاپ اول1392 ،
«بدنی دارم كه به م��ن اجازه نمیدهد ،آزادانه حركت كنم ،اما
ذهنی دارم كه به من امكان میدهد جهان را كشف كنم».
مطالعة زندگینامة مش��اهیر عل موفرهنگ ،سرشار از آموزههای
ارزش��مندی بهخص��وص ب��رای نس��ل جوان اس��ت .اس�تیون
هاوكینگ دانشمندی اس��ت كه همت و ارادهاش واقعاً ستودنی
اس��ت و مردم دنیا او را فیزیكدانی معلول میشناسند كه بیشتر
عمر خود را صرف شناخت اسرار جهان کرده است.
كتاب حاضر داس��تان زندگی اس��تیون هاوكینگ است كه طی
هش��ت فصل در قالب داس��تانهای تصویری ،به نگارش درآمده
اس��ت .عناوین فصلهای كتاب عبارتاند از :تولد یك فیزیكدان
نابغه؛ دنیای جدید؛ رؤیای دانش��مند شدن؛ نابغة تنبل؛ حال من
كام ً
ال خوب است؛ سیاه چالهها؛ مبارزهای دیگر؛ چالش پایانناپذیر.
هم نویس��نده و هم تصویرگر كتاب ،تی .اس .لی است .در آغاز
كتاب استیون هاوكینگ بهطور مختصر و فشرده معرفی شده است.
در ای��ن معرفی به تولد ،كودك��ی ،عالقهها ،بیماری ،تحصیالت و
تحقیقات او اشاره میشود .در ادامه تصویرهایی كارتونی از استیون
هاوكینگ درج ش��ده كه روی صندلی چرخدار نشسته است و به
همراه همسرش وارد «انجمن سلطنتی انگلستان» میشود تا نشان
عضویت در این انجمن را دریافت كند .او در این زمان دانشمندی
 32ساله است! تصویرهای درجشده گویای درگیر شدن احساسات
مخاطبان و پر از شور و هیجان و تحسین و افتخار است.
دربارة روایت داس��تان بای��د گفت كه راوی از زاویة دید س��وم

نرگس افروز

ش��خص داستان را روایت میكند .جمالت مربوط به راوی داخل
كادرهای مس��تطیلی قرار گرفتهاند ،اما نویس��نده به شخصیتها
نی��ز اجازه میده��د كه در اثنای روایت راوی وارد عمل ش��وند و
نق��ش خ��ود را با گفتن جمالت خبری ،تعجبی و پرسش��ی بیان
كنند .بیشترین بار معنایی داستان بر عهدة تصویرهاست و روایت
مت��ن ب��ه همراه تصویرها بهگونهای اس��ت كه كت��اب را تا حدی
به یك فیل��م كارتونی نزدیك كرده اس��ت .در این كتاب فضاها،
مكانها ،ش��خصیتپردازیها و حاالت و احساس��ات شخصیتها
در موقعیتهای گوناگون توس��ط تصویرها بیان شدهاند .میتوان
گفت نویس��نده با تلفیق هنرمندانه و هوش��مندانة متن و تصویر،
مجموعهای از نقاش��یهای دنبال��هدار را بهوجود آورده اس��ت تا
مخاطب جوان و نوجوان مفاهیم را بهتر ،سریعتر و بدون خستگی
دریافت كنند.
شاید بتوان گفت این نوعی ترفند است كه نویسنده بهكار برده
ت��ا تعداد مطالعهكنندگان كتابش را باالت��ر ببرد و میتوان گفت
در این ش��یوه موفق هم بوده اس��ت .نشان این موفقیت در درجة
اول ترجمة كتاب از یك زبان به زبان دیگر است و در درجة دوم
رس��یدن كتاب به مرحلة داوری یازدهمین جش��نوارة كتابهای
رشد است كه موفقیت كمی برای یك نویسنده نیست!
در پای��ان هر كدام از فصله��ا نیز اطالعات مختص��ری دربارة
انس��انهای مؤثر در زندگی هاوكینگ و نظراتش��ان ،بیماری این
دانشمند برجسته ،و آثار و عالئقش آمده است .در پایان كتاب نیز
روزشمار زندگی هاوكینگ درج شده است.
كتاب دیگری كه از همین نویس��نده و با همین س��بك و سیاق
توس��ط «انتش��ارات فاطمی» ترجم��ه و چاپ ش��ده ،به زندگی
توماس ادیسون میپردازد.

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 103 | 1393

نقد و بررسی کتاب

نگاهی دیگر به سنت و تجدد
نویسنده :سیدمصطفی حسینینسب
ناشر :کانون اندیشة جوان ،چاپ اول 176 ،صفحه1393 ،
صاحبنظران عرصة تاریخ ،دورانهای تاریخی را ،به یک اعتبار،
به س��ه دوره یا عصر تقس��یم کردهاند :دورة قدیم یا عصر باستان؛
دورة میانه یا عصر قرون وسطا؛ دورة جدید یا عصر مدرن .منظور
از عصر جدید یا دورة مدرن دورهای اس��ت که از نهضت رنسانس
اروپای��ی در قرن ش��انزدهم میالدی آغاز میش��ود ،در قرنهای
هجدهم تا بیستم به اوج میرسد و تا امروز نیز ادامه دارد .بنابراین
ما در دورة جدید یا عصر مدرنیته زندگی میکنیم.
اصطالح دورة جدید یا عصر تجدد از اواسط دورة قاجار بهتدریج
وارد ادبیات و فرهنگ ایران و کشورهای همجوار ما شد که پیامد
ن «تقابل سنت
آن ،ایجاد جریان یا گفتمانی تازه شد که ویژگی آ 
و تج��دد» ب��ود و البته از آن به دنیای کهنه و نو نیز تعبیر ش��ده
است .تقابل سنت و تجدد و به تعبیری سنت و مدرنیسم ،تا امروز
دورهها ،بحرانها و حتی طوفانهایی را از سر گذرانده و همچنان
که همین کتاب هم گواه آن است ،تا امروز همواره زمینة بحث و
گفتوگو و حتی جدال صاحبان اندیشه ،بهویژه کسانی بوده است
که دغدغة نوآوری ،س��نتگرایی و یا تلفیقی از این دو را در س��ر
میپروراندهاند یا میپرورانند.
اوج تجددخواهی در ایران دورة رضاش�اه پهلوی است؛ شاهی
که به مدد قوة قهریه و س��رکوب و اس��تبداد کوشید به هر قیمت
که شده ،مظاهر و ظواهر تجدد را در ایران بهجای سنت بنشاند و
البته تا حدی  -فقط تا حدی -توفیق یافت؛ زیرا تالی فاسدهایی
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نیز به دنبال داشت که جای بحث آن اینجا نیست.
با ظهور انقالب اس�لامی که اساس��اً ریش��ه در سنت دارد و سر
در هوای تجدد و پیش��رفت ،بحث س��نت و تجدد ب��ار دیگر باال
گرفته و هفته یا ماهی نیست که  -بهویژه پس از سالهای جنگ
تحمیلی -سخنان ،سخنرانیها و همایشهایی در اینباره گفته یا
برگزار نشود و یا مقاالت و کتابهایی در این زمینه منتشر نگردد
که ش��اید از جدیدترین آنها همین کتابی باشد که قصد معرفی
و نقد آن را داریم.
کتاب را «کانون اندیش�� ة جوان»  -وابسته به پژوهشگاه اندیشة
اسالمی -منتش��ر کرده است .بههمین دلیل ،رویکردی که مؤلف
در تقس��یمبندی جریانهای فکری معاص��ر انتخاب کرده عبارت
اس��ت از« :طبقهبندی جریانها براساس رویکرد آنها به دغدغة
رابطة تجدد با سنت بهطور عام و دین بهطور خاص» (ص .)12
پی��ش از ورود به بحث از محتوا نگارنده الزم میداند چند نکتة
فنی را در خصوص کتاب یادآور شود:
نکت�� ة اول اینکه در فهرس��ت کتاب بهج��ای واژة «جریان» که
روی جلد آمده ،واژة «گفتمان» قرار گرفته اس��ت (مث ً
ال گفتمان
روشنفکری سکوالر) که دلیل روشنی برای این تبدیل نمیتوان
یافت.
نکت��ة دوم اینکه روی جلد کتاب تنها یک ن��ام بهعنوان مؤلف
آم��ده ،در حالیکه در متن نام چند نفر دیگر بهعنوان نویس��نده
فصول ذکر ش��ده است .بدین ترتیب که نویسندة فصل «گفتمان
س��نتگرای نواندیش» سیدحس�ین هاش�می ،نویسندة فصل
«گفتمان تجددستیز فلسفی» احمد محمدی ،نویسندة دو فصل

سیدمصطفی حسینینسب ،یعنی مؤلف روی جلد ،و دو فصل
هم بدون نام نویسنده است.
س��ومین نکته هم که در واقع فنیتر است ،اینکه متن کتاب در
صفحة  158چنین پایان یافته اس��ت ...[ :بلکه آنچه از بس��یاری
آیات و روایات اس��تفاده میشود ]،و بالفاصله پس از این صفحه،
کتابنامه (ص  )159قرار دارد!
کتاب ش��امل ش��ش فصل ب��ا ای��ن عنوانهاس��ت .1 :گفتمان
س��نتگرای نواندیش؛  .2گفتمان تجددستیز فلسفی؛  .3گفتمان
س��نتگرایی؛  .4گفتمان روش��نفکری تجدیدپذی��ر؛  .5گفتمان
ن تجددستیز سنتی.
روشنفکری سکوالر؛  .6آشنایی با جریا 
کتابنام��ه ،نمای ة اعالم و نمایة موضوعی نیز از ضمائم کتاباند.
اکنون به محتوای هر فصل اشارهای میکنیم.
 .1گفتمان سنتگرای نواندیش
حسب تعریف نویسندة این بخش ،جریان (گفتمان) سنتگرای
نواندی��ش «جریانی اس��ت که از یکس��و دغدغة رابط��ة دین با
مدرنیته را دارد و از سوی دیگر معتقد است که میتوان با تفکیک
گوناگون مدرنیته از یکدیگر ،محصولهایی را که دین
آموزهه��ای
ِ
با آنها مخالفتی ندارد دریافت نمود» (ص  .)17از نظر نویسنده،
شخصیتهای ممتاز این جریان عبارتاند از :امام خمینی ،مقام
معظ�م رهبری ،عالم�ه طباطبایی ،ش�هید مطهری ،عالمه
جعفری ،عالمه مصباحیزدی و آیتا ...جوادیآملی.
ش��ایان ذکر است که نویس��نده بحث را بهخوبی دنبال میکند
و ویژگیهای این جریان را برمیش��مارد .چیزی که هست ،بحث
عمدت��اً نظری اس��ت و در آن از «پراتیک» ی��ا «عمل اجتماعی»
بحثی ب��ه میان نیامده اس��ت .چه ،اگر برای مث��ال ،دیدگاههای
مرح��وم عالم��ه طباطبایی را بتوانیم تنها ب��ه عرصة نظر محدود
کنیم ،جای��گاه امام خمینی(ره) در این می��ان هرگز به عرصة
نظر محدود نبود و اصوالً ظهور انقالب اس�لامی دستاورد «عمل
اجتماعی» ایشان اس��ت .نگاهی به کلیدواژههای این فصل ،البته
نشان میدهد که نویسنده گویا فع ً
ال قصد نداشته وارد عرصة عمل
اجتماعی این شخصیتها ش��ود .کلیدواژهها عبارتاند از :سنت،
مدرنیته ،نواندیشی دینی و اجتهاد ،مفاهیم کلی ،عقالنیت .نکتة
دیگر اینکه در این فصل و در میان چهرههای مذکور ،از ش�هید
بهش�تی  -که بیتردید مظهر اندیشه و عمل در انقالب اسالمی
بود -نامی ،نه در این فصل و نه در فصول دیگر ،نیامده است!

 .2گفتمان تجددستیز فلسفی

نویس��ندة این فصل ،آقای احمد محم�دی ،محور بحث خود
را افکار و اندیش��هها یا مکتب (؟) س�یداحمد فردید قرار داده
اس��ت .میدانیم که احمد فردید  -معروف به فیلس��وف شفاهی-
در دانش��گاه تهران فلسفه تدریس میکرد .او اندیشههای فلسفی
خ��اص ،اصحاب خ��اص و منش و روش خاص خود را داش��ت؛ و
ش��اید ،هم از این روس��ت که بحث از او نیز همواره جذابیتهای
ال انتقادی به فردید
خاص خود را دارد .نویسنده که با نگاهی کام ً
مینگرد« ،حکمت اُنس��ی» فردید را ش��کل گرفت��ه «تحت تأثیر

عرفان ابن عربی و فلس��فة هایدگر» میداند و معتقد است که
نمیتوان «س��یری منظم را در افکارش دنب��ال کرد» .با خواندن
ای��ن فصل خواننده حق دارد از خود بپرس��د :اگر اندیش��ة فردید
یک جریان فلس��فی محض است (و اصوالً آیا جریان است؟) ،پس
مفاهیم��ی همچون «ظهور حضرت مهدی»« ،حاکمیت بقیئا،»...
«امت واحده»« ،س��یر و سلوک عرفانی» و مانند این اصطالحات
ال دینی و نه فلس��فیاند ،چگونه در گفتمان او
ک��ه مفاهیمی کام ً
جای میگیرند؟
نویسنده در نهایت جریان فردید را بهخاطر «کلینگری افراطی
در کن��ار پریش��انگویی و اکتفا به س��نت ش��فاهی» دارای ابهام
میدان��د .وی این ویژگیها را به ش��اگردان بازمانده از فردید که
تسری میدهد.
میراثبران او هستند نیز ّ

 .3گفتمان سنتگرایی

این بخش که متأس��فانه در باالی صفحات آن عنوان «گفتمان
روش��نفکری تجدیدپذیر» چاپ شده اس��ت( ،باز هم ایراد فنی)
به اندیش��ههای دکتر س ّیدحس�ین نصر اختصاص دارد .بهزعم
نامش��خص این بخ��ش« ،جریان
نویس��ندة
ِ
س��نتگرایی یکی از گرایشه��ای معرفتی
حاصــلکــالماینــکه
آگاهانهای اس��ت که دغدغة رابطه با س��نت
کت�اب «تج�دد و س�نت
بهطور عام ،و با دین بهطور خاص یا مدرنیته
در جریانه�ای فک�ری
را در سر میپروراند .این جریان سنت و دین
معاصر» کتاب�ی خواندنی
را ب��ا مدرنیته در کنار هم نمینش��اند (ص
است ،به چند دلیل :ورود
 .)68حال اگر بپرس��یم سنت چیست؟ نصر
به بحثهای فکری مطرح
خود پاسخ میدهد« :مقصود سنتگرایان از
روز ،انتق�ادی ب�ودن ،نثر
سنت معنای لغوی آن نیست ،بلکه حقایقی
روان و حج�م نهچن�دان
ازل��ی و ابدی را قص��د میکنند ک��ه دارای
زیاد آن
ماهیت فراشخصی بوده و از منشأ الهی برای
بشر آشکار شدهاند» (ص .)69
انصاف این اس��ت که اندیشههای سیدحسن نصر که تحصیالت
خود را از نوجوانی تا مرحلة دکترا تماماً در آمریکا گذرانده است،
اوالً به واس��طة ارتباطهای فکری عمیقی که با عالمه طباطبایی
و ش��هید مطهری (دو چهره از گفتمان سنتگرایی نواندیش!) و
حلقة فکری آنان داشت ،و ثانیاً به واسطة آثارش که همه مکتوب
و اغلب به زبان فارس��ی نوش��ته یا ترجمه ش��دهاند ،جایگاه قابل
توجه��ی در تفکر دینی معاصر دارد و اطالق گفتمان یا جریان به
آن پربیراه نیست.
میدانیم که سیدحس��ین نصر ،طی سالهای مدید ،از مقامات
علم��ی و فکری رژیم پهلوی و مص��در امور بود و بههیچوجه جزو
مخالفان رژیم پهلوی بهحساب نمیآید که برعکس در تحکیم آن
رژیم هم بیاثر نبود .هم از اینروس��ت که نویس��ندة این فصل از
کتاب «تجدد و سنت »...رگههایی از تمایل نصر به سلطنت را مورد
نقد قرار داده و ضمن «چند نقد عام بر گفتمان سنتگرایی» ،این
سؤال را مطرح میس��ازد که« :چگونه است که دکتر نصر الگوی
سیاس��ی مقبول شیعه را حکومت سلطنتی میشمارد و حکومت

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 105 | 1393

نقد و بررسی کتاب

والیت فقیه را مفهومی جدی��د میداند ،در حالیکه در آثار فقیه
برجستة قرن پنجم ،ش�یخ مفید ،نیز این دیدگاه آمده است؟!»
(ص .)91

 .4گفتمان روشنفکری تجددپذیر

عنوان فص��ل چهارم کتاب و ناظر بر افکار و اندیش��ههای
ای��ن،
ِ
کس��انی چون مهندس مهدی بازرگان ،دکتر یدا ...س�حابی،
دکتر شریعتی است( .چرا سیدمحمود طالقانی غایب است؟!)
به هر روی نویس��نده معتقد است که این جریان میکوشد میان
دی��ن و تجدد را جمع و آنها را با هم س��ازگار نماید .ولی بهزعم
نویس��نده ،این سازگاری با تغییر دادن تفس��یر دین با رویکردی
علمگرایانه یا جامعهگرایانه یا فلس��فی میسر میگردد» (ص )93
بههمین دلیل اس��ت ک��ه وی این جری��ان را دارای «ضعفهای
مبنای��ی و لوازم غیرقابل قبول» میدان��د که «در پارهای موارد تا
مرز تفس��یر به رأی پیش م��یرود» .لذا آن را قاب��ل قبول تلقی
نمیکند.
با این حال ،نویس��نده اعتراف میکند که این جریان در کش��ور
ما «از مقبولیت بیش��تری» بهرهمند اس��ت .باید گفت این فصل
بهلحاظ زنده بودن نسبی جریان مورد نظر ،انتقادی بودن بحث ،و
همچنین بهلحاظ بهدست دادن سرنخهایی از اندیشههای متنوع
معاصر ،از فصلهای دیگر خواندنیتر بهنظر میرسد.

 .5گفتمان روشنفکری سکوالر

این فصل با تأکید بر افکار س�یدجواد طباطبایی ،پنجمین و
آخرین گفتمان از گفتمانهای مدنظر نویسندگان کتاب را مطرح
میکند .منظور نویسنده از این گفتمان جریانی است که از پیش
از مشروطه ،یعنی از افکار میرزا ملکمخان و فتحعلی [آخوند]
زاده شروع میشود و با گذر از کسانی چون تقی ارانی و خلیل
ملکی (تودهای و مارکسیست) به سیدجواد طباطبایی (که بیش
از دو دهه نیس��ت مطرح شده) میرس��د .نویسنده وجه مشترک
هم��ة اینها را این میداند که معتقدن��د« :دین و مدرنیته با هم
قابل اجتماع نیستند و در این میان باید بر مدرنیته اصرار ورزید»
(ص .)126
جریان عقالنیت مدرن ،دکارتی،
از دیگر ویژگیهای این گروه ،یا
ِ
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کانتی ،هگل��ی و ...خود بنیاد بودن آن (ص  )130و مبتنی بودن
آن بر عقالنیت فلس��فی اس��ت که در آن عل��م از التزام به دین و
س��نت فاصله میگیرد و «اس��رار فراعقلی» را انکار میکند (ص
 .)131ویژگ��ی دیگر این جریان رویکرد تاریخی آن اس��ت؛ البته
رویکرد «تاریخشناسی فلسفی» و نه رویکرد ادبی ،جامعهشناسی
و خیالاندیش��ی نسبت به تاریخ (ص  .)131این فصل در مجموع
ن گفتمان روشنفکری س��کوالر را بهخاطر وجهة غیردینی
جریا 
ً
آن و اینکه «صرفا عقالنیتی را تمدنس��از میدانند که التزامی به
دی��ن ندارد» (ص  ،130به نقل از طباطبایی) مورد نقد و رد قرار
میدهد و در نهایت به چهار دلیل این رویکرد را نمیپذیرد:
بیتوجهی به معقولیت گزارههای دینی؛
توجه نکردن به منشأ دین؛
تکیة افراطی بر عقل؛
خلط میان جزء و کل)142 -47( .
بخ��ش پایانی کتاب ،که دیگر نام گفتمان را بر خود ندارد ،بلکه
عنوان آن «آش��نایی با جریان تجددستیز سنتی» است ،جریانی
اس��ت که «همة دستاوردهای فلس��فی و فرهنگی مغربزمین را
خطرناک میشمارد» و اینکه «نیاز حقیقی به علوم و فلسفة جدید
مغربزمی��ن ندارد» و «عقالنیت مطلوب را عقالنیتی میداند که
صرفاً از قرآن و اهل بیت استفاده کرده باشد» (ص .)149
چه��ر ة برجس��تهای که در این فص��ل چند ب��ار از وی نام برده
ش��ده ،مهدی نصیری اس��ت که گویا در مسیر «مکتب تفکیک
خراس��ان» گام برمیدارد ،ولی در این فصل اش��ارهای حتی بهنام
این مکتب نش��ده است .لذا بهنظر میرسد این فصل بیشتر نقد و
بررس��ی کتابهای «اسالم و تجدد» و «فلس��فه از منظر قرآن و
عترت» بوده اس��ت .از اینرو چه بهتر بود اگر نویسندة محترم به
نقد مبانی مکتب تفکیک میپرداخت تا خواننده تصور روشنی از
این مکتب که بههر حال ،منتسب به علمای بیبدیلی در خراسان
است ،بهدست میآورد.
حاصل کالم اینکه کتاب «تجدد و س��نت در جریانهای فکری
معاصر» کتابی خواندنی اس��ت ،به چند دلیل :ورود به بحثهای
فک��ری مطرح روز ،انتقادی بودن ،نثر روان و حجم نهچندان زیاد
آن .امید است در چاپهای بعدی کتاب شاهد رفع ایرادهای فنی
کتاب ،که در ابتدا به آنها اشاره شد ،باشیم.

چگونه بر اضطراب ریاضی غلبه کنیم؟
سمیهساداتمیرمعینی
نویسنده :سیمین بشاورد
ناشر :انتشارات مدرسه 60 ،صفحه ،چاپ اول 1391
ام��روزه اضطراب ریاض��ی و تأثیر آن بر یادگی��ری ریاضی و عملکرد
دانشآم��وزان مورد توج��ه و عالقة بس��یاری از متخصصان آموزش
ریاضی و نیز روانشناسان شناختی است .اضطراب و فشارهای روانی
تأثیر مس��تقیمی بر یادگیری ریاضی دارند .عالقة دانشآموزان را به
این درس کاهش میدهند و در نتیجه خودباوری ریاضی را در آنها
ضعی��ف میکنند .با توجه به اهمیت ای��ن موضوع ،معلمان و والدین
دانشآموزان همیشه بهدنبال راهی برای کنترل و مهار علمی و عملی
این مشکل در دانشآموزان بودهاند.
کتاب حاضر با اس��تفاده از منابع فارسی و انگلیسی موجود سعی کرده
اس��ت در چه��ار فصل بهطور اجمال��ی و مفید و با زبانی س��اده به این
موضوع بپردازد .در فصل اول نویسنده سؤاالتی را مطرح و به آنها پاسخ
میدهد .این ش��یوه باعث شده است مخاطب برای پیدا کردن سؤاالت
ذهنی خود پیرامون اضطراب ریاض��ی ارتباط بهتری را با کتاب برقرار
کند .کتاب در فصل اول سؤاالت زیر را مطرح و به آنها پاسخ میدهد:
اضطراب ریاضی چیست؟
اضطراب ریاضی به چه شکل بروز میکند؟
آیا اضطراب ریاضی پدیدهای شایع است؟
چه تفکرات اشتباهی در مورد ریاضیات وجود دارد؟
در فصل دوم عوامل مؤثر بر اضطراب ریاضی بیان میش��وند ،نویسنده

ای��ن عوامل را در س��ه ح��وزة محیطی ،ذهنی و ش��خصیتی قرار داده
است .در حوزة محیطی به تجارب منفی ،نقش والدین ،نقش معلمان،
کتابهای درس��ی و محتوای ارائه ش��ده میپردازد و بس��یار سریع از
ای��ن مؤلفهها گذر میکند .در حوزة ذهنی به آموزش ریاضی از طریق
روشهای نامناس��ب ،اعتماد نداش��تن به توانایی ریاضی خود ،و درک
نک��ردن فایدههای ریاضیات میپردازد و در نهایت عوامل ش��خصیتی
تأثیرگذار بر یادگیرنده را بیان میکند.
در فصل س��وم نقش معلمان در ایجاد اضطراب ریاضی و باالخره در
فصل چهارم راههای غلبه بر اضطراب ریاضی بیان شده است.
در کنار تالشهای انجام یافته برای تولید این اثر و تمام ویژگیهای
مثبت این کتاب ،توجه به موارد زیر در ویرایش کتاب ضروری بهنظر
میرسد:
عناصر بصری در صفحات کتاب باعث جلب توجه مخاطب و خستگی
کمتر او میش��وند .اس��تفاده از برانگیزانندههای بصری میتوانس��ت
درکتاب بیشتر باشد و جذابیتهای این کتاب را افزونتر کند.
معلمان نقش��ی بسیار مهم و کلیدی در ارتباط با اضطراب ریاضی
دانشآم��وزان ایفا میکنند و از دیگر مؤلفههای تأثیرگذار میتوان به
اولیای دانشآموزان اشاره کرد که معلمان میتوانند با آموزش و آگاه
س��اختن اولیا قدمهای بزرگی برای رفع این مشکل بردارند  .در این
کتاب مؤلف میتوانس��ت به نقش والدین در اضطراب ریاضی بیشتر
بپردازد و راهکارهایی را نیز برای معلمان بهمنظور ارتباط بیش��تر با
اولیا و آموزش آنها ارائه کند.
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این بچه دوستداشتنی است
حمیدرضاداداشی
نویسنده :لوییس َسکر
مترجمان :راحله پورآذر و سپیده شهیدی
ناشر :ماهک 50-54 ،صفحه ،چاپ دوم1393،
«ماروی��ن نارنج��ی» عن��وان یک مجموع��ه رمان ک��ودک به
هم پیوس��تة پنج جلدی اس��ت که در عین پیوس��تگی ،استقالل
داس��تانی هم دارند .البته برای تأثیر بیش��تر و همذاتپنداری با
ش��خصیتهای آن ،بهتر اس��ت که هر پنج جل��د را مطالعه کرد.
«شاهزادة گمشده»« ،سؤال عجیب»« ،کیک پرنده»« ،خانة خانم
معلم» و «تپة مرگ» زیر عنوانهای این کتابها هستند .نویسندة
این مجموعه ،لوییس سکر نویسندة سرشناس آمریکایی است.
جلدهای اول ،س��وم و پنجم کتاب را راحله پورآذر و جلدهای
دوم و چهارم را سپیده شهیدی ترجمه کرد ه است.
ماروین پس��ر  9س��الة یک خان��وادة پنجنف��ره و نارنجی نام
ج جلدی
خانوادگی اوس��ت .آنچه در نگاه اول دربارة این رمان پن 
میتوان گفت ،نگاه روانشناس��انة نویس��نده و درونمایة تربیتی
داستانهاست .لوییس َسکر با نگاهی دقیق و هنرمندانه -و شاید
بتوان گفت بدون نقص -توانس��ته است مروج پیامهای انسانی و
اخالقی باش��د که جامعة امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها
نیاز دارد.
بخش اعظم داس��تانها در محیط مدرسه و بخش مهم دیگری
از آنه��ا در خانة ماروین جریان دارد .ماروین کودکی اس��ت که
ش��خصیتش در حال ش��کلگیری است و بر اس��اس فطرتی که
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خداوند در وجود انس��انها به ودیعه گذاشته ،را ه و رسم زندگی،
برخوردهای اخالقی و وظایف انسانی را از اطرافیان خود میآموزد.
نکتة جالب در داس��تان ماروین ،برخوردهای هوشمندانة والدین
این کودک و مس��ئوالن مدرس��ه با او و سایر بچههاست .در واقع،
مس��ائل مبتال به کودکان در پوس��تهای جذاب با روایت داستانی
جالب و کمنظیر ،و با نگاهی غیر ش��عاری و غیرمس��تقیم روایت
شده است.
در نخس��تین داس��تان ،ماروین گمان میکند ،و یا بهتر بگویم،
دوس��ت دارد پسر گمشدة پادشاه کشورش باشد .ظاهر قضیه هم
درست اس��ت .او مثل پسر گمشدة پادشاه 9 ،ساله است ،موهای
نارنج��ی دارد و از این نظر بیش از آنکه ش��بیه والدینش باش��د،
به پادش��اه کش��ورش ش��باهت دارد .بنابراین به صرافت میافتد
ک��ه خودش را به منش��ی دربار معرفی کند و موض��وع را با او در
می��ان بگ��ذارد .نکتة جالب همراهی پدر و مادر با ماروین اس��ت.
والدین ماروین به خواس��تههای فرزن��دان خود احترام میگذارند
و ب��ا برخوردهای پخته و منطقی و با ش��ناختی ک��ه از فرزندان
خود دارند ،به ماروین کمک میکنند که بر مش��کالت غلبه کند
و روش درس��ت کنار آمدن با مش��کالت زندگی ،درس و مدرسه
و همکالس��یها را ب��ا آزمون و خطا و مواجهة ش��جاعانه بیاموزد.
طبیعتاً کودکی که اینگونه تربیت ش��ده باش��د ،در حساسترین
لحظات بهترین تصمیمها را میگیرد.
ماروین تصمیم سفت و سخت گرفته که خودش را فرزند پادشاه
معرف��ی کند .همهچیز هم درس��ت پیش م��یرود ،اما در آخرین

لحظ��ات ،اتفاق کوچک��ی در ناخودآگاه او میافت��د و منصرفش
میکند .ماروین یادش میآید که با مادرش تمرین اسکیتسواری
میک��رده و ب��ه نوبت زمی��ن میخوردهان��د و م��ادرش صبورانه
میخندی��ده و در نهایت «کمی» اسکیتس��واری ی��اد گرفتهاند.
همین! ماروین صمیمیت و دلسوزی مادر خودش را به همه چیز
ترجیح میدهد؛ حتی به زندگ��ی در قصر و خوشبختی در کنار
پادشاه.
در کنار تمام برخوردهای انس��انی ،ماروین ت��ا حدود زیادی از
دوس��تانش باهوشتر و اخالقیتر است .او با دانشآموز تازهواردی
از ش��یکاکو برخ��ورد تکاندهن��ده و تحس��ین برانگی��زی دارد.
دانشآموز تازهوارد در ایالت دیگری بزرگ ش��ده اس��ت و طبیعتاً
از نظ��ر فرهنگی ،فاصلة زیادی با دانشآموزان مدرس��ة جدیدش
دارد .بهعالوه ،رفتارهای این دانشآموز تا حدودی مرموز و عجیب
است .بنابراین ماروین و دوس��تانش در برخورد اول نمیتوانند با
او ارتب��اط بگیرند و دفعش میکنن��د .ولی ماروین که منطقی بار
آمده ،با برخوردهای ظریف و هوشمندانة خود ،کاری میکند که
در کمتر از یک هفته ،دانشآموز تازهوارد به بهترین دوست آنها
تبدیل میشود و همگی به او افتخار میکنند.
و اما بهنظر من «خانة خانم معلم» بهترین داستان این مجموعه
اس��ت .خانم نورت ،معل��م ماروین ،باید به س��فری یک هفتهای
ب��رود .او از ماروین میخواهد که در این یک هفته از گربة پیرش
نگهداری کند؛ چون دوست ندارد که گربهاش را به محل نگهداری
حیوانات سالخورده بسپارد .البته دستمزدی  21دالری هم برای
ای��ن لط��ف ماروین در نظر میگیرد و ش��رط میکن��د که اگر او
بهخوب��ی از پس این کار بربیاید ،چه��ار دالر هم انعام بگیرد .پدر
و مادر ماروین از این پیش��نهاد استقبال میکنند؛ چرا که دوست
دارند فرزندشان را مسئولیتپذیر بار بیاورند.
ماروین بهخوبی از گربة خانم معلم نگهداری میکند ،به آن غذا
میده��د و همانطور که معلم از او خواس��ته ،او را س��ه نوبت در
روز به پیادهروی میبرد .با دامپزش��ک گربه هم در ارتباط است.
اما روز س��وم ،گربة پیر میمیرد .ماروین مس��تأصل میشود و از
اینکه نتوانست ه به خوبی از گربة خانم معلم نگهداری کند و باعث
مرگش شده است ،عذاب وجدان میگیرد .از طرف دیگر میترسد

معلمش او را تنبیه کند و دستمزدش را ندهد...
خان��م معلم بع��د از یک هفته به خانه برمیگ��ردد و در جریان
مرگ گربهاش قرار میگیرد .او نهتنها ماروین را سرزنش نمیکند،
بلک��ه از او عذ ر میخواهد و اعتراف میکند ،آدم خودخواهی بوده
که از ماروین خواس��ته است ،از گربة کهنسالی نگهداری کند که
زمان مرگش خیلی پیش از این فرا رسیده بوده است .دستمزد و
انعام ماروین را نیز تمام و کمال میپردازد.
در ی��ک کلمه میتوان گفت ،لوییس َس�کر با طراحی دقیق و
فنی داستان و شخصیتپردازی منطقی و کمنقص ،توانسته است
داس��تانهای جذابی بنویس��د که کودکان از خواندن آنها لذت
میبرند و پیامهای اخالقی و انسانی این پنج
داستان را با جان و دل میپذیرند .بزرگترها
دریککلمهمیتوانگفت،
ه��م از ای��ن داس��تانها را ه و رس��م تربیت
لویی�س َسکر(نویس�نده
کودکان را میآموزندَ .سکر دنیای کودکان را
کت�اب) بــ�ا طراحــی
خیلی خوب میشناسد و روانشناسی کودک
دقی�ق و فنی داس�تان و
را میدان��د .بنابراین -همانگونه که پیش از
شخصیتپردازی منطقی
این گفته شد -کودکان رمان ماروین نارنجی
و کمنقص ،توانس�ته است
بس��یار ملموس و واقعیاند و شاید مهمترین
داستــانهای جذابــی
عام��ل موفقیت ای��ن داس��تانها نیز همین
بنویس�د ک�ه ک�ودکان از
شناخت درست و تس��لط بر ریزهکاریهای
خواندن آنها لذت میبرند
شخصیتی اشخاص داستان باشد.
وپیامهایاخالقیوانسانی
در پایان ،بیانصافی است که از مترجمان
این پنج داستان را با جان و
خ��وب این رمان یاد نکنی��م و نقش و تأثیر
دلمیپذیرند
ترجم��ة روان و کمنقص آنه��ا بر موفقیت
این کتاب را نادیده بگیریم .کما اینکه اخیراً
کتابه��ای دیگری از این نویس��نده توس��ط مترجمان دیگری
ترجمه و منتش��ر ش��دهاند که بهدلیل ترجم��ة بد ،تا حد زیادی
از تأثیر و قوت این داس��تانها کاس��ته ش��ده اس��ت و مخاطب
نمیتواند با آنها ارتباط بگیرد.
مشخص نیس��ت که چرا ناش��ر ،از دو مترجم برای ترجمة این
ج جلدی کمک گرفته اس��ت ،اما مشخصاً هر دو مترجم
کتاب پن 
کارش��ان به اندازهای به هم نزدیک اس��ت که داستانها دوپاره و
منفک از هم نیستند.
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نقد و بررسی کتاب

یک کتاب تاریخی در حوزه کودک و نوجوان
دکتر اکرم عینی
دکترای کتابداری و اطالعرسانی
نویسنده :احسان كاتبیرضوانی
تصویرگر :الله ضیایی
ناشر :محراب قلم 158 ،ص ،چاپ اول1392 ،
كتابهای مرجع نقش��ی اساس��ی دربرآورده ك��ردن نیازهای
اطالعاتی خوانندگان مختلف دارند .منظور از كتاب مرجع كتابی
است كه كمتر كسی به خواندن آن از ابتدا تا انتها اقدام میكند،
بلكه هر زمان نیاز به كس��ب اطالعات ،در ارتباط با سؤال خاصی
داشته باشد ،به آن مراجعه میکند .تفاوت اساسی كتاب مرجع با
كتابهای دیگر در همین نكته نهفته است كه معموالً كتابهای
دیگر با هدف بحث عمیق دربارة یك یا حداكثر دو موضوع نوشته
میشوند ،اما كتاب مرجع حاوی موضوعات متنوع و متفاوت ،و به
منظور برآورده ساختن نیاز فوری افراد به اطالعات تولید میشود
(مرادی.)1374 ،
کتاب��ی که اکن��ون مورد بررس��ی ق��رار میگیرد ،بناب��ر گفته
دس��تاندرکاران یازدهمین جشنواره کتاب رشد ،در گروه معارف
اسالمی نامزد دریافت جایزه شده است.
ف كتاب مرجعی است كه اطالعاتی در باب موضوعهای
دایرئالمعار 
گوناگ��ون و متنوع ارائه میدهد و بحثهای آن كمابیش مختصرند.
این نوع كتاب مرجع تقریباً بیش از  50درصد از س��ؤالها را پاس��خ
میده��د .نظم چنین مجموعهای از دانش بش��ری عموم��اً الفبایی
است .دایرئالمعارفها انواع متفاوتی مثل دایرئالمعارفهای عمومی
و اختصاص��ی دارند .میتوان هر موضوعی را كه به ذهن میرس��د،
در ای��ن کتابها جس��توجو ک��رد (م��رادی .)1374 ،دانشنامه یا
دایرئالمع��ارف برابر نهادة اصط�لاح « »Encyclopediaبه معنای
ت (آزاد.)1381 ،
«آموزش فراگیر» اس 

110

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

كتاب مرجع كودكان

کتاب مرجع به كودك و نوجوان كمك میكند برای پرسشهای
گوناگون خود در زمینههای متفاوت دانش بش��ری پاسخ بیابند .در
واق��ع ،کتاب مرجع به کودک و نوجوان آگاهی میدهد كه اطالعات
مورد نیاز خود را چگونه و در كجا پیدا کنند .هیچ یک از کتابهای
مرج��ع به اندازة دایرئ المعارف کارب��رد ندارند .در كتابهای مرجع
كودكان الزم است شیوة ارائه مطالب با هدف نگارش هماهنگ باشد.
به عبارت دیگر ،ساختار این منابع باید بهگونهای باشد كه دسترسی
به اطالعات آنها به آسانی صورت پذیرد .کتابهای مرجع کودکان
و نوجوان��ان ،بهدلیل متفاوت بودن نیازهای این گروه س��نی با گروه
بزرگساالن ،ساختار متفاوتی را میطلبند.
ه��دف از پدیدآوردن منابع مرجع برای ك��ودكان و نوجوانان ایرانی،
ایجاد منبعی معتبر و موثق برای دس��تیابی به آگاهیهای درس��ت و
مستند با دیدگاهی علمی ،عمومی و با الهام از تاریخ و فرهنگ ایران و
منطقه است .آسانی استفاده از مرجع کودکان و نوجوانان ،اصلی اساسی
اس��ت .مرجع باید پاسخ پرسشهای خواننده را به سرعت در اختیار او
بگذارد .به همین سبب ،در شیوة نوشتن مقالهها و در تنظیم صفحهها،
راهه��ا و روشهایی بهکار گرفته میش��وند تا خواننده به آس��انی و به
سرعت بتواند پاسخ پرسش خود را بیابد (شورای كتاب كودك.)1377 ،

معرفی مختصر کتاب

کتاب ش��رح مصور تاریخ اس�لام از زمان پیدایش ت��ا پایان دوران
خالفت اس��ت و مخاطب را با دورههای گوناگون رش��د و گس��ترش
تمدن اس�لامی ،ش��امل زندگی پیامبر اس�لام(ص) ،زندگی امامان
شیعه(ع) ،خالفت اموی و عباسی ،تمدن و فرهنگ اسالمی و اسالم
در ایران آش��نا میکند .این کتاب در قالب شش بخش با عنوانهای

عربستان پیش از ظهور اس�لام ،ظهور اسالم ،پس از پیامبر ،پس از
خلفا ،اسالم در ایران ،و تمدن اسالمی ،مطالبی ارائه میكند.

بررسی محتوای كتاب ساختاری و نگارشی

س��اختار كتابهای مرجع مانند محتوای آنه��ا از اهمیت زیادی
برخوردار است (حری .)1372 ،اثر مرجع زمانی بیشترین كارایی را
دارد كه بتوان بهراحتی به اطالعات ارائه ش��ده در آن دس��ت یافت.
برخ��ی كتابهای مرجع ک��ودکان و نوجوانان در ایران از س��اختار
اصولی و منس��جمی برخوردار نیستند كه احتماالً ناشی از ناآشنایی
دستاندركاران با اینگونه منابع است.
بهمنظور بررس��ی كتاب از ش��اخصهای ارزیاب��ی در كتاب مرجع
دكتر مرادی و «معیارهای ارزشیابی كتابهای مرجع برای كودكان
و نوجوانان» تدوین ش��ده توس��ط «گروه بررس��ی کتابهای مرجع
شورای كتاب كودك» ( )1390استفاده شد.

ویژگیهای ممتاز كتاب

دامنه و محدوده در مقدمه بیان شده است .منظور و هدف كتاب
شرح تاریخ اسالم به زبان مختصر و آشنایی با تمدن اسالمی است.
برای هر بخش موضوعی از رنگ متفاوت استفاده شده است.
از تصویرگری مناسب گروه سنی مخاطب بهره گرفته است.
كتاب روزآمد است و تاریخ ویرایش اول آن سال  1392است.
نظم موضوعی مناسبی دارد.
دارای فهرس��ت مندرجات ،مقدمه ،متن اصلی و نمایه است كه
به ترتیب در جای اصلی خود قرار گرفتهاند.
نوع كاغذ ،جلد و صحافی امكان استفادة ممتد از كتاب را میدهد.
مقدمة کتاب ساده است.
از تصاویر متفاوت برای ارائة اطالعات ،به درس��تی استفاده شده
است.
اطالع��ات عمومیت��ری در زمین��ة موضوع��ی ب��ا عن��وان «آیا
میدانید؟» درج شده است.
هماهنگ��ی مطالب و نظم منطقی در نوش��تهها و ارائة اطالعات
مرتبط رعایت شده است.
روی جلد كتاب جالب توجه است.
اندازه و قطع كتاب مرجع متناسب با پسند و توانایی گروههای
مختلف سنی كودكان و نوجوانان است.

نارساییها و كاستیهای اثر

نام ویراستار یا هیئت ویراستاری و همکاران نویسنده درج نشده
است.
ِ
فهرست مطالب امکانپذیر است
بازیابی مطالب فقط براس��اس
كه در كتابهای غیر مرجع نیز كاربرد دارد .البته نمایه هم تا حدی
به بازیابی كمك میكند ،اما راهنمای استفاده از آن ارائه نشده است.
در زمین��ة گس��ترة كار ،ش��یوة تنظی��م اطالعات ،نش��انههای
اختص��اری بهکار رفته و هرگونه اطالعات مفی��د دیگر برای بازیابی
آسان اطالعات مندرج در آن ،اطالعاتی ارائه نشده است.

در مقدم��ه آمده اس��ت که کتاب مرجع نیس��ت و فقط حاوی
متنی اس��ت که بهصورت مختصر نکات مهم و کلیدی تاریخ اس�لام
را بیان میکند.
گروه مخاطب و رده س��نی در هیچ جای كتاب ذکر نش��ده ،اما
آشکار است که مخاطب كودك و نوجوان است.
از نظام ارجاعی مناس��ب برای ایج��اد رابطه میان اجزا و عناصر
اطالع��ات ،تفهیم مفاهیم برابر یا همپایه ،ارتباط میان اجزا و كلیات
(و برعکس) و مانند آن استفاده نشده است.
تنظیم كتاب به شیوه تاریخی انجام شده است .اما شیوة تنظیم
به بیانی س��اده و روش��ی آسان در مقدمه توضیح داده نشده است تا
جوینده در یافتن پاسخ مورد نیاز خود سردرگم نشود.
در مقدم��ة کتاب چگونگی تنظیم نمایهها و بازیابی اطالعات از
طریق آنها ،به روشی آسان همراه با نمونه نوشته نشده است .البته
نمایه دارد ،اما نمایه واژگان است و مفهومی و موضوعی نیست.
چون متن دربارة تاریخ اس�لام اس��ت ،در برخ��ی موارد افزودن
اطالع��ات جانبی در كتاب  ،مانند چگونگی تلفظ بعضی از واژهها از
طریق عالمت و اعرابگذاری ،ضرورت داشته که انجام نشده است.
تهی��ه و تدوین كتابهای مرجع باید توس��ط افراد کارش��ناس
انجام ش��ود ،اما در اینجا به نظر میرسد نویسنده كارشناس مذهبی
یا تاریخی نیست.
فهرس��ت مناب��ع و مآخذ به ترتی��ب در جای اصل��ی خود قرار
نگرفتهان��د .كتاب کتابشناس��ی ن��دارد و منابع تاریخی اس�لام و
همچنین آثار اسالمشناسان داخلی و غربی ذکر نشده است.
حروف انتخابی ،با قدرت خواندن ردة س��نی مخاطب متناسب
نیس��ت .تنوع فونت رعایت نش��ده و از یك فون��ت در همة صفحات
استفاده شده است.

جمعبندی و نتیجهگیری

همانگونه كه در بررس��ی كتاب مشخص شد ،كتاب دایرئالمعارف
نیس��ت و اگر چه در بسیاری از موارد تالش شده است كه ساختار و
كیفیت كتاب مرجع رعایت شود ،اما فقط یك كتاب تاریخی در حوزة
كودك و نوجوان است و در فهرست پیش از انتشار كتابخانة ملی نیز
این كتاب در ردة كتابهای تاریخی فهرس��ت ش��ده است .ضرورت
دارد برای تهیة كتابهای مرجع اس��تانداردهایی تعریف و در اختیار
ناشران قرار گیرد .در این زمینه ،دبیرخانة ساماندهی منابع آموزشی
و تربیتی میتواند راهنماها و دستورالعملهایی را تدوین كند.
منابع

.1آزاد ،اس��دا .)1381( ...دایرئالمعارف كتابداری و اطالعرس��انی .ذیل مدخل دایرئالمعارف
به نشانی:
.aspxدایرئالمعارفhttp://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/

 .2حری ،عباس( .)1372مروری بر اطالعات و اطالعرسانی .نشر كتابخانه .تهران.
 .3شورای كتاب كودك ( .)1377فرهنگنامة كودكان و نوجوانان (ج.)1

http://www.farhangname.info/index.php/about/gesch.html

 .4م��رادی ،نورا .)1374( ...مرجعشناس��ی :ش��ناخت خدمات و كتابه��ای مرجع .فرهنگ
معاصر .تهران.
 .5كتابه��ای مرج��ع برای كودكان و نوجوانان و معیارهای ارزش��یابی آنها .گروه بررس��ی
کتابهای مرجع شورای كتاب كودك.1390 .
http://www.cbc.ir/Details.aspx?Id=30&Page=Articles
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توسعهفرهنگپژوهش
چتریبرساحتهایتربیتی
عالءالدینکیا
نام نویسنده :عبدا ...عزیزخانی
ناشر :ابوعطا 160 ،صفحه ،چاپ اول1392 ،
در دنی��ای پیچیده و پر از تغییر ،ب��دون تردید پژوهش یکی از
مهارتهای زندگی محسوب میشود .دانشآموزان با تفکرپژوهی
میتوانند مس��ائل ریز و درش��ت زندگی خود را حل کنند .اصوالً
مهارتهای زندگی از جنس��ی هس��تند که هم��ة آحاد جامعه به
کس��ب دانش آن نیاز دارند .لذا دانشآموز در مدرس��ه نمیتواند
از آموختن مهارتهای زندگی چش��م بپوشد .زیرا فاقد توانمندی
الزم برای حل مسائل و مشکالت خود خواهد بود .البته به جرئت
میتوان گفت تفکرپژوهی ش��اهکلید مهارتهای زندگی اس��ت و
بدون تفکر و تفکرمحوری انسان از انسانیت ساقط میشود.
اساس��اً آموزش بای��د با پژوهش قدم به ق��دم و بر مبنای روش
حل مس��ئله پیش برود .به همین دلیل رویکرد داوران یازدهمین
جشنوارة کتابهای آموزشی رشد در رشتة علوم تربیتی ،با توجه
به رتبههای باالیی که این کتابها در مرحلة شناسایی کتابهای
مناسب کسب کردهاند ،قابل تقدیر است.
توسعة فرهنگ پژوهش و آموزش روشهای تحقیق به معلمان
و دانشآموزان از رویکردهای مهم و اخیر وزارت آموزشوپرورش
اس��ت .در س��ند ملی تحول بنیادین نیز بر ای��ن امر به صراحت
تأکید ش��ده و موضوع پژوهش و ارزش��یابی یکی از زیرنظامهای
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آموزشوپرورش قلمداد شده که چون چتری بر سایر زیر نظامها
و س��احتهای تربیتی سایه انداخته است و دیگر بخشهای نظام
تعلیموتربیت را پش��تیبانی میکند .اهمی��ت این موضوع ایجاب
میکند که کارشناسان و دستاندرکاران پژوهش نیز در این راستا
بکوش��ند و وزارت آموزشوپرورش را در سرعت بخشی و ارتقای
کیفیت این مهم یاری رسانند.
از سوی دیگر ،باید پذیرفت که ظرفیتهای علمی و کارشناسی
ب��رای ورود به حیط��ة پژوهش در درون و خارج نظام آموزش��ی
محدود است و به دالیل متفاوت بخش غیردولتی عالقة چندانی
به تولید و انتش��ار آثار «تفکرمحور» و «مسئلهمدار» برای جامعة
دانشآموزی کشور ندارد .بسیاری از ناشران مطابق سالئق عمومی
به تولید کتابهای کمک درس��ی مبتنی بر تشریح یا حل مسائل
مطرح شده در کتاب درسی میپردازند که اساساً با اهداف برنامة
درس��ی و رویکردهای نوین علوم تربیتی مغایر است .متأسفانه با
وجود تالشهای قابل تحس��ین تعدادی از کارشناس��ان و ناشران
دوراندیش ب��رای ورود به عرصة توس��عة تحقیقات دانشآموزی،
منابع آموزشی مناس��ب برای آموزشوپژوهشمحور و گسترش
فرهن��گ پژوهش بین دانشآم��وزان محدود و انگشتش��مارند.
ضمن آنک��ه به دلیل فقدان تجارب و پیش��ینة کاف��ی در زمینة
پژوهشهای دانشآموزی و همچنین عدم تفکیک منابع آموزشی
پژوهشمح��ور برای دانشآموزان هر ی��ک از دورههای تحصیلی،

اغلب منابع موج��ود در این زمینه دارای مخاطب عام و کمتوجه
ب��ه جنبههای تخصصی و ویژگیهای قش��ر نوجوان و دانشآموز
هستند که این امر از جنبههای کاربردی آنها میکاهد.
یکی از جدیدترین آثاری که در این زمینه به دبیرخانة جشنواره
رس��یده است ،کتاب «روشهای پژوهش در علوم اجتماعی ،ویژة
دانشآم��وزان و دبیرس��تانهای برتر و پژوهشمحور» اس��ت که
توس��ط آقای عبدا ...عزیزخانی تألیف شده و «نشر ابوعطا» در
سال  1392آن را منتشر کرده است .تألیف و انتشار کتاب مذکور
را نیز باید اقدام مبارکی دانس��ت و تالش دس��تاندرکاران را در
این زمینه س��تود .این کتاب ،آموزش ،تعمیق و گسترش فرهنگ
تحقیق بی��ن معلمان و دانشآم��وزان را تعقیب میکند و حاوی
نکات تعلیمی و آموزشی مهمی برای دانشآموزان و معلمان است.
معلمان عالقهمند بهراحتی میتوانند با استفاده از این کتاب بخش
عمدهای از موضوع��ات و روشهای حوزة پژوهش را دریافت و از
آن برای آموزش پژوهشمحور در کالس درس استفاده کنند .این
کتاب حتی برای پژوهش��گران با تجربه نیز قابل استفاده و دارای
آموزههای کاربردی است .حجم کتاب و طراحی مناسب جلد آن،
صفحهآرایی نسبتاً مناسب و نگارش روان ،از نقاط قوت این کتاب
محس��وب میشود .مرور اجمالی فرایند و مراحل تحقیق و تأکید
بر برخی جنبههای کاربردی آن در مدرسه نیز از دیگر نقاط قوت
این اثر است .آموزش روشهای مسئلهیابی ،فرضیهسازی ،طراحی
ابزارهای جمعآوری دادهها ،بهویژه پرسشنامه ،و مالحظات فنی
و ش��کلی در ای��ن زمینه میتواند راهنمای پژوهش��گران جوان و
دانشآموزان باشد.
با وج��ود این ،از باب اینکه بتوان به بهانة نقد این کتاب ،برخی
نکات مهم و قابل توجه را برای بهبود آثار بعدی یادآور ش��د ،ذکر
نکات��ی که احتماالً میتوانس��ت بهتر از آن عمل ش��ود ،خالی از
لطف نیس��ت .تأکید بر «ویژة دانشآموزان و دبیرستانهای برتر
و پژوهشمحور» روی جلد کتاب ،این ش��ائبه را ایجاد میکند که
کتاب برای اقش��ار و مدارس ویژهای تهیه شده است .یا با کاربرد
واژههای ارزش��ی چون «برتر» و یا «پژوهش» ،رویکرد اقتصادی
و منفعتطلبان��ه دنبال میش��ود .در حالیکه کتاب در موضوع و
ساختار ،برتر از این موارد است.
تالش شدید مؤلف برای رعایت ایجاز و مرور سریع همة مراحل
و گاه دش��وار تحقیق ،به اثربخش��ی اثر لطمه زده است .برخی از
مراحل تحقیق مانند تبدیل مش��کل به مسئله و عنوان پژوهشی،

و تعیین روش تحقیق ،ماهیتاً نیازمند ش��رح و بیان کافی و ذکر
مثالهای متنوع اس��ت .ای��ن امر برای دانشآم��وزان که مراحل
آغازی��ن تحقیق را میپیمایند ،ضرورت��ی دوچندان دارد .احتماالً
تدوین کتاب بهصورت چند جلد مجزا میتوانس��ت به مفید بودن
و جنبههای کاربردی آن بیفزاید ،برخی از نارس��اییهای آن را در
این حوزه کاهش دهد ،زمینة کافی را برای تشریح موضوعات مهم
فراهم آورد و به دریافت و درک مناسبتر مخاطب کمک کند.
در همین زمینه شرح نسبتاً مفصل برخی
مفاهی��م و موضوعات مش��ابه ک��ه احتماالً
این کتاب ،آموزش ،تعمیق
بهدلیل عالقههای شخصی و یا تجربة فردی
وگسترشفرهنگتحقیق
مؤلف در آن زمینه است ،موجب شده است
بین معلمان و دانشآموزان
ک��ه یکنواخت��ی و هماهنگ��ی در مجموعة
را تعقیب میکند و حاوی
کتاب خدشهدار شود .بهطوری که به برخی
نکات تعلیمی و آموزش�ی
مفاهی��م و س��رفصلهای بی��ش از حد الزم
مهمی ب�رای دانشآموزان
توجه شده و در بعضی نکات ،به خالصهگویی
و معلم�ان اس�ت .معلمان
و ایجاز مفرط دچار شده است و حتی برخی
عالقهمنــدبـهراحتــی
مطالب ناقص بهنظر میرسند .این موضوع به
میتوانن�د با اس�تفاده از
رس��ایی مفهوم آسیب زده است .برای مثال،
این کت�اب بخش عمدهای
در تشریح تحقیقات پیمایشی (صفحة  )34و
از موضوع�ات و روشهای
یا فیشبرداری (صفحة  )52و مطالب صفحة
حوزة پژوه�ش را دریافت
 ،68نوعی تطویل و پرداخت بیش از حد الزم
و از آن ب�رای آم�وزش
به چشم میخورد و در مقابل ،در بیان انواع
پژوهشمح�ور در کالس
متغیرها (اسمی ،ترتیبی ،فاصلهای و نسبی)،
درساستفادهکنند
صرفاً با اش��ارة اجمالی به متغیرهای اسمی
و ترتیب��ی از بقیة موارد عبور ش��ده اس��ت.
در صفح��ة مربوط به توضیح «متغیرهای کنترل ش��ده» نیز این
مفهوم بیارتباط با س��ایر مفاهیم قبل و بعد از آن بهنظر میرسد.
همچنی��ن در فصل هفتم (صفحههای  23تا  )93و تقریباً در حد
 20صفحه ،به طرح پرسشنامه و ابعاد آن پرداخته شده است ،در
حالیک��ه در فصل نهم به موضوع مصاحبه که دارای پیچیدگیها
و روشهای گاه پیچیدهتر و دارای مالحظات بیش��تری است ،به
اختصار و در حد بیان در دو صفحه اکتفا شده است .این موضوع
حاکی از عدم یکنواختی و رعایت تعادل در ارائة مطالب است.
به ه��ر حال موضوع آم��وزش پژوهش به دانشآم��وز در بیانی
ساده و جذاب ،نیازمند دانش ،هنر ،عالقه و تجربه است که بهنظر
میرسد مؤلف محترم بسیاری از این صفات را داراست.
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غفلت از جنبههای نگرشی و مهارتی
فریبرزبیات
نویسنده :زهرا مروتی
صفحهآرا :پرستو امیر علی
ناشر :گاج 136 ،صفحه ،چاپ چهارم1392 ،
نقد و ارزیابی هر اثری هدف روش��نگری ،آگاهیبخشی و اصالح
و بهبود را دنبال میكند .الزمة تحقق چنین هدفی بر كنار ماندن
عالئق و س�لائق شخص اس��ت و این ممكن و میسر نیست جز با
گام زدن در مس��یری روشمند و علمی از همین رو است كه قبل
از هر نوع داوری و ارزیابی باید مبنا و معیارهای نقد را مش��خص
و روشن كرد .جدا از اصول كلی ،چنین معیارهایی را باید نخست
توجو كرد.
در قصد و هدف آشكار و اعالم شده رشد و مؤلف جس 
كت��اب «مطالعات اجتماع��ی پایة اول (هفتم) دور ة متوس��طة
اول» از س��وی «انتش��ارات گاج» ذیل «مجموعه كتابهای كار»
ق��رار گرفته اس��ت .همین موض��وع متر و معیار مش��خصی برای
ارزیابی آن به دست میدهد .كتاب كار و فعالیت به كتابی اطالق
میش��ود كه در چارچوب برنامة درسی فرصتهای جدیدی برای
تمرین و فعالیت دانشآموزان به منظور تعمیق ،توس��عه و تثبیت
یادگیری ایجاد میكند .با چنین تعریفی چند ویژگی برای چنین
كتابهایی میتوان برش��مرد و آنها را از س��ایر انواع كتابهای
كمكآموزشی تمییز و تشخیص داد:
 .1ارائة تمرین و فعالیت برای س��طوح متفاوت یادگیری ،اعم از
دانشی ،مهارتی و نگرشی؛
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 .2ایجاد فرصت برای كاربرد یافتههای آموزشی در میدان عمل
و زندگی روزمره؛
 .3توسعه و غنیسازی محتوای آموزشی؛
 .4تقویت مهارتهای تفكر ،حل مسئله و خالقیت دانشآموزان
با طرح پرسشهای واگرا و معماها؛
 .5فراهم كردن فرصت برای كار گروهی و یادگیری مشاركتی؛
 .6معرفی فعالیتهای علمی و كارورزی در قالبهای متنوع و با
هدف تعمیق یادگیری؛
 .7ایجاد تنوع در طرح سؤالها و تمرینها و پرهیز از سؤالها و
تمرینهای یكنواخت و كلیشهای؛
 .8اس��تفاده از قالبه��ای جذاب بازی و س��رگرمی برای طرح
موضوعات ،سؤالها و تمرینها.
البت��ه میتوان چنی��ن معیارهایی را باز هم توس��عه داد و یا به
حس��ب نقشه��ا و كاركردهای دیگر كت��اب كار و فعالیت به نقد
اث��ر پرداخت .اما در اینجا به همین معیارها اكتفا میش��ود .حال
چنانچه با این معیارها به سراغ كتاب كار مطالعات اجتماعی پایة
اول متوسطة اول برویم ،موارد زیر قابل توجه و تأملاند:
كتاب از نظر ایجاد تنوع در طرح س��ؤالها تالش مثبت و در
خور توجهی برای فراتر رفتن از قالبهای معمولی و مرسوم دارد و
به شیوههای تشریحی ،تستی ،تكمیلی و تصحیحی در درسهای
متفاوت به طرح پرسش پرداخته است.
اس��تفاده از تكنیكهایی چون كامل ك��ردن جمالت ناقص،

پ��ر كردن جاهای خالی با كلمات مناس��ب و برقراری ارتباط بین
مفاهیم ،از دیگر نقاط مثبت كتاب هستند كه تا حدودی به رشد
و تقویت قدرت تفكر و حل مسئلة دانشآموزان كمك میكند.
در  12درس از  24درس كتاب نیز نویسنده با طرح اطالعات
جدید به توس��عه و غنیس��ازی محتوای آموزش��ی كتاب درسی
كمك كرده است.
اس��تفاده از جدول و س��رگرمی و نیز طرحه��ا و تصویرهایی
ب��رای جذاب كردن مباحث و نیز تلخی��ص مباحث و مفاهیم در
قالب برخی اش��كال كه گاه به اطالع نگاری نیز نزدیك میش��ود،
از جمله نقاط قوت كتاب در چارچوب ویژگیهای مورد انتظار از
یك كتاب كار هستند.
اما در كنار ای��ن نقاط مثبت و مفید ،كتاب
از نقاط ضعف و كمبود و كاستیهایی نیز رنج
میبرد كه برخی از آنها از جمله ویژگیهای
اساسی كتابهای كار محسوب میشوند:
آنچه كتاب كار را از سایر كتابها متمایز
میكند ،فعالیتهایی هس��تند ك��ه به دانش
و اطالع��ات ذهنی و مفهوم��ی صورت عینی
و عملی میبخش��ند و از ای��ن نظر به تعمیق
یادگیری كمك میكنند .متأسفانه این كتاب
ت�لاش چندانی در این زمینه نكرده اس��ت و
اتفاقاً خود كتاب درسی از نظر طرح فعالیتها
بس��یار غنیت��ر و مفیدتر اس��ت و از این نظر
در جایگاه و مرتب��های باالتر از این كتاب كه
ب كار را دارد ،قرار میگیرد.
عنوان كتا 
كتاب از نظر یادگیری بیش��تر رویكردی
دانش��ی دارد و جنبههای مهارتی و نگرش��ی
م��ورد غفل��ت ق��رار گرفتهان��د .س��ؤالها و
تمرینهای كتاب بیش��تر چنین رویكردی را
نشان میدهند .حتی گاه به كتاب حلالمسائل
و ی��ا گزیده و تلخیص كتاب درس��ی نزدیك
میشود.
كت��اب ب��ه ایجاد فرص��ت ب��رای كاربرد
یافتهه��ا در میدان عملی زندگ��ی نپرداخته
اس��ت و از ای��ن نظر از یك كت��اب كار کامل
فاصله میگیرد.
دغدغة یادگیری مشاركتی و كار گروهی
كمتر مس��ئله و مورد توجه اثر به عنوان یك
كتاب كار و فعالیت بوده است.
كتاب اگرچه سعی كرده است تنوعی در
نوع س��ؤالها ایجاد كند ،اما به پرس��شهای
واگرا كه قدرت خالقیت و تفكر دانشآموزان
را تقویت میكند ،كمتر پرداخته است.
توس��عه و غنیس��ازی محتوای آموزشی

كتاب درس��ی ،اگرچه در  12درس كتاب مورد توجه قرار گرفت ه
اس��ت ،اما اوالً توسعة آن به كل  24درس كتاب مورد انتظار بود،
ثانیاً و مهمتر اینك��ه ضروری بود مؤلف محترم برخی كمبودها و
نقصهای كتاب درس��ی را در این بخش جبران میكرد؛ مواردی
چون انقراض برخی از گونههای گیاهی ،مس��ئلة كمآبی كش��ور،
حفاظت از منابع آبی ،علت بهوجود آوردن قنات و كاریز ،مشكالت
گردشگری ،مشكالت صنایع دستی ،و....
ب��ا وجود اینكه چنین كاس��تیهایی اثر را از ی��ك كتاب كار و
ت كام��ل تا ح��دودی دور میكنند ،اما ای��ن از ارزش كار
فعالی�� 
نمیكاهد و امید م��یرود مؤلف با رفع این نواقص و كمبودها در
چاپهای بعدی ،به تكمیل و تقویت اثر خود دست بزند.
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مطالعاتتطبیقیآموزشوپرورش
پریچهرجبلیآده
 70شاخص آموزشي در  20كشور جهان
ترجمه و گردآوري :محرم نقيزاده ،مهرداد اصفهاني
ناشر :مرآت دانش 168 ،صفحه ،1392 ،تهران
آموزشوپ��رورش كليد پيش��رفت و توس��عة كشورهاس��ت .در
دنياي كنوني ،كش��ورهايي ك��ه با برنامهريزي درس��ت و اصولي
به استانداردس��ازي شاخصهاي رش��د و توسعه در اين نهاد مهم
پرداختهاند ،توانس��تهاند به نظامهاي برتر آموزش تبديل ش��وند.
هدف از بررس��ي وضعيت آموزشوپرورش كشورها آن است كه با
مقايسة مشابهتها و تفاوتها ،مؤلفههاي تأمين رشد و پيشرفت
آموزشوپرورش مش��خص و از تجربههاي موفق و عوامل مؤثر در
پيشرفت تعليم و تربيت بهره گرفته شود .اما بايد توجه داشت كه
الگوبرداري و اقتباس ،بدون توجه به بسترهاي فرهنگي هر كشور،
امكانپذير نيست.
« 70ش��اخص در  20كشور جهان» عنوان كتابي است كه براي
اس��تفادة مسئوالن و تصميمسازان آموزشوپرورش و دانشجويان
رش��تههاي علوم انساني گردآوري و ترجمه شده است .فرض اين
كتاب يك سؤال بزرگ است :كشورهايي كه به لحاظ خروجي در
ش��اخصهاي آموزش��ي مانند تيمز ، 1پرلز ،2پيزا 3و المپياد موفق
عم��ل كردهاند ،از چه ش��اخصهاي فرايندي بهت��ري برخوردار
بودهان��د؟ به عبارت ديگ��ر ،با توجه به كدام ش��اخصها ميتوان
آموزشوپرورش موفقتري داشت؟
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كت��اب « 70ش��اخص در  20كش��ور جه��ان» ،در نگاه��ي به
آموزشوپرورش تطبيقي ،به اين نكات اشاره دارد :عرصة وسيع و
نگاه بلندمدت در آموزشوپرورش تطبيقي؛ پرهيز از قضاوتهاي
ارزشي آشكار و نهان؛ تناسب نظريه و شرايط وقوع پديد ة آموزشي
و تأثير تغييرات مهم در صحنههاي جهاني بر نظامهاي آموزش��ي
مانند جهاني ش��دن (ب��ا تناقضهاي درون��ي آن و تأثيري كه بر
نظامهاي آموزش��ي داشته است)؛ ش��كلگيري اتحادية اروپايي و
آسيايي و اثرات آن بر ساختارها و كاركردهاي نظامهاي آموزشي
كشورهاي عضو.
همچنين ،كتاب اش��ارهاي دارد به مطالعات تطبيقي فراواني كه
در چند دهة اخير انجام گرفتهاند .سرآغاز اين مطالعات ،تأسيس
انجمن آموزشوپرورش تطبيقي در سال  1956به همت ويليام
بريكمن است.
اي��ن كار زمينة برگزاري گردهمايي بينالمللي آموزشوپرورش
را در دانش��كدههاي علوم تربيتي دانش��گاه نيويورك فراهم كرد.
س��پس ژوزف كاتز كانادايي در س��ال  1961انديشههاي تغيير
«انجمن آموزشوپ��رورش تطبيقي» را به «ش��وراي انجمنهاي
آموزشوپرورش تطبيقي» مطرح كرد .اين انديشه مورد استقبال
هيئت رئيس��ه و اعضاي انجمن ،محقق��ان و صاحبنظران دانش
آموزشوپرورش تطبيقي قرار گرفت و متخصصان يونسكو و دفتر
بينالملل��ي تعليموتربيت ني��ز بر آن صحه گذاش��تند .به همين
مناس��بت ،يونسكو سال  1970را س��ال جهاني آموزشوپرورش

ناميد و پس از آن تأليفات مهمي در اين زمينه به رش��ت ة تحرير
درآمد.
كتاب مورد نظر در س��ه فصل تنظيم و تدوين ش��ده اس��ت :در
فصل اول 70 ،شاخص آموزشي در  20كشور جهان (كه بهصورت
خوش��هاي بهعن��وان مناس��بترين نمايندگان كش��ورها انتخاب
ش��دهاند) بررسي شده است .در هر ش��اخص ،تعريفي از آن براي
خواننده ارائه ش��ده اس��ت تا الگوي ذهني مشتركي بين مؤلفان
(مترجم��ان و گردآورندگان) و خوانندگان كتاب ايجاد ش��ود .در
ف الفبا مرتب شدهاند
جدول هر شاخص ،كش��ورها برحسب حرو 
و عدد يا مقدار ش��اخص مربوطه ،روبهروي هر كشور آمده است.
در نمودار مربوط به هر شاخص ،كشورها از بيشترين به كمترين
مرتب ش��دهاند تا جايگاه هر كش��ور در مقايس��ه با بقية كشورها
مش��خص ش��ود .منبع مربوط به هر شاخص نيز در همان صفحه
قيد ش��ده اس��ت .اطالعات مربوط به كشور ما ايران نيز در سمت
راست هر جدول نوشته شده است.
در فصل دوم ،در نگاهي به آموزشوپرورش كش��ورها ،مجموعه
اطالعاتي كه دربارة هر كش��ور گردآوري ش��ده است ،به خواننده
كم��ك ميكند با پرهيز از جزءنگري ،كل اطالعات هر كش��ور را
ت ديگر ،تحليل اطالعات هر كش��ور در يك
ارزيابي كند .به عبار 
نگاه انجام گيرد .براي آش��نايي با كش��ورها ،پرچم ،نش��ان ملي و
شعار ملي آن كشور آمده است (بهجز ژاپن و لبنان كه شعار ملي
آنها يافت نشده است).
در اين فصل ،ابتدا قسمتي از سند تحول بنيادين آموزشوپرورش
كشور ما ،بهعنوان مهمترين سند باالدستي آموزشوپرورش ،آمده
اس��ت كه بيانية ارزشها ،بيانية مأموريت ،چش��مانداز ،هدفهاي
كالن و راهبرده��اي كالن را ش��امل ميش��ود .س��پس براي هر
كشور تصوير پرچم ،چش��مانداز ،مأموريت ،ارزشهاي آموزشي و

چالشهاي فراروي نظام آموزش��ي مطرح ش��ده است .در صفحة
مقابل هم ،س��ه جدول ش��اخصهاي كالن ،نظام آموزشي (دورة
تحصيلي ،طول دوره و س��ن تحصيل) و همچنين ش��اخصهاي
آموزش��ي شامل س��رانة تحقيق و توسعه ،نرخ با س��وادي ،سرانة
آموزش��ي ،س��هم آموزش از توليد ناخالص داخلي ،سهم آموزش
از مخ��ارج دولت ،طول دورة آموزش اجباري ،درصد دانشآموزان
در مدارس خصوصي ،تعداد روزهاي تحصيلي در يك سال ،تعداد
هفتههاي آموزش��ي در دورهه��اي ابتدايي و
راهنمايي ،تعداد روزهاي آموزش��ي برحسب
بهط�ور كل�ي ميت�وان
دقيقه ،ميانگين تعداد س��اعت آموزش��ي در
گفت ،اين كتاب اطالعات
دورة ابتدايي در يك سال تحصيلي ،ميانگين
آماري مفي�دي در زمينة
ة

ظرفي��ت كالس در دور ة ابتدايي ،طول دور
آموزشوپ�رورش دارد كه
پيشدبس��تاني ،درص��د ثبتن��ام در مراكز
گردآورندگان و مترجمان
خصوصي پيشدبستاني ،درصد دانشآموزان
آنه�ا را از كتابه�ا و
دخت��ر در دورة ابتدايي ،حقوق پاية معلمان
س�ايتها جم�عآوري و
ابتدايي ،درصد معلمان ابتدايي با سن كمتر
ترجمه كردهان�د ،اما براي
از  30س��ال ،درصد تكمي��ل دور ة ابتدايي و
بهرهگيري بيشتر و بهتر از
نرخ تكرار در پاية چهارم ابتدايي آمده است.
اعداد ،ارقام و اطالعات ارائه
در كنار هر جدول ،ش��اخصهاي آموزشي و
ش�ده ،جاي خالي تحليل
شعار آن كشور ديده ميشود.
آماري و اس�تخراج نتايج
در فصل سوم ،مؤسس��هها و سازمانهايي
مرب�وط به ج�داول ،كام ً
ال
چ��ون مؤسس��ة آم��ار يونس��كو ،صن��دوق
مشهوداست
بينالملل��ي پ��ول ،بان��ك جهاني ،س��ازمان
هم��كاري و توس��عة اقتص��ادي ،اتحادي��ة
بينالملل��ي ارتباطات از راه دور ،مؤسس��ة اطالعات علمي (،)ISI
سازمان جهاني مالكيت معنوي ،آزمون  ،TIMSSآزمون ،PIRLS
آزمون ( ،PISAآزمون علوم ،رياضي و خواندن) ،المپياد بينالمللي
ي ش��دهاند ك��ه از آمار
رياضي معرف 
آنها در اين مطالعة تطبيقي استفاده
ش��ده اس��ت .مختصري از خدمات و
فعاليته��اي اصلي آنه��ا نيز آمده
است.
بهط��ور كل��ي ميتوان گف��ت ،اين
كتاب اطالع��ات آم��اري مفيدي در
زمين��ة آموزشوپ��رورش دارد ك��ه
گردآورن��دگان و مترجم��ان آنها را
از كتابه��ا و س��ايتها جمعآوري و
ترجمه كردهان��د ،اما براي بهرهگيري
بيشتر و بهتر از اعداد ،ارقام و اطالعات
ارائه ش��ده ،جاي خالي تحليل آماري
و اس��تخراج نتايج مربوط به جداول،
كام ً
ال مش��هود اس��ت .اميد است در
چاپه��اي بعدي كتاب ب��ه اين مهم
نيز پرداخته شود.
عكس :مجتبي محمدي
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همسو با محتوای آموزشی
حوزة مکانیک خودرو
داود نجفزاده
مؤلف :محمد محمدیبوساری
ناشر :راه نوین 880 ،صفحه
چاپ اول1391 ،
تألیف و انتش��ار کتابهای آموزش��ی در حوزة فنیوحرفهای از
منظر تعمیق و تسهیل محتوای آموزشی برنامة درسی ،در شرایط
مناس��ب و مطلوب��ی قرار ندارد و تنها تع��داد اندکی از کتابهای
تولید شدة حوزة مکانیک خودرو ،در تحقق رشتة علمی و تقویت
و ارتقای دانش نظری و مهارتی منابع انس��انی ،بس��تر مناسبی را
فراهم میسازند .با رشد سریع فناوری در دهههای اخیر و به تبع
آن ،ورود علم الکترونیک به صنعت خودرو ،زمینة تغییرات عمده
و اثرگ��ذاری در کنترل و مدیری��ت بخشهای مهم خودرو فراهم
شده اس��ت .در این راستا حوز ة ش��غلی مکانیک خودرو نیازمند
برخورداری از منابع آموزش��ی و کمکآموزشی مرجع و تخصصی
است تا اطالعات فنی و دانش نظری و عملی معتبری را در اختیار
مخاطبان خود قرار دهد.
کت��اب «اصول و مبانی ،تعمیر و نگه��داری خودروی  »L90در
چهار بخش که شامل  22فصل میشود ،تنظیم و در  880صفحه
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تألیف و تدوین ش��ده است .این کتاب در ارتباط با موضوعات زیر
با مخاطب خود ارتباط برقرار میکند:
 éمشخصات عمومی خودروی L90؛
 éآشنایی با اصول و عملکرد موتور احتراق داخلی؛
 éشناسایی موتور  L90و روش تعمیر آن؛
 éروش تعمیر موتور؛
 éدستگاه انتقال قدرت؛
 éکالژ خودروی رنو L90؛
 éآشنایی با اصول و مبانی جعبهدندة نوع معمولی؛
 éروش پیاده و س��وار کردن جعبهدندة خ��ودروی  L90از روی
خودرو؛
 éآشنایی با کوپلینگهای پولوس خودروهای محرک جلو؛
 éروش پیاده و سوار کردن پولوسها؛
 éروش تعمیر جعبهدندة رنو L90؛
 éآشنایی با انواع تعلیق در خودروها؛
 éسیستم تعلیق خودروی رنو L90؛
 éآشنایی با سیستم فرمان خودرو؛
 éسیستم فرمان پرقدرت رنو L90؛

 éآشنایی با سیستم ترمز خودرو؛
 éسیستم ترمز رنو ( L90ترمز معمولی)؛
 éآشنایی با سیستم ترمز ضدقفل ABS؛
 éسیستم ترمز  ABSدر خودروی رنو L90؛
 éآشنایی با سیستم سوخترسانی انژکتوری الکترونیکی؛
 éسیستم سوخترسانی رنو L90؛
 éدستگاههای الکتریکی خودرو.
ویژگیهای ساختاری و محتوایی کتاب
ب��ه ویژگیهای کتاب میت��وان از دو منظر کلی «س��اختار» و
«محتوای علمی» آن توجه کرد .آنچه که از بررسی اجمالی کتاب
مشهود اس��ت و میتواند نشانگر همس��ویی با محتوای آموزشی
2
حوزة مکانیک خودرو باش��د و نیازهای هنرجویان 1و هنرآموزان
رش��تة مکانیک خودرو را در آموزش رسمی کش��ور فراهم آورد،
بهصورت زیر قابل ذکر است:
 .1آموزش اصول و مبانی نظری و کارگاهی بخشهای گوناگون
خودروها در فصل اول بخش دوم و فصلهای اول ،س��وم ،پنجم،
ششم ،هشتم ،دهم ،دوازدهم و چهاردهم بخش سوم ،و فصل اول
بخش چهارم کتاب آمده است.
در ای��ن مباح��ث ،مؤل��ف س��عی در توضیح و تش��ریح فناوری
بهکاررفته در قسمتهای مختلف خودروها را داشته و در مواردی
نیز به عملیات کارگاهی سازوکارهای جدید اشاره کرده است .در
صفحة  259کتاب چنین میخوانیم:
 « éمحل تکیهگاه کاسهنمد را از نظر تمیزی و نداشتن سائیدگی
کنترل کنید و کاسهنمد را عوض کنید.
 éخار فنری سر پولوس ( 7در شکل 7ـ  )6را عوض کنید.
 éپیچهای پایة کمکفنر را ببندید و با گش��تاور  105نیوتن متر
سفت کنید.
 éمهرة توپی را ببندید و آن را با گش��تاور  280نیوتن متر سفت
کنید.
 éمهرة سیبک فرمان را ببندید و با گشتاور  37نیوتن متر سفت
کنید.
و»...
 .2آموزش تعمیر و نگهداری خودروی  L90در فصل اول بخش
اول ،فصلهای دوم و س��وم بخش دوم ،فصله��ای دوم ،چهارم،
هفتم ،نهم ،یازدهم و س��یزدهم بخش س��وم و فصل سوم بخش
چهارم کتاب مطرح ش��ده اس��ت .در این فصلهای کتاب ،مؤلف
اص��ول و مبانی مرتبط با تعمیر و نگه��داری بخشهای گوناگون
خ��ودروی  L90را مورد توجه قرار داده و تالش کرده اس��ت که
ب��ا بیان واضح و روش��ن ،نحوة عملکرد هر بخش را بررس��ی کند
و تعمیر قس��متهای مختلف خ��ودرو را توضیح دهد که این امر
میتواند مخاطب را برای کس��ب شایس��تگی انجام کار کارگاهی
کمک و یاری دهد.
توضیح سیستم سوخترس��انی انژکتوری الکترونیکی و اجزای

آن ،به همراه عیبیابی این سیستم ،از دیگر مشخصههای مطلوب
کتاب است که مخاطب را به خود جذب میکند .در صفحة 572
کتاب ،در ارتباط با بررسی کدهای خطا در دستگاه عیبیاب چنین
آمده است:
«13ـ 9ـ 2ـ ک��ه  :DFO45این کد مربوط به سنس��ور MAP
است و با کدهای زیر همراه است:
 .1 .DEFمدار باز یا اتصال کوتاه؛
 .2 .DEFتغییرات فشار در مانیفولد هوا».

این سنس��ور روی مانیفولد هوا نصب میشود و وظیفه دارد که
فشار مانیفولد هوا را به  ECUگزارش دهد( .شکل 16ـ .»)2
در کنار کوشش و تالش انجام یافته برای تولید این اثر و با توجه
به ساختار فیزیکی و ش��کل ظاهری مناسب کتاب ،لحاظ کردن
نکات زیر در ویرایش کتاب ضروری احس��اس میش��ود و انتظار
میرود که مورد توجه قرار گیرد:
 éتعیین اهداف رفتاری در ابتدای هر فصل از کتاب؛
 éاستفاده از شیوههای متنوع ارزشیابی؛
 éتوجه به کیفیت تصاویر از منظر وضوح و گویا بودن آنها؛
 éویرایش ادبی کتاب؛
 éتوضیح اصطالحات در پاورقی؛
 éفهرست منابع و مآخذ.
پینوشتها

 1و  .2در شاخة تحصیلی فنیوحرفهای و کاردانش ،دانشآموز با عنوان «هنرجو» و معلم با
عنوان «هنرآموز» شناخته میشود.
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نقد و بررسی کتاب

کتابیکاربردیبارویکردیروانشناختی
غالمرضاحمیدزاده
نویسنده :مجتبی مظفری
ناشر :انتشارات مدرسه 110 ،صفحه ،چاپ اول1392 ،
«بحران» واژهای اس��ت که معم��والً مقابل نظ��م و تعادل قرار
میگی��رد و به حاالت و وقایعی گفته میش��ود که وضعیت عادی
یک سیس��تم و موقعیت را دچ��ار بینظمی و بههمریختگی کند.
«دبیرخان��ة راهبرد بینالمللی برای کاهش خطر بالیا» ،وابس��ته
به «س��ازمان مل��ل متح��د» ،در جدیدترین بیانیة خ��ود بحران
را از هم گس��یختگی ج��دی در عملکردهای ی��ک جامعه که به
خسارات انسانی ،سرمایهای و یا زیستمحیطی میانجامد ،تعریف
میکند .همچنین ،براس��اس تعریف «بانک دادههای پایة بحران
و فوریته��ا» ،بح��ران عبارت اس��ت از موقعیت ی��ا حادثهای که
پاسخگویی بدان فراتر از ظرفیتهای موجود است و برای مدیریت
و کنترل آن ،به درخواس��ت کم��ک از خارج از محل وقوع بحران
نیاز اس��ت .بحران را میتوان از نظر ماهیت (طبیعی ،غیرطبیعی
یا انسانساخت) ،از نظر منش��أ (خارجی یا داخلی)،از نظر شیوة
بروز (ناگهان��ی یا تدریجی) و از نظر پایداری (گ��ذرا یا ادامهدار)
تقسیمبندی و تعریف کرد.
از طرف دیگر ،جمهوری اس�لامی ایران بهلحاظ جغرافیایی در
موقعیتی قرار دارد که در معرض انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی
قرار گرفته اس��ت .لذا ب��ه آمادگی کامل هر ی��ک از افراد و آحاد
ملت در همة زمانها برای کاهش خسارات احتیاج داریم .بنابراین
تالش در این زمینه ،چه به جهت افزایش شناخت و چه بهلحاظ
افزایش مهارت مردم ،کاری مبارک و پس��ندیده بهشمار میآید و
الزم اس��ت ،از همة کسانی که در این راه خدمتی ارائه میدهند،
تش��کر و قدردانی کرد .کتاب در چهار فصل (حدود  110صفحه)
برای کارکنان مدرس��ه تهیه ش��ده اس��ت .فصل اول به بحران و
وظیفة مدیران بحران ،فصل دوم به آمادگی و تشکیل تیم بحران
پیش از وقوع بحران ،فصل س��وم به مداخالت مدیریت بحران در
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زم��ان آغاز و حین بحران ،فصل چهارم ب��ه مداخالت روانی پس
از بح��ران بهطور خالصه پرداخته اس��ت .در پایان کتاب نیز پنج
پیوس��ت ارائه شده که حاوی اطالعات و پرسشنامههای مناسبی
برای معلمان است .از ویژگیهای مثبت کتاب مذکور ،روان بودن
متن ،توجه به بعد روانش��ناختی مدیری��ت بحران ،مخاطب قرار
دادن معلمان و کارکنان مدرسه ،و رویکرد کاربردی آن است.
اما بهنظر میرسد که ضرورت داشت ،برای شروع مطلب و ایجاد
آمادگ��ی در مخاطب ب��رای مطالعة کتاب ،ابت��دا موضوع تعریف
و تبیین میش��د .یعنی تاریخچهای از بح��ران در ایران و جهان،
مدیریت بحران در کشورهای مختلف و ایران ،ساختارهای اداری
موج��ود در این زمینه در ایران ،و نحوة رویارویی آموزشوپرورش
و مدارس با بحران بیان میش��د تا خوانن��دگان ،بهویژه کارکنان
م��دارس ،به ش��ناختی از این موضوع برس��ند و مطالب کتاب را
در تکمی��ل آموزشهای خود بدانند .همچنین ،با عنایت به اینکه
رویک��رد کتاب کاربردی اس��ت ،س��اختار و طبقهبن��دی مطالب
آن به بازنگ��ری مجددی نیاز دارد .زیرا بهنظر میرس��د ،رویکرد
روانشناسانه به موضوع ،بر سایر جنبههای آن ،از جمله مدیریت،
جامعهشناس��ی ،اطالعرس��انی ،حفاظت و امنیت ،و ...غالب شده
است .گرچه در نگاه کاربردی نیز جای مطالب دیگری خالی است.
لذا به نویسندة محترم در ویرایش و بازنگری کتاب ،اضافه کردن
مطالبی با عنوانهای زیر را پیشنهاد میکنیم:
 .1تعری��ف دقی��ق بحران و انواع س��طوح و ابع��اد آن ،به همراه
تاریخچة مختصری از بحران در ایران و جهان.
 .2اقدامات مشخص و گامبهگام در جهت پیشگیری قبل از وقوع،
مرحلة آمادگی و حین بحران ،و پس از آن در زمان بازسازی.
 .3معرفی سازمانهای مرتبط با بحران و شرح وظایف و عملکرد
آنها و نحوة تعامل آنها با مدرسه.
 .4ارائ��ة ی��ک نمونه مثال فرضی از بحران در مدرس��ه و تبیین
وظایف هر یک از عناصر مدرسه.

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
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سوابـقعلمی-اجرایـیو
بیانیـههـایگـروهداوران

داوران و بیانیههای داوري

گروه برق
سید محمود صموتی ()1328
فوق لیس��انس الكترونیک از آمریكا ،عضو كمیسیون تخصصی رشتة الكترونیک دفتر
برنامهری��زی و تألیف كتب فن��ی و حرفهای و كاردانش( 1369تاكن��ون) ،داور تمامی
دورهه��ای جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رش��د و داور طرحهای ابت��كاری معلمان و
هنرآموزان در رش��تة برق و الكترونیك( 1389تا  .)1392ایش��ان كه مؤلف و مترجم
حدود  40عنوان كتاب درس��ی و كمک آموزش��ی در موضوعهای گوناگون رشتههای
برق و الكترونیک اس��ت ،در سال1372به عنوان مدرس نمونة دانشگاه شهید رجایی و
در اولین جش��نوارة انتخاب مؤلف برتردر سال تحصیلی  1383–1384به عنوان مؤلف
برتر كتابهای درس��ی در سطح كشور انتخاب شد .صموتی چند طرح ابتكاری نیز به
ثبت رسانده است؛ از جمله طراحی و ساخت دستگاه محرک طب سوزنی كه به تولید
انبوه رسید.

مجتبی انصاریپور ()1352
دانش��جوی فوقلیسانس رش��تة برق ،هنر آموز هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و
دانش ،و کارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای و کاردانش
(از  1391تا  .)93ایش��ان از مؤلفان کتابهای کار و فناوری پایههای شش��م ابتدایی و
هشتم متوسطه بوده و تاکنون دو مجموعه سی دی در خصوص ماشینهای الکتریکی
تهیه کرده است.

شهرام نصیری سوادكوهی ()1336
مهندس الكترونیک و عضو كمیس��یون تخصصی گ��روه الكترونیک دفتر برنامهریزی
و تألی��ف كتب فنی و حرفهای و كاردانش .وی تألیف حدود  20عنوان كتاب درس��ی،
داوری جش��نوارههای رش��د و خوارزمی ،و  34سال س��ابقة تدریس در هنرستانهای
تهران را در كارنامة خود دارد.
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بیانیة گروه داوران برق

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
نظر به اینکه در مصوبة « 828ش��ورای عالی آموزشوپرورش» تأکید ش��ده اس��ت که کلیة رس��انههای آموزشی زمانی
میتوانند مورد اس��تفادة دانشآموزان قرار گیرند که به تأیید س��ازمان پژوهش رس��یده باشند ،متأسفانه همچنان شاهدیم
که کتابهای بدون مجوز در مراکز آموزش��ی توزیع و مورد استفادة دانشآموزان و هنرجویان قرار میگیرند .از اینرو الزم
است سازوکارهایی فراهم شود تا این مصوبه عم ً
ال جامة عمل به خود بپوشد و بهطور فراگیر در سطح کشور اجرایی شود.
در ح��وزة گروه برق ،ب��ا وجود تعداد زیاد کتابهای چاپ ش��ده ،هنوز کتابهای کمی به دبیرخانة س��اماندهی منابع
آموزش��ی ارسال میش��وند .یکی از دالیل این موضوع اطالعرس��انی ناکافی است ،زیرا بس��یاری از ناشران از وجود چنین
دبیرخانهای بیاطالع هس��تند .از سوی دیگر الزم است صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران با اطالعرسانی در اینباره،
دانشآموزان و اولیای آنان را از خطرات ناشی از مطالعة کتابهای تأیید نشده آگاه کند.
خوشبختانه در این دوره ش��اهد بهبود کیفیت کتابهای کمکدرس��ی و کمکآموزش��ی گروه برق بودهایم ،ولی هنوز
تعداد زیادی کتاب وجود دارند که بهصورت حلالمس��ائل و خالصهشدة کتابهای درسی چاپ میشوند و هیچ نظارتی بر
آنها صورت نمیگیرد.
در این راستا ،عالوه بر تضییع حقوق ناشران و مؤلفان کتابهای درسی ،لطمة غیرقابل جبرانی به آموزش در سطح کشور
وارد میشود .لذا ضرورت دارد دفتر حقوقی سازمان پژوهش با ورود به این مقوله ،موضوع را پیگیری کند.
همچنین ،ضرورت دارد دبیرخانة س��اماندهی با ناشران و مؤلفانی که از رعایت حقوق نشر بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه
امتناع کردهاند ،جلساتی تشکیل دهد و آنان را توجیه کند.
الزم است در روش داوری و تفکیک کتابها و فهرست وارسی داوری کتابها نیز تجدیدنظر بهعمل آید و نمونبرگهای
داوری بهگونهای باش��ند که بتوان کتابهای ترجمهای ،تألیفی و تألیفی -ترجمهای را به تفکیک و دقیق ارزیابی کرد .این
مشکل برای کتابهای عملی کارگاهی و آزمایشگاهی نیز وجود دارد.
از آنجا که تعداد مؤلفان کتابهای درسی در شاخة فنیوحرفهای بهخصوص گروه برق بسیار معدود است ،ضرورت دارد
س��ازمان پژوهش طی فرایندی خاص و از طریق دفتر تکنولوژی و انتشارات آموزشی زمینة برگزاری جلسات و کارگاههای
آموزشی مشترک را با ناشران و مؤلفان این حوزه بهعمل آورد.
همچنین ،با توجه به اینکه ناش��ران و مؤلفان بخش خصوصی از مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیموتربیت رس��می
و عمومی جمهوری اس�لامی مصوب آذرماه  1390و برنامة درس��ی ملی مصوب  1391اطالع کافی ندارند ،الزم است طی
همایشهایی ،اهداف این دو سند برای آنان توجیه و تبیین شود تا آنان بتوانند کتابهای خود را منطبق با نیازهای برنامة
درسی تدوین کنند.
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گروهپیشدبستانی
مصطفی رحماندوست()1329
فوقلیس��انس ادبیات فارس��ی و دارای مدرک تحصیلی درجة ی��ک هنری (دکترا) و
دکترای افتخاری پژوهش هنر تاجیکس��تان ،معاون «دفتر انتش��ارات کمکآموزش��ی
(از 1360ت��ا ،)1365مدیر مس��ئول و بنیانگذار مجلههای رش��د (از 1360تا،)1365
س��ردبیر رش��د دانشآموز (از 1360تا ،)1370مدیر کل دفت��ر مجامع فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی (از 1371تا ،)1374مشاورمعاون وزیر و مشاور وزیر فرهنگ
و ارش��اد اسالمی (از 1374تا )1384و مدیر و سردبیر کتابخانة دیجیتالی ملی کودک
و نوج��وان (از 1379تا )1393که تاکنون  186عنوان کتاب برای کودکان ،نوجوانان و
مربیان چاپ کرده است.
سیمین بازرگان ()1340
دكت��رای برنامهری��زی آم��وزش از راه دور و مدرس دانش��گاههای خوارزمی و عالمه
طباطبای��ی (از س��ال 1374تاكنون) .ایش��ان ك��ه برنامهریزی و مش��اورة تولید اولین
بستههای یادگیری در ایران را مبتنی برمبانی نظری برعهده داشتهاست ،تاكنون بیش
از  30مقاله و  20كتاب در زمینة آموزش كودكان نوشتهاست.

علی ترقی جاه()1359
فوقلیس��انس برنامة درس��ی ،عضو کمیتة کتابهای پیش از دبستان کانون پرورش
فک��ری کودکان و نوجوانان (از 91تا ،)92م��درس دورة «بازآفرینی نگاه و عمل» برای
آموزش  550مربی پیش دبس��تان ( ،)1389مدیر مؤسسة همنوا (از 88تا ،)93و عضو
ش��ورای برنامهریزی پیش از دبس��تان «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی»(از88
تا .)93ایشان پژوهشگر ارش��د پروژة «کودکی در ایران» (مطالعة طولی رشد کودکان
ایران��ی  )4-12اس��ت که ع�لاوه بر نگارش مق��االت متعدد علمی_ پژوهش��ی ،مقالة
«( »Emergent Curriclumبرنامة درسی روییدنی) او در مؤسسة اطالعات علمی
( )ISIپذیرفته شده است.
رقیه قنبری ()1356
فوق لیس��انس مدیریت آموزشی ،كارشناس پیش دبستانی دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب آموزش��ی ( 1382تاكنون) و برگزاركنندة دورههای آموزش��ی و تدریس مربیان
پیش دبس��تانی سراسركش��ور .ایش��ان در تألیف و تدوین راهنمای برنامة آموزش��ی و
پرورش��ی پیش دبستان و مجموعة آموزش مفاهیم پایه برای خردساالن ،اعتباربخشی
كتابهای جدیدالتألیف پایههای دوم و ششم( ،)1390سوم( )1391و چهارم(،)1392
و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی دورة ابتدایی مشاركت داشته است.
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افسانه موسوی گرمارودی ()1347
دانش��جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،ویراس��تار و نویسندة کتابهای کودک و
نوجوان (از  1368تاکنون) ،دبیر زبان وادبیات فارس��ی دبیرس��تان فرزانگان تهران (از
 1372تا  ،)1391س��ردبیر مجلة گلبانگ (از  1372تا  ،)1375و س��ردبیر مجلة رشد
نوآموز (از  1387تاکنون) .ایش��ان که در طول دهة  1360مدیر داخلی مجلة گلچرخ
بوده و در طول دهة  1370با سروش نوجوان همکاری داشته است ،بیش از  30عنوان
کتاب در حوزة کودک و نوجوان نوشته است.

بیانیة گروه داوران پیشدبستانی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
 .1هیئت داوران تأس��ف خود را از اینکه به دلیل عدم همکاری ناش��ران ،تمامی کتابهای منتشر شده در سالهای 91
و 92را برای بررسی و داوری در اختیار نداشته است ،ابراز میدارد .امید است در جشنوارة آینده تمهیداتی اندیشید ه شود
تا اعالم نهایی جشنواره ،اعالم بهترینهای منتشر شده در سالهای مورد بررسی باشد.
 .2الزم است تعریف دقیق و مورد نظر جشنواره از اصطالح «کتابهای آموزشی و تربیتی» به مؤلفان ،مترجمان ،ناشران
و داوران ابالغ شود ،زیرا مجهول بودن عنوان ،از کتابهای کمک آموزشی تا کام ً
ال هنری و حتی تفریحی را در بر میگیرد
که هر کدام داوری جداگانه و مبتنی بر اصول متفاوتی را شایستهاند.
 .3هیئت داوران نتوانس��ت در هیچ یک از رش��تههای کتابهای ویژة خردساالن و نیز کتابهای ویژة مربیان و اولیا ،به
انتخابهای اول و برگزیده دست پیدا کند.

رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 125 | 1393

داوران و بیانیههای داوري

گروه تاریخ
مسعود جوادیان ()1340
فوق لیس��انس تاریخ ،كارشناس دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی و سردبیر مجلة
رش��د آموزش تاریخ ( .)1393ایش��ان در تألیف كتابهای تاریخ پایههای اول و ودوم
راهنمایی ،كتاب تاریخ ایران و جهان(س��ال دوم متوسطة رشتة ادبیات و علوم انسانی)
و تاریخ پیش دانش��گاهی همكاری داشته اس��ت .كتابهای «تاریخ نوآموز» و «میراث
فرهنگی» از تألیفات او هستند.

حشمتا ...سلیمی ()1344
فوقلیس��انس تاریخ ،عضو شورای برنامهریزی درسی گروه تاریخ «دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی (از  1383تاكنون) ،و مؤلف مقاالت تاریخی برای «رش��د آموزش
تاریخ» و چند نش��ریة دیگر .ایشان در تألیف برخی كتابهای درسی تاریخ ،كتابهای
خودآموز و تاریخ ویژة آموزش از راه دور و همچنین تألیف زندگینامة ش��خصیتهای
معاصر برای فرهنگنامهها و دایرهالمعارفهای گوناگون همكاری و مشاركت داشتهاست.
سلیمی نویسندة كتاب «سرگذشت تقسیمات كشوری» است.

زهرا مروتی()1353
فوقلیس��انس تاری��خ ،دبیر دبیرس��تانهای ته��ران (از  1372تا  ،)1393س��رگروه
گروههای آموزشی شهر تهران (از  1384تا  )1385و سرگروه آموزشی درس مطالعات
اجتماعی ش��هر تهران و منطق��ة ( 19از  1379تا  ،)1393م��درس کالسهای ضمن
خدم��ت پایههای هفتم و هش��تم ،و از مؤلفان کتابهای درس��ی تاریخ که حدود 20
عنوان مقاله در مجالت داخلی به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه داوران تاریخ

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
با وجود چاپ آثاری با محتوای تاریخی برای نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر ،هنوز هم این عرصه راهنرفتة بسیار
دارد و حوزهه��ای بک��ر و کارنش��دة فراوان .به همین دلیل باید گف��ت ،راه یافتن هفت اثر به جش��نوارة دورة یازدهم که
البته بیش��تر آنها ویژة معلمان تاریخ هس��تند ،نشان میدهد که به این عرصه توجه نشده است .همین تعداد نیز حاوی
موضوعات تکراریاند .در هر حال ،از میان هفت اثر مزبور یکی از آنها بیش��ترین امتیاز را از داوران گرفت و بهعنوان اثر
برگزیده اعالم شد.
داوران گروه تاریخ الزم میدانند ،موارد زیر را به نویسندگان ،ناشران و نهادهای مربوط یادآوری و پیشنهاد کنند:
شایسته است در تألیف و آمادهسازی کتابهای تاریخی ،از نقشه و تصویر استفاده شود.
زندگینامة مش��اهیر ایران و جهان ،بازنویس��ی سفرنامهها و خاطرات برای نوجوانان و جوانان ،تاریخ هنر و هنرمندان و
ورزش و ورزشکاران ،از موضوعاتی است که به اندازة کافی بدانها پرداخته نشده است.
تاریخنگاری برای نوجوانان و جوانان در ایران کاستیهایی دارد که «نبود نویسندة ماهر» از جملة آنهاست .متأسفانه
تهیة کتابهای تست و کار و نظایر آن ،بهدلیل سهولت آمادهسازی و وجود بازار فروش ،دغدغة اصلی اغلب نویسندگان
و ناشران این حوزه است .نهادهای مسئول باید برای این مهم فکری کنند.
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گروه تربیت بدنی و سالمت
مهرزاد حمیدی()1337
دكت��رای مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی ،مدیر تربیت بدنی منطقة  5آموزش
و پرورش تهران (از  1359تا  ،)1360عضو شورای تحقیقات بخش علوم انسانی دفتر
مركزی جهاد دانش��گاهی(از  1360تا  ،)1364مدیر كل جهاد تربیت بدنی(ورزشهای
همگانی) س��ازمان تربیت بدن��ی(از  1364تا  ،)1368مدیر گروه مبانی علوم انس��انی
دانشكدة تربیت بدنی دانشگاه تهران (از  1369تا  ،)1375مدیر كل تربیت بدنی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری (از  1372تا  ،)1383معاون س��ازمان تربیت بدنی(از 1383
تا  ،)1384رئیس فدراس��یون ملی ورزشهای دانشگاهی (از  1384تا  1385و 1391
ت��ا  ،) 1392رئیس آكادمی ملی المپیک و پ��ارا المپیك(از  1386تا  ،)1390و معاون
تربیت بدنی و س�لامت وزارت آموزش و پرورش(از  1392تاكنون) .ایش��ان ترجمه و
تألی��ف  15جلد كتاب و نیز نگارش بی��ش از  70مقالة علمی را در زمینة تربیت بدنی
مدارس و مدیریت امور ورزشی ،در كارنامة فرهنگی خود دارد.

عباس اردستانی ()1343
فوقلیسانس تربیت بدنی ،كارشناس فدراس��یون ورزشهای جانبازان و معلولین (از
 1370تاكنون) ،مربی ،مدرس و رئیس گروه آموزش��ی تربیتبدنی و معاون آموزش��ی
در مراكز تربیت معلم ش��هید چمران تهران (از  1376تاكنون) ،عضو و دبیر ش��ورای
برنامهری��زی درس تربی��ت بدنی دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی (از 1389
تاكنون) .ایش��ان كه تاكنون مقاالت متعددی در مورد مس��ائل ورزش و تربیت بدنی،
به ویژه ورزشهای جانبازان و معلولین در مجالت ورزش��ی به چاپ رس��انده است ،از
جمله مؤلفان كتابهای درس��ی تربیت بدنی از پایة دوم تا نهم و س��ال دوم متوسطة
هنرستانهای تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است.

علی شاهمحمدی ()1339
لیس��انس تربیت بدنی ،كارش��ناس مس��ئول هنرس��تانهای تربیت بدنی( 1374تا
 ،)1388كارشناس تربیت بدنی منطقة ورامین و منطقة  18تهران ( 1360تا ،)1366
عضوكمیس��یون دفتر فن��ی و حرف��های ( 1374تاكنون) ،وداور جش��نوارة كتابهای
آموزشی رشد (پنج دورة گذشته).

128

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران تربیت بدنی و سالمت

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تعداد آثار مناسب این حوزه  18عنوان کتاب بود که از میان آنها هفت اثر پا به رقابتهای جشنواره نهادند تا عنوان
برتری��ن کت��اب این حوزه را از آن خ��ود کنند .از آن میان چهار کتاب نامزد دریافت جایزه ش��دند .هیئت داوران حوزة
تربیتبدنی پس از بررسی ،دو اثر را شایستة عنوان کتابهای برگزیده و تقدیری دانست.
هیئت داوران معتقد اس��ت که برای تألیف هرچه بهتر کتابهای آموزش��ی در این حوزه باید بین ناشران و گروههای
درس��ی و کمیسیونهای تخصصی برنامهریزی درسی ارتباط بیش��تری برقرار گردد و به برنامة درسی و محتوای آن ،و
س��ن مخاطبان توجه ش��ود .در پایان زحمات بیدریغ برگزارکنندگان جشنواره را ارج مینهیم و برای ناشران و مؤلفان
توفیق خدمت و سالمت از ایزد منان خواستاریم.
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گروه تفكر ،پژوهش و سبک زندگی
میترا دانشور ()1342
دكترای برنامهریزی آموزش از راه دور ،آموزگار دورة ابتدایی مناطق  12و  16ش��هر
تهران( 1363تا  ،)1378كارش��ناس كتابهای درسی دورة ابتدایی و متوسطة نظری
«دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی»( 1378تا  ،)1387رئیس گروه تفكر و پژوهش
دفترتألیف و مدرس دورههای كوت��اه مدت ضمن خدمت فرهنگیان ( 1376تاكنون).
ایشان در تألیف  15عنوان كتاب ،از جمله كتابهای «تفكر و پژوهش» پایههای ششم،
هفتم و هش��تم مدارس نقش داشته اس��ت و  16مقاله نیز در نشریات علمی پژوهشی
دارد.

محمدعلی اسماعیلزادهاصل ()1356
فوق لیسانس مدیریت  MBAو دانش��جوی دكترای مدیریت ،عضو كمیتة راهبری
گروه آموزش��ی و پژوهش��ی آسمان در دانشگاه صنعتی ش��ریف و عضو شورای تفكر و
حكمت در «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی».

سیدامیر رون ()1345
دكت��رای برنامهریزی درس��ی ،دبیر آموزش و وپرورش منطق��ة 1363( 4تا ،)1369
مدیر طرح س��اماندهی كتابهای آموزش��ی( 1381تا  ،)1386مدیر اجرایی جشنوارة
كتابهای آموزشی رشد( 1381تا  ،)1386سردبیر فصلنامة جوانه( 1381تا ،)1386
عض��و هیئت تحریریة مجلة رش��د معلم( 1386تا  ،)1391مس��ئول گروه برنامهریزی
پرورش��ی ،سالمت و تربیت بدنی ،آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده (از1386
تاكنون) ،مدرس دانشگاهها و مراكز تربیت معلم (از  1381تاكنون) ،و استادیار و عضو
هیئت علمی س��ازمان پژوهش وبرنامهریزی آموزشی (از 1390تا كنون) .ایشان كه در
تألیف كتاب درسی تفكر و سبک زندگی برای پایههای هفتم و هشتم مشاركت داشته
اس��ت و كتابی نیز دربارة اصول تألیف كتابهای درس��ی دارد ،در تدوین س��ند برنامة
درسی ملی همكاری كرده است.
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بیانیة گروه داوران تفكر ،پژوهش و سبک زندگی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

در این دوره از جشنواره ،گروه داوری تفکر و سبک زندگی 32 ،جلد کتاب را تحت  18عنوان بررسی کردند 11 .جلد از
کتابها به مخاطبان دورة ابتدایی 3 ،جلد به مخاطبان دورة دوم متوسطه و سایر کتابها به معلمان و اولیای دانشآموزان
اختصاص داشتند .به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری ،کلیة کتابها توسط همة داوران گروه بهطور جداگانه ،براساس
معیارهای مورد نظر ،ارزیابی شدند .در جلسة نهایی ،کتابهای برگزیده براساس میانگین نظرات و اجماع داوران تعیین
و به دبیرخانة جشنواره معرفی شدند.
از نکات قابل توجه در کتابهای این دوره ،تمرکز نویس��ندگان و مترجمان بر موضوعات مرتبط با مهارتهای زندگی
و همینطور توجه بیش��تر به اولیای کودک و نوجوان بهعنوان مخاطب بود .با وجود این ،اگر س��بک زندگی را بهعنوان
رفتارهای یک فرد ،گروه یا قوم یا یک ملت ،تحت تأثیر تفسیر آنها از زندگی (رهبر انقالب اسالمی ،ایران ،فرهنگ نیوز،
 )1392/2/10تعریف کنیم ،میتوان ادعا کرد که در این دوره ،کتابهایی با موضوع س��بک زندگی با رویکرد فوقالذکر،
بسیار کم و نادر بودند .همچنین ،کتابهای با موضوع پرورش تفکر و تعقل ،نادرتر از کتابهای سبک زندگی بودند.
توصیة داوران به نویسندگان ،مترجمان و ناشران محترم چنین است:
همس��ویی با مبانی فلس��فی س��ند تحول بنیادین و برنامةدرس��ی ملی بهمعنای واقعی ،در انتخاب موضوع ،تعاریف،
استداللها ،مثالها و...؛
توجه بیشتر به پرورش تفکر و تعقل براساس تعاریف آنها در فلسفة تعلیموتربیت اسالمی؛
توجه بیشتر به پرورش مهارتهای انتخاب آگاهانه ،خودشناسی ،برقراری ارتباط سالم ،یادگیری رسانهای و نقش آنها
در انتخاب سبک زندگی پاک و پسندیده؛
توجه به ارائة راهکارهای عملی برای کاربرد محتوا در زندگی؛
رعایت حقوق معنوی نویسندگان در ترجمه (برخی از کتابهای ارائه شده تألیف ،گردآوری و ترجمه بودند ،بدون آنکه
نامی از منابع اصلی برده شود)؛
استفاده از سبکهای متنوع برای سازماندهی و ارائة محتوا؛
توجه بیشتر به اصول زیباییشناسی و تصویرگری کتابها ،متناسب با ارزشهای فرهنگی و بومی؛
توجه بیشتر به کیفیت کاغذ ،چاپ و صحافی کتابها؛
توجه ویژه به تصویرگری و کیفیت جلد کتابها؛
ذکر منابع و مآخذ ،واژهنامه و نمایه در کتابها.
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گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد

کبری نورشاهی ()1348
فوقلیسانس حسابداری ،هنرآموز هنرستانهای فنی و حرفهای (از  1375تا ،)1386
سرگروه رشتة حسابداری و بازرگانی سازمان شهرستانهای تهران (از  1380تا ،)1386
کارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی رشتة حسابداری و بازرگانی شاخة
فنی و حرفهای و امور اداری و مالی شاخة کاردانش .ایشان که مؤلف کتاب «راهنمای
اصول حسابداری  »2است ،از داوران دو دورة پیشین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد
بوده است و با مجلة رشد آموزش فنی و حرفهای همکاری دارد.

داوود سلطانی()1341
لیس��انس مدیریت صنعتی ،هنرآموز هنرس��تان در رش��تة حس��ابداری (از  1361تا
 ،)1393مدرس دانش��کدة شهید شمس��یپور (از  1381تا  )1393و عضو کمیسیون
تخصصی تألیف کتب درسی فنی و حرفهای (از  1381تا .)1393

مهدی رضوی دهکردی ()1360
لیسانس رشتة حسابداری که در سمتهای اجرایی حسابداری و مالی در شرکتهای
بازرگانی و تولیدی مشغول به كار بوده است .هم اکنون مدیر مالی شرکت «مهندسی
وتوسعة صنایع باالدستی» است و در کمیسیون تخصصی رشتة حسابداری و بازرگانی
با دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای همکاری دارد.
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بیانیة گروه داوران حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

در یازدهمین دورة جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ،در گروه حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،متأسفانه تعداد کتابهای
ارسالی مورد تأیید بسیار کم بود و بیشتر کتابهای تأیید شده نیز در حد دانشافزایی هنرآموزان بودند.
طبعاً محتوای کتابهای کمکدرسی ،دانشافزایی و فعالیت ،باید بهگونهای تدوین شوند که فارغالتحصیالن را با فناوری
روز رش��ته آش��نا و به مهارتهای الزم برای جذب در بازار کار نائل کنند .همچنین آنان را قادر سازند که دانش و مهارت
کسب شدة خود را منطبق با تغییرات فناوری در مجموعة مشاغل مشابه ارتقا داده ،بهروز کنند.
بهنظر هیئت داوران ،برجستهترین دالیل تولید اندک کتابهای آموزشی در این حوزه عبارتاند از:
 .1بازار هدف ناشران محترم ،محدودة سنی  12تا  18سال را که هدف اصلی این جشنواره است ،پوشش نمیدهد.
 .2هدف اصلی ناش��ران ،پوشش دورههای تحصیلی دانشگاهی است که این موضوع در محدودة کتابهای دانشافزایی
برای هنرآموزان قرار میگیرد.
 .3ناشران محترم با فرایند برنامة درسی ،تولید کتابهای درسی و اهداف کتابهای آموزشی چندان آشنا نیستند.
 .4متأس��فانه بازار نش��ر به سود آنی خود میاندیش��د و به تولید کتابهای بازاری پسند میپردازد؛ از جمله کتابهای
تست ،نکته و حلالمسائل؛ در حالیکه اینگونه کتابها قدرت تفکر و خالقیت هنرجو را ضعیف میکنند و در نهایت از
بین میبرند.
 .5بهنظر میرس��د اغلب کتابهای موجود در در بازار نش��ر ،بهخصوص در زمینة حسابداری ،بازرگانی و اقتصاد ،هدف
مش��خص ندارد و عمدتاً محتوای گردآوری ش��ده دارند .چنانچه بر کتابهای تولید شده نظارت دقیق علمی و تخصصی
صورت گیرد ،بدیهی اس��ت که مؤلفان و بهتبع آن کتابهای ایش��ان به س��مت تألیفهای کاربردی و تولید علم هدایت
خواهند شد.
مؤلفان و ناشران موفق در عصر اطالعات و دانش تنها بهدنبال دسترسی به اطالعات پراکنده نیستند؛ بلکه آنها با هدفی
مش��خص ،اطالعات خاص را در یک زمینه پردازش و از نو س��ازماندهی میکنند تا از این رهگذر ،با توجه به بس��ترهای
فکری و عملی ،به خالقیت و نوآوری بپردازند .اینگونه است که آثار تولید شده توسط ایشان میتواند دانش و مهارت را
در جامعه ارتقا دهد.
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گروه داستان
حبیب یوسفزاده ()1344
لیس��انس زبان انگلیسی و دانش��جوی فوقلیسانس این رش��ته ،دبیر زبان انگلیسی
(از  1373ت��ا  ،)1375مدی��ر داخل��ی مجالت رش��د معلم( 1385تا  )1386و رش��د
نوجوان( 1380تا  ،)1385سردبیر مجلة رشد نوجوان( 1388تا  ،)1391سردبیر مجلة
رش��د معلم( 1392تا ،)1393ناظر محتوایی مجالت رش��د( )1393و داور جش��نوارة
انتخاب كتاب س��ال ش��هید حبیب غنیپور(پنج دوره) و جشنوارة انتخاب كتاب سال
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در حوزة زندگینامة داستانی(دو دوره) .ایشان
كه تاكنون س��ه زندگینامة داستانی و جند مجموعة داستانی به رشتة تحریر در آورده
اس��ت ،دهها مقاله و یادداش��ت نیز در نشریات «رش��د» دارد .از میان آثار یوسف زاده،
«زندگینامة علی اكبر صنعتی» از سوی جشنوارة كتاب سال كانون و یادداشت سردبیر
(در دو دورة مجلة رش��د نوجوان) از س��وی جش��نوارة مطبوعات كودكان و نوجوانان
برگزیده شده اند.
محمدرضا شمس ()1336
لیس��انس ادبیات فارسی ،مسئول جلسة قصة س��روش ( 1382تا  ،)1385كارشناس
مجلههای كیهان بچهها ( 1360تا  1375و س��روش ( 1365تا  ،)1385و كارش��ناس
قصة انتش��ارات چك��ه ( 1390تا  ،)193محراب قلم ،كانون پ��رورش فكری كودكان و
نوجوانان و آستان قدس رضوی .ایشان كتابهای قصة متعددی برای كودكان به رشتة
تحریر درآورده اس��ت؛ كتابهایی نظیر« دیوانه و چاه»« ،منمنكله گنده» و «دزدی
كه پروانه شد».
مرجان فوالدوند
فوق لیس��انس و دانشجوی دورة دكترای رش��تة ادبیات فارسی ،خبرنگار و نویسندة
مطبوع��ات (از  1379تا  ،)1393داور كتاب س��ال دفاع مق��دس در بخش زندگینامة
داستانی (از  1386تاكنون) ،و سردبیر دوهفتهنامة همشهری بچهها (از 1390تاكنون).
ایشان تاكنون شش عنوان كتاب برای كودكان به رشتة تحریر درآورده است كه كتاب
«آرش ،حكایت تیرانداختن مرد قصهگو» در س��ال تحصیلی  1390-1391از س��وی
ناشران كتاب برتر شناخته شد.

مهدی كاموس()1355
لیسانس خبرنگاری (فرهنگی_اجتماعی) ،مدیر داخلی واحد ادبیات داستانی انتشارات
مدرسه (از  1376تا  ،)1378كارشناس تخصصی واحد داستان ادارة كل پرورشی بنیاد
ش��هید مركز (از  1377تا  ،)1384و مدیر كل دفتر مطالعات و رصد كاالهای فرهنگی
سازمان تبلیغات اسالمی( .)1393ایشان بیش از  10جلد كتاب داستان برای كودكان
و نوجوانان و سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی 9 ،نمایشنامة سیاسی ،اجتماعی
ت زهرا (س)) ،و حدود 15
و تاریخی (از جمله نمایشنامهای در موضوع شهادت حضر 
مقالة پژوهشی به رشتة تحریر درآورده است.

134

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

محمد مهدوی شجاعی ()1343
دانشجوی دورة لیسانس علوم تربیتی ،مربی امور تربیتی و دبیر زبان و ادبیات فارسی
دورة متوس��طه( 1363تاكنون) ،و سردبیر مجلة رشد پیش��گیری نوین اولیا (.)1393
ایش��ان كه با خانة هنر و ادبیات س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی و شورای
نویس��ندگان بچههای مس��جد جواداالئمه همكاری داشته اس��ت ،داور جشنوارههای
متفاوت كشوری در بخشهای دانشآموزی ودانشجویی بوده است.

بیانیة گروه داوران داستان

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری داستان ضمن سپاس از همة پدیدآورندگانی که آثار خود را در یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزش و تربیتی
رشد به داوری سپردهاند ،اعالم میدارد:
بس��یار باعث خرسندی است که س��ازوکار سامانبخشی کتابهای آموزشی رشد ،پس از س��الها تالش در زمینة معرفی و
ترویج کتابهای آموزشی مناسب برای فرزندان ایرانزمین و پیراستن این بوستان از علفهای هرزی که متأسفانه صرفاً مطامع
تجاری دارند ،امسال برای نخستین بار چتر حمایتی خود را بر عرصة داستاننویسی گسترده است .بر هر ناظر دلسوزی روشن
است که ادبیات ناب حامل معرفت و باورهای هویتساز یک ملت است و کسانی که در دنیای امروز سعادتمندترند که با رموز
ادب و ادبیات آش��ناترند .پس فاجعهبارترین حادثهای که میتواند گریبان ما را بگیرد ،این اس��ت که خدای ناکرده نس��بت به
نیاکان خویش تنزل داشته باشیم و نتوانیم میراثداران خلفی برای بزرگان ادب و حکمت خویش باشیم.
این روزها شاهدیم که با سوءاستفاده از ویژگیهای سنی کودکان و نوجوانان و گرایش آنان به کنجکاوی و پدیدههای عجیب
و اس��تثنایی ،بازار کتاب این قش��ر مهم و حس��اس آکنده از کتابهای بیمایه و فرصتسوزی شده است که بیشتر به توهم و
خیالپردازی موهوم دامن میزنند .رمانهایی اش��باع ش��ده از خونآش��امها ،دزدان و غارتگران ،یا داستانهای پیشپاافتاده و
مبتذل از حیث درونمایه و محتوا که در پوش��شها و عنوانهای اغواکننده عرضه میش��وند ،بهتدریج نوعی س��طحینگری و
کرختی ذوق و اندیشه را در میان مخاطبان اشاعه میدهند .از اینرو ،گروه داوری این اقدام را به فال نیک میگیرد و امیدوار
است ،با نظر به کم و کاستیهای احتمالی که به هر حال مالزم هر اقدام نوپا و جدیدی است ،بتواند در دورههای آتی گامهای
مؤثرتری در ترویج هرچه بهتر ادبیات غنی بردارد.
داوری کتابهای داستان در سه سال جاری دو مرحلة اجرایی داشت.
الف 212 .عنوان کتاب ،ناش��ران فعال در زمینة «داس��تان» در پی فراخوان دبیرخانة یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی
و تربیتی به این دبیرخانه ارسال کرده بودند ،از نظر انطباق با نیازهای تربیتی و آموزشی مخاطبان ،فرهنگ بومی و ارزش ادبی
مورد کارشناسی قرار گرفتند .از میان آنها  23عنوان که باالترین رتبه را در این مرحله اخذ کرده بودند ،به دور نهایی راه یافتند.
ب .در مرحلة دوم 23 ،عنوان کتاب مذکور توس��ط گروه داوران بررس��ی ش��دند و از آن میان ،دو کتاب برگزیده و دو کتاب
تقدیری انتخاب شدند که نام آنها در مراسم اختتامیه اعالم خواهد شد.
ً
گفتنی اس��ت که در میان آثار رس��یده ،آثار ترجمهای و تألیفی از نظر کمی تقریبا برابر بودند و در این میان اکثریت با آثار
ویژة کودکان بود.
در این دوره ،با توجه به اینکه آثار ترجمهای و تألیفی و همچنین بازنویس��یها و آثار خالق بهطور یکجا بررس��ی ش��دند ،گروه
داوری (در شرایط مساوی) آثار خالق و تألیفی را در اولویت قرار داد ،اما پیشنهاد میکند در دورههای آتی در خصوص تفکیک
گونههای متفاوت داستانی تأمل جدی صورت گیرد .همچنین ،نباید از نظر دور داشت که در چند سال اخیر نوعی تحول از نظر فن
داستاننویسی و رعایت قواعد این عرصه بین نویسندگان ایرانی به چشم میخورد و اغلب داستانها و رمانهای منتشر شده نسبت
به یکی دو دهة گذشته ،از سطح کیفی قابل قبولی برخوردارند که نویدبخش شکوفایی و بوی بهبود در عرصة ادبیات داستانی است.
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گروه رایانه
محمدرضا شكرریز ()1356
فوق لیسانس تجارت الكترونیكی ،هنرآموز و مدیر هنرستان در منطقة اسالمشهر(1380
ت��ا  ،)1387كارش��ناس دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب فنی و حرف��های (از 1387
تاكنون) ،مدرس دانشگاه فنی و حرفهای(از  1385تاكنون) ،عضو كمیسیون تخصصی
رش��تة رایانه (از  1387تاكنون) ،و داور جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رشد(.)1391
ایشان كه در سال  1390به عنوان معلم نمونة منطقهای انتخاب شد ،مؤلف شش كتاب
درسی در رشتة كامپیوتر و چهار مقاله در مجلة رشد فنی و حرفهای است.

افشین اكبری ()1356
فوقلیس��انس شبكههای رایانهای ،هنرآموز رایانة هنرس��تانهای تهران (از  1381تا
 ،)1385س��رگروه تولید محتوای درس كار و فناوری (از 1391تا  )1393و كارشناس
گروه رایانة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی فنی و حرفهای و كاردانش (.)1393
ایش��ان در نگارش كتابهای كار و فناوری پایههای هفتم و هش��تم مدارس ،و كتاب
سختافزار رشتة رایانة فنی و حرفهای مشاركت داشته است.

نیلوفر بزرگنیا طبری ()1348
لیسانس كامپیوتر(نرمافزار) ،عضو كمیس��یون تخصصی رایانه در دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی ( 1389تاكنون) ،مدرس دورههای آموزش��ی ضمنخدمت منطقة
 1380( 13تا  ،)1383و داور گروه رایانة جش��نوارة كتابهای آموزش��ی رش��د (س��ه
دورة گذش��ته) .ایش��ان كه مؤلف چند كتاب تخصصی در زمینة كار با رایانه است ،در
سالهای 1392 ،1388و  1393به عنوان معلم نمونه و برتر منطقهای انتخاب شد و در
سالهای 1384و  1391تا  1393در نهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان
مواد و رسانههای آموزشی مورد تقدیر قرارگرفت.
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بیانیة گروه داوران رایانه

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
وزارت آموزشوپرورش با توجه به نقش اساس��ی فناوری اطالعات و ارتباطات در توس��عه و پیش��رفت جامعه و مبتنی
بر اس��ناد باالدس��تی ،به تازگی به آموزش مس��تقل فناوری اطالعات و ارتباطات در پایههای نخستین دورههای آموزشی
پرداخته اس��ت .البته روند توس��عه در زمینة فناوری اطالع��ات و ارتباطات نیز به هیچوجه از ض��رورت وجود کتابهای
آموزشی و کمکآموزشی در حوزة تخصصی رایانه نکاسته است.
با توجه به تنوع و گوناگونی نرمافزارهای کاربردی ،س��ختافزارها و ش��بکههای رایانهای و رشد و شتاب تغییرات آنها،
انتظار میرود کتابهای بسیاری در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات تولید شوند و شیوة ارائة محتوای آنها از روشهای
گوناگون و متنوعی بهره بگیرد .اما متأس��فانه هنوز هم این مهم در تألیف کتابهای این حوزه مغفول مانده اس��ت و اکثر
کتابه��ا کم��اکان از رویکردی قدیمی و گامبهگام برای آموزش بهره میبرند .همچنی��ن ،یکی از حوزههای نفوذ فناوری
اطالع��ات و ارتباطات در زمینة آموزش ،گس��ترش نرمافزارهای چندرس��انهای همراه کتاب اس��ت که ب��ا توجه به تغییر
معیارهای فرمهای داوری در دبیرخانة ساماندهی کتابهای آموزشی و تربیتی رشد که از چند سال قبل آغاز شده است،
کماکان بسیاری از کتابها از لوحهای فشرده و امکانات چندرسانهای بهرهمند نبودند .انتظار میرود در آینده ،مؤلفان و
ناشران محترم از نگاه سنتی آموزش گامبهگام در حوزة تخصصی آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله بگیرند و با
رویکردهای جدید ،از امکانات چندرسانهای نیز استفاده کنند.
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گروهروانشناسی
عبدالرسول كریمی ()1346
فوقلیس��انس روانشناسی تربیتی ،كارش��ناس منطقة 5آموزش و پرورش تهران (از
 1375تاكن��ون) و عضو گ��روه آداب و مهارتهای زندگی در دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی(از  1388تاكنون) .ایشان در دورههای آموزش ضمنخدمت ،مدرس كتاب
«تفكر و سبک زندگی» بوده و در تألیف كتاب مذكور نیز همكاری داشتهاست.

نسرین حقگو ()1334
فوقلیسانس روانشناس��ی تربیتی ،دبیر متوسطه و مدرس مرکز تربیت معلم (از65
تا ،)76کارش��ناس گروه علوم انسانی سازمان پژوهش ،مدرس دورههای آموزش ضمن
خدم��ت و آموزش خانواده (از  67تا ،)75و کارش��ناس تحقیقات و دبیر اجرایی برنامة
معلم پژوهنده در پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پرورش (از 84تا .)90ایش��ان مجری
دو طرح تحقیقاتی ،تدوینگر آثار معلمان در قالب تکنگاشت ،و نویسندة سه مقاله در
زمینة معلم پژوهنده و اقدام پژوهی است.

سعید راصد ()1344
دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،مربی و دبیر دینی و قرآن منطقة  12آموزش
و پرورش (از  1362تا  ،)1378س��رگروه دینی و قرآن ادارة کل ش��هر تهران (1379
و  )1380و کارش��ناس و مؤلف «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» در گروههای
دینی ،آداب و مهارتهای زندگی ،و س�لامت و تربیت بدنی (از  1378تاکنون) .ایشان
که از مؤلفان کتابهای هدیههای آسمان (از 1380تا  )1385است ،تاکنون چهارجلد
کتاب در زمینة تعلیم و تربیت دینی نوشته و سه مقاله در مجالت رشد به چاپ رسانده
اس��ت .به عالوه ،از س��ال  1379تاکنون مدرس دورههای تربیت مدرس و کارگاههای
آموزشی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
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بیانیة گروه داوران روانشناسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
خداوند را ش��اکر و س��پاسگزاریم و مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی نویسندگان و ناشرانی که در زمینة گسترش
مباحث روانشناسی قدمهای مؤثری برمیدارند ،اعالم میداریم.
ناشران و نویسندگان محترم ،با توجه به بضاعت علمی و دانشی خود ،مباحث مناسبی را به رشتة تحریر درآوردهاند .از
جمله موضوعات مهم و مناسبی که در سال جاری در این حوزه به آنها پرداخته شده و مورد نیاز جامعه است ،مباحث
مربوط به بلوغ دختران و پس��ران ،اینترنت ،ش��ناخت کودکان و راهبردهای کمالگرایی اس��ت که در نوع خود جالب و
شایستة تقدیرند.
آنچه در این حوزه بیش از پیش نیاز است ،این است که بتوان با توجه به نظریات مختلف روانشناسی ،نظرات روشنی
را کاربردی کرد و راهبردهایی را برای عمل کردن به مخاطبان ارائه داد تا همواره بتوانند در مس��یر تعادل گام بردارند و
زندگی ش��اد و فرحبخش��ی برای خود و اطرافیان و جامعه فراهم کنند .کم نیستند افرادی که در جامعه بهنوعی از مسائل
روانی در رنج و سختی و ناکامیاند و راه عالجی نمییابند.
پرداختن کاربردی و همراه با خالقیت و تصویرگری مناس��ب و گاه اس��تفاده از چاش��نی مزاح و ش��وخی در نوشتهها و
تصویرها ،کوتاه و موجز بودن مطلب و مستدل صحبت کردن ،از نکاتی هستند که چنانچه ناشران و نویسندگان محترم
مورد توجه قرار دهند ،مطمئناً آثار آنها با استقبال بیشتری روبه رو خواهند شد.
در مجموع ،از هشت کتاب مورد بررسی ،چهار کتاب بهلحاظ موضوع و نحوة پردازش و مورد نیاز جامعه بودن ،مطلوب
تشخیص داده شدند .از تمامی دستاندرکاران این موضوعات تقدیر و تشکر به عمل میآید .توفیق روزافزون این افراد را
از خداوند خواهانیم.
در پایان پیشنهاد میشود به نکات زیر بیشتر توجه شود:
 .1در نظر گرفتن نیاز مخاطبان در گروه سنی نوجوانان و جوانان؛
 .2روان و قابل فهم بودن مطالب؛
 .3توجه به ویژگیهای خاص جسمی و رشدی مخاطبان.
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گروه ریاضی
ابراهیم ریحانی ()1345
دكترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی ،رئیس ش��ورای برنامهریزی ریاضی «دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی»( ،)1393عضو هیئت تحریریة مجلة ریاضی برهان
متوس��طة 1391( 2تاكنون) ،و عضو هیئت علمی دانش��گاه ش��هید رجایی(از 1374
تاكنون) .ایشان كه بیش از  60مقالة علمی و پژوهشی در زمینة ریاضی وآموزش آن
دارد ،عضو تیم تألیف كتابهای درس��ی ریاض��ی از پایههای چهارم تا نهم ،و ریاضی2
متوسطه و حسابان است.

حمید رضا امیری()1342
فوقلیسانس ریاضی محض با گرایش آنالیز و دانشجوی دکترای ریاضی ،مسئول گروه
ریاضی «انتش��ارات مدرسه»(از  1369تا  ،)1381س��ردبیر مجلة ریاضی «رشد برهان
متوس��طة (»2از  1370تاکنون) ،دبیر رس��می و سرگروه ریاضی منطقة (1از  1381تا
 )1392و کارشناس مسئول گروه ریاضی «دفتر تألیف کتب درسی (از  1392تاکنون).
ایشان عضو انجمن مخترعان کشور با اختراع دستگاه محاسب ب م م ،مؤلف کتابهای
درسی ریاضی هشتم ،نهم و سوم تجربی ،و مؤلف پنج عنوان کتاب درسی آموزش از راه
دور است و تاکنون بیش از  90مقالة ریاضی (ترجمه و تألیف) و  57جلد کتاب ریاضی
کمک آموزشی به دست چاپ سپرده است.

زهره پندی ()1356
فوقلیسانس مهندس��ی صنایع ،دبیر علمی سایت ریاضیات كانگورو ایران (از 1391
تاكنون) و عضو هیئت علمی المپیاد نوجوانان ایران (از  1388تاكنون) .ایشان كه عضو
تیم تألیف كتابهای درس��ی ریاضی متوسطة  1و دورة ابتدایی و عضو هیئت تحریریة
مجلة برهان متوسطه است ،بیش از  30عنوان كتاب در زمینة ریاضی و آموزش ریاضی
دارد.
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بیانیة گروه داوران ریاضی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران با بررسی کتابهای ارسالی به جشنوارة یازدهم به این باور رسید که جریان غالب در تألیف این کتابها
تکیه بر محتوا و الگوریتمها و رویههاس��ت .با این حال ،در برخی از آنها حرکتهایی برای برقراری ارتباط بین محتوا و
فرایند صورت گرفته است .در بیشتر کتابها تنها به یکی از اهداف آموزش ریاضی که توجه و تأکید بر محاسبات و کسب
مهارتهاس��ت ،توجه ش��ده است و بر هدف اساسیتر آموزش ریاضی که همان پرورش قوة تعقل و تفکر و ارتقای توانایی
حل مس��ئله اس��ت ،کمتر تأکید شده است .توجه به این دو هدف در س��ایة فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی که جایگاه
ویژهای در برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران دارد ،مسیر منحصربهفردی را برای ارتقای آموزش ریاضی در ایران
ترس��یم میکند .همچنین ،هیئت داوران بر آش��نایی بیشتر مؤلفان کتابهای کمکآموزشی با رویکردهای نوین آموزش
ریاضی و کتابهای جدیدالتألیف تأکید میکند.
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گروه زبان و ادبیات فارسی
فریدون اكبری شلدر ه ()1342
دكترای زبان و ادبیات فارس��ی ،كارش��ناس مس��ئول گ��روه زبان و ادبیات فارس��ی
دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی(از  1384تاكنون) .ایش��ان عالوه بر نظارت بر
برنامهریزی و تألیف كتابهای فارس��ی مدارس ،چند كت��اب و مقاله در زمینة ادبیات
و زبان فارس��ی به رشتة تحریر درآورده است .از كتابهای اكبری میتوان به «ادبیات
داس��تانی پس از انقالب اس�لامی» ( )1382و از مقاالتش نیز میتوان به «نگاه فلسفی
به انشا» ( )1390اشاره كرد.

ناهید بریری ()1342
فوق لیس��انس تعلیم و تربیت اسالمی ،آموزگار دبستان (از 1360تا  ،)1376مدرس
ضمنخدم��ت (از 1372ت��ا  ،)1392و عض��و ش��ورای برنامهری��زی گروه ق��رآن دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (از  1379ت��ا  .)1384كتابهای «راهنمای مربیان
دورة انتقال از پیش دبستان به ابتدایی» و «كتاب كار ریاضی اول دبستان» از تألیفات
ایشان است.

پریچهر جبلی آوه ()1332
فوق لیس��انس عل��وم تربیتی(برنامهریزی درس��ی) ،آم��وزگار دورة ابتدایی(از 1356
تاكن��ون) ،عضو «كمیتة خالقیت س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی( 1380تا
 ،)1386از مؤلفان كتابهای فارس��ی پایهه��ای دوم و پنجم و كتاب راهنمای این دو
پایه ،و مؤلف بیش از  25جلد كتاب كمكآموزش��ی درس فارس��ی دبس��تان .ایش��ان
مقالهای پژوهشی در موضوع خالقیت به چاپ رسانده و مدرس فارسی دورههای تأمین
مدرس نیز بوده است.

علی رضایی( )1354
لیس��انس ادبیات فارسی ،سرگروه ادبیات فارسی شهرس��تان رباطكریم (از  1377تا
 ،)1390سرگروه ادبیات فارس��ی وزارت آموزش و وپرورش (از  1385تا  ،)1387داور
جشنوارة كتابهای آموزشی رشد ( 1387تاكنون) ،و دبیر نمونة استانی شهرستانهای
اس��تان تهران ( .)1391ایش��ان ك��ه در تألیف بیش از  10جلد كتاب كمكآموزش��ی
و كمكدرس��ی ادبیات فارسی متوسطة دوم مش��اركت داشته است ،مدرس دورههای
آموزش ضمن خدمت در شهرستانهای شهریار و رباط كریم است.
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نصرا ...کیاالشکی ()1345
فوقلیسانس ادبیات فارسی معلم ادبیات در منطقة  14آموزش و پرورش شهر تهران.
ایشان نویسندة مجموعه داستان «هیمههای نیمسوز» و مؤلف کتابهای کمک درسی
و مجموعه شعر یاد یار است.

بیانیة گروه داوران زبان و ادبیات فارسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گ��روه داوران ح��وزة زبان و ادبیات فارس��ی پس از به فرجام رس��اندن بررس��ی آث��ار ،از همة پدیدآورندگان ،ناش��ران،
برگزارکنندگان و ش��رکتکنندگان در این هماورد آموزش��ی -علمی س��پاسگزاری میکند و امیدوار اس��ت از فرصتهای
فراهم آمده ،چونان ایستگاههایی برای تأمل و تفکر در کارها و کردارها بهره گرفته شود تا پس از بازاندیشی ،شاهد گامهای
علمی استوار در سالهای آینده باشیم.
آنچه در برنامة درسی این حوزة یادگیری اهمیت دارد و در آثار تألیفی و آموزشی نوپدید ،جهتگیریهای محتوایی این
برنامه را آشکار میدارد ،در پی میآید تا مورد توجه پدیدآورندگان و ناشران گرامی قرار گیرد:
حفظ رویکرد ،اهداف و اصول مورد تأکید برنامة درسی در تدوین آثار.
تهیه و تولید اثر ،با توجه به نیازهای روحی -روانی مخاطبان.
توجه به تواناییهای زبانی فراگیرندگان در تدوین اثر.
طبقهبندی محتوایی بر پایة پاره مهارتهای خوانداری و طراحی راهکارهای آموزشی برای هر یک.
توجه به سطوح ادراکی دانشآموزان و طبقهبندی فعالیتهای درک متن بر پایة این سطوح.
در زمینة آموزش مهارتهای نوش��تاری (نگارش و انش��ا) ،الزم اس��ت به رویکرد اصلی برنامة درس��ی پایبند باشیم و از
نگرش هنری به نوشتن پرهیز کنیم .همچنین ،بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف زبانی ،توجه به تفاوت سبکهای یادگیری
و رعای��ت تنوع در طراحی و تدوین فعالیتها و آموزهها از موضوعهای دیگری هس��تند ک��ه به قوت علمی و جذابیت آثار
خواهند افزود.
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گروه زبانهای خارجی

فرهاد قربان دوردی نژاد ()1338
دكترای آموزش زبان انگلیس��ی ،و مدیر گروه آموزش زبان انگلیس��ی دانشگاه تربیت
معلم ش��هید رجایی( 1382تاكنون) .ایش��ان مجموعهای مقال��ه و دو كتاب در زمینة
آموزش و تدریس زبان انگلیسی دارد.

رضا خیرآبادی ()1358
دکترای زبانشناس��ی همگانی ،دبیر زبان انگلیس��ی (از  78ت��ا ،)86عضو تیم تألیف
کتابهای درسی (از  90تا ،)93معاون روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش
(از  90تا ،)92مدرس دانشگاه در دورههای فوقلیسانس و دکترا (از  91تا ،)93و عضو
هیئت علمی س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی (از  91تا .)93ایش��ان از جمله
مؤلفان کتابهای زبان انگلیس��ی پایههای هفتم تا نهم دورة اول متوس��طه بوده است
و تاکنون کتابها و مقاالت متعددی در زمینة آموزش زبان انگلیس��ی تألیف و ترجمه
کرده اس��ت .خیرآبادی چند پروژة تحقیقاتی را به انجام رسانده است و هماکنون عضو
گروه پژوهشی « »Nt& Tدانشگاه گنت بلژیک است.

سید بهنام علوی مقدم ()1354
دکترای زبان شناسی ،مدیر گروه زبانهای خارجی (از  90تا ،)93و عضو هیئت علمی
و کمیتههای منتخب در س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (از  89تا .)93ایشان
که مدرس دانشگاه در دورههای فوقلیسانس و دکتراست ،تاکنون در تألیف  14عنوان
کتاب درسی مشارکت داشته و  13کتاب کمک آموزشی نوشته است .به عالوه ،مقاالت
متعدد علمی و پژوهشی دارد که چهار مورد آنها بینالمللی هستند .علوی مقدم تا به
حال چهار طرح پژوهشی ملی را نیز به انجام رسانده است.
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بیانیة گروه داوران زبانهای خارجی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران گروه زبانهای خارجی ،ضمن تش��کر از برگزارکنندگان جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد و
همة مؤلفان و ناش��ران گرانقدری که آثار خود را به بوتة داوری نهادند ،بر اهمیت نقش کتابها و مواد کمکآموزش��ی
در تعمیق فرایند یادگیری خالق و خودباورانة زبانهای خارجی در چارچوب رویکرد ارتباطی مورد تصریح برنامة درسی
ملی تأکید میکنند.
به لطف الهی و پس از معرفی مجموعه کتابهای « »Prospectبه نظام آموزش رس��می کش��ور ،جریانی از تولید آثار
ارزش��مند در چارچوب اهداف تبیین ش��ده در برنام ة درسی ملی پدید آمده اس��ت که برگزاری این جشنوارة فرهنگی و
اقدامات مشابه میتواند و باید تقویتکننده و گرمابخش آن باشد.
بررس��ی آثار رس��یده به این دوره از جشنواره نشان داد ،رویکرد جدید وزارت آموزشوپرورش که از رهنمونهای برنامة
درسی ملی منبعث است ،بهطرز چشمگیری در تألیفات حوزة زبانهای خارجی نمود یافته و حرکت امیدبخشی بهسوی
تولید آثار هدفمند و باکیفیت در این رش��ته مش��اهده میشود .از دیگر س��و ،تأثیر پدیدة آزمون محوری و تولید و اشاعة
آثاری با موضوع تست و آزمونهای کنکور محور ،یکی از مهمترین نقاط ضعف آثار رسیده به جشنواره در بخش زبانهای
خارجی است.
بنابراین ،نیاز به تولید آثار دارای اصالت و تولیدات تألیفی (نه ترجمهای) در این حوزه محسوس است .با توجه به آماده
بودن حجم زیادی از کتابها و آثار از پیش تولید شده توسط ناشران بینالمللی در قالب ترجمه ،بازتولید این آثار نباید
به کاهش تولید آثار تألیفی مبتنی بر نیازهای دانشآموزان جامعة ما ،منجر شود.
در پایان ،پیشنهادهای هیئت داوران به ناشران و دستاندرکاران تولید کتابها و آثار کمکآموزشی در زمینة زبانهای
خارجی ،به شرح زیر ارائه میشوند:
 .1توج��ه بی��ش از پیش به برنامة درس��ی ملی و حوزة تربیت و یادگیری زبانهای خارجی در این س��ند و تالش برای
حرکت در چارچوب آن؛
 .2توجه به نیازهای دانشآموزان سراس��ر کش��ور در چارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه با تأکید بر ارزشهای
اسالمی ـ ایرانی؛
 .3تقویت آثار تألیفی و دقت بیشتر در گزینش آثار ترجمهای؛
 .4کوشش برای تعمیق بیش از پیش عدالت آموزشی و کمک به تحقق اهداف ملی آموزش زبانهای خارجی؛
 .5تالش برای تولید آثار مکمل بس��تة آموزش��ی «3ـ »Prospect 1و پرهیز از تولید آثاری که با بستة آموزشی رسمی
وزارت آموزشوپرورش تضاد عملکردی دارند.
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های داوران
داوري
بیانیهگروه
های
داورانهو
سوابق علمی-اجرایی و بیانی

گروه زیست شناسی و زمینشناسی

بهمن فخریان ()1344
فوقلیسانس علوم جانوری(گرایش فیزیولوژی) ،مدرس دانشگاه ،مراكز تربیت معلم و
مراكز آموزش ضمنخدمت فرهنگیان (از  1372تا  .)1387ایشان در تألیف كتابهای
زیستشناس��ی درس��ی و نیز تألی��ف كتابهای عل��وم ابتدایی و متوس��طه همكاری
داشتهاست و برای مجالت و همایشها به تألیف یا ترجمة مقاالت علمی دست میزند.
فخریان در س��ال تحصیل��ی  1384 -1385به عنوان معلم نمونة كش��وری انتخاب و
معرفی شد.

مریم عابدینی ()1346
فوق لیس��انس زمینشناسی و دانش��جوی دورة دكترای زمینشناسی( گرایش چینه
و فس��یل شناسی) ،مسئول گروه آموزشی زمین شناسی منطقة( 5از 1380تا ،)1385
كارش��ناس گ��روه علوم دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی(از  13292تاكنون)،
مدیرداخلی مجلة رش��د آموزش زمینشناسی ،نمایندة سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی در كمیت��ة علوم زمین یونس��كو(از  1390تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتاب
زمینشناس��ی سوم متوس��طه و راهنمای معلم آن ،تألیف علوم زمین پیش دانشگاهی
و راهنمای معلم آن ،ارزش��یابی كتاب علوم هفتم ،اعتباربخش��ی كتاب علوم هش��تم،
اعتباربخشی كتاب جغرافیای قم ،و تهیة بستة آموزشی جغرافیا و علوم همكاری داشته
و حدود  50مقالة تخصصی برای مجالت رشد و همایشهای بینالمللی نوشته است.

الهه علوی ()1347
فوقلیسانس زیست شناسی(علوم گیاهی) ،دبیر زیستشناسی (از  1372تا ،)1379
كارش��ناس برنامهریزی و تألیف گروه زیستشناس��ی دفت��ر برنامهریزی و تألیف كتب
درسی (از  1380تاكنون ) و مدیر داخلی مجلة رشد زیستشناسی (از  1383تاكنون).
ایش��ان از مؤلفان كتابهای زیستشناسی و آزمایش��گاه  2دبیرستان ،زیستشناسی
پیشدانش��گاهی و نیز كت��اب راهنمای معلم این كتابها به ش��مار میرود .در تألیف
كتابهای علوم تجربی پایههای شش��م ،هفتم و هش��تم نقش داشته و از سال 1381
داور جشنوارة كتابهای زیستشناسی و علوم تجربی بودهاست.
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بیانیة گروه داوران زیست شناسی و زمینشناسی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393

هیئت داوران کتابهای آموزشی زیستشناسی و زمینشناسی در یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد ،نظر
خود را به شرح زیر اعالم میدارد:
 .1در این دوره نیز مثل سالهای قبل ،تعداد کتابهای دانشافزایی و مهارتی برای معلمان و دانشآموزان اندک بود.
این موضوع حاکی از کمتوجهی دس��تاندرکاران تولید و نش��ر ،به چنین کتابهایی است که باید با تشویق و ترغیب
آنها و بها دادن هر چه بیشتر به کار آنها ،توجه بیشتری را به این مهم جلب کرد.
 .2در ح��وزة کار و تمری��ن ب��رای دانشآموزان کتابهای زیادی چاپ میش��وند ،ولی اکثر آنه��ا فقط کار و تمرین
نیس��تند ،بلکه با خالصه کردن کتاب درس��ی و پاسخ دادن مستقیم به س��ؤاالت ،دانشآموزان را بهسمت حفظ همین
خالصهها و پاسخها سوق میدهند .به این ترتیب ،حرکت بهسوی اهداف برنامة درسی و تأثیر روشهای گوناگون تفکر
و یادگیری کمرنگ میشود.
امیدواریم در سالهای آینده شاهد مشارکت هرچه بیشتر معلمان در تولید کتابهای آموزشی مناسب باشیم.
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داوران و بیانیههای داوري

گروه شعر
بابک نیک طلب ()1346
لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر ادبیات مدارس راهنمایی (از  1366تا ،)1371
كارشناس شعر و ادب وزارت آموزش و پرورش (از  1371تا  ،)1380كارشناس ادبی
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان (از 1380تاكنون) ،و داور چندین جشنوارة
ادبی و هنری داخلی .ایش��ان كه از سال  1371تاكنون بیش از شش مجموعه شعر
برای كودكان و نوجوانان س��روده اس��ت ،برگزیدة نفر اول ش��عر ك��ودک و نوجوان
پنجمین جش��نوارة بینالمللی ش��عر فجر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی  1389و
برندة جشنوارة كتاب فصل بهار كودک و نوجوان كانون پرورش فكری ( )1390است.

حسین احمدی()1339
فوقدیپلم علوم تربیتی ،مسئول هنری منطقة  5آموزش و پرورش (از  61تا،)88
دبیر ادبیات دبیرستان (از  61تا ،)88مسئول شعر کودک و نوجوان در کیهان بچهها
(از س��ال 67تا ،)84معاونت پرورش��ی (از  74تا ،)88داور مسابقات فرهنگی و هنری
وزارت آموزش و پرورش و مس��ئول ش��عر «مرکز بررسی آثار» در «دفتر انتشارات و
تکنولوژی آموزش��ی» (از  90تا .)93ایشان سه مجموعه شعر و دو مجموعه داستان
برای کودکان منتشر کرده است و در زمینة زندگی محتشم کاشانی و نام و القاب امام
علی (ع) آثاری دارد .احمدی در سال 81به عنوان معلم مؤلف برگزیده و تقدیر شد.

محمد حسن حسینی ()1348
لیس��انس متالورژی مواد ،مدیر گروه داستان در گروه آسمان (از  1392تا،)1393
عضو شورای نویسندگان مس��جد جواداالئمه (از ابتدای تأسیس تاكنون) ،عضوگروه
قصة خردس��ال مجلة رشد کودک (از س��ال 1391تا ،)1393و مسئول جلسات نقد
آینههای روبهرودر حوزة هنری (از  1391تا .)1392ایش��ان که داور جش��نوارههای
ش��عر (از جمل��ه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان و خانة کتاب) و قصه (از
جمله ش��هید حبیب غنیپور) بوده اس��ت ،تاکنون شش جلد کتاب رمان و سه جلد
کتاب ش��عر منتشر کرده اس��ت .از میان این آثار ،رمان «آخرین پدربزرگ» و کتاب
شعر «کالس بهار» در زمرة آثار برگزیده بودهاند.
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بیانیة گروه داوران شعر

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
 .1گروه داوری شعر ،ضمن قدردانی از دبیرخانة جشنواره بهدلیل توجه به ادبیات ،بهویژه شعر ،انتظار داشت کتابهای
مناسبی که اخیراً خلق شده بودند نیز به گروه داوران ارجاع میشدند.
 .2متأس��فانه س��طح کتابهای وارد شده به مرحلة داوری چندان مناسب نیس��ت و انتظارات مخاطبان نسل جدید را
برآورده نمیکند.
ً
 .3شاعران باتجربه ،غیر از یک مورد ،کتابهای قابل اعتنایی را در این دوره ارائه نکرده و غالبا از آثار قدیم خود استفادة
مجدد کردهاند.
 .4ش��اعران نوظهور معیارهای تعریف ش��دة ش��عر در گروه موردنظ��ر را چندان رعایت نک��رده و گاه دچار بدیهیترین
اشتباهات ،از قبیل خروج از وزن ،ضعف تألیف و سستی کالم ،و ضعف جوهرة شعری شدهاند.
 .5بهنظر میرس��د ناشران در کتابسازی ،از شاعران در سرودن شعر پیش افتادهاند .الزم است توازن میان ویژگیهای
عمومی و ویژگیهای تخصصی کتابها حفظ شود.
نظر گروه داوران این اس��ت که متأس��فانه تعداد کتابهایی که به گروه داوران معرفی ش��دهاند ،کافی نبوده اس��ت .در
٭
سالهای اخیر ،آثار شعری قابل تأملی چاپ شدهاند که متأسفانه به دست داوران نرسیدند.
٭ توضیح جوانه:
خواننن��دگان محت��رم عنایت دارند که بررس��ی کتاب در دبیرخانة س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی و به تبع آن
جشنواره کتاب رشد ،منوط به ارسال کتاب توسط ناشر یا پدیدآورنده آن به دبیرخانه است.
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داوران و بیانیههای داوري

گروهشیمی

نعمتا ...ارشدی ()1346
دكترای ش��یمی آلی ،عضو هیئت علمی گروه ش��یمی دانش��گاه زنجان (از 1380
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول گروه ش��یمی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از
 1375تا  ،)1390س��ردبیر مجلة رش��د آم��وزش ش��یمی (از  1375تاكنون) و داور
جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد (ده دورة گذشته) .ایشان مؤلف كتابهای
ش��یمی دورة متوسطة نظری ،بخش شیمی كتابهای علوم تجربی دورههای ابتدایی
و راهنمایی ،مؤلف بخش ش��یمی «فرهنگ بزرگ س��خن» و مترجم كتاب ش��یمی
«دانشگاه كمبریج» است.

راضیه بنكدار سخی ()1346
فوقلیس��انس شیمی معدنی ،دبیر شیمی ( 1372تاكنون) ،كارشناس گروه شیمی
دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1383تاكنون) ،و داور جشنوارة كتابهای
آموزش��ی و تربیتی رشد (سه دورة گذشته) .ایشان تاكنون در تألیف مقاالت علمی و
كتابهای آموزشی فراوانی در زمینة شیمی مشاركت داشتهاست.

طیبه كنشلو()1347
فوق لیسانس شیمی كاربردی ،مسئول كمیسیون تخصصی رشتة صنایع شیمییایی
دفت��ر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی فنی و حرفهای و كاردان��ش ،مدرس مركز
آموزش عالی ولیعصر تهران و داور جشنوارة كتابهای آموزشی رشد .ایشان در تألیف
كتابهای «آزمایش��گاه ش��یمی عمومی»« ،گزارش كار آزمایشگاه شیمی عمومی»،
و «راهنمای معلم كتاب عملیات دس��تگاهی در صنایع شیمیایی» و همچنین تولید
نرمافزارهای آموزشی و فیلم آموزشی رشتة صنایع شیمیایی همكاری داشتهاست.

150

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران شیمی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری شیمی که برای نخستینبار تلفیقی از کارشناسان شیمی و صنایع شیمیایی فنیوحرفهای است ،با افتخار اعالم
میکند که اینبار همة کتابهای حوزة یادگیری شیمی جشنواره بهصورت تألیف یا تدوین و «ترجمه و تألیف» بودند .نبودن
کتابهای ترجمهای نشان از دگرگونی شایستهای دارد که در نگاه نویسندگان و ناشران کتابهای علمی ـ آموزشی رخ داده
است و از پیشرفتی چشمگیر در تالش برای تولید کتابهایی با محتوای بومی و سازگار با نیازهای علمی ـ آموزشی کشور و
همسو با سیاستهای تبیین شده در بیانیة جشنوارههای پیشین حکایت دارد.
این گروه پس از بررس��ی دقیق کتابهای رس��یده به مرحلة پایانی جش��نواره ،چهار کتاب را بهعن��وان نامزد انتخاب و از
جنبههای مختلف به مقایس��ة کیفی و کمی س��اختار و محتوای آنها پرداخته است .در مقایسه ،با وجود برخی نوآوریهای
شایسته و تالش ستودنی نویسندگان محترم برای ارائة بهترین اثر علمی ـ آموزشی ،از میان چهار کتاب ارزشمند یاد شده،
یک کتاب بهعنوان کتاب برگزیدة جش��نواره یازدهم انتخاب ش��د .دالیل این انتخاب عبارتاند از :نوآوری در شیوة تألیف
کتابه��ای موض��وع محور با محتوایی کممتن و پرتصویر ب��ا رویکرد آموزش همگانی و ترویج علم؛ انتخاب و س��ازماندهی
محتوایی کاربردی که بر نقش علم تجربی در زندگی روزانه از دیرباز تاکنون تأکید میورزد؛ تالش برای معرفی توانمندیهای
علمی ،صنعتی و بهویژه هنری و تقویت خودباوری ملی و ایجاد انگیزه در نسل آیندهساز کشور؛ جلب مشارکت و پشتیبانی
مادی و معنوی صنایع شیمیایی برای تولید کتابهای علمی ـ آموزشی ارزان ولی باکیفیت برای دانشآموزان؛ ارج نهادن به
تالش بیفروغ نیروهای انسانی متخصص ،ورزیده و سختکوش ایرانی و نقش ارزشمند آنان در خودکفایی و استقالل کشور
و کوشش فراوان برای بومیسازی محتوا.
ادبی هماهنگ با محتوای کتابهای
البته این کتاب بهدلیل وجود برخی نارساییها ،از جمله نیازمندی به ویرایش علمی و ِ
درس��ی ،معرفی نکردن فهرس��ت منابع علمی مورد اس��تفاده برای متن و تصویرها ،کیفیت نامناس��ب صحافی متناس��ب با
مخاطبان و وجود پیامهایی ـ اگرچه اندک ـ که مخاطب را به یاد بروشورهای تبلیغاتی میاندازد ،تا کتاب مطلوب فاصله
دارد ،ولی برتریهای برش��مرده ش��ده در باال ،گروه داوری را بر آن داشت که بهمنظور پاسداشت تالشهای ارزندة نویسنده،
ناش��ر و حامی محترم در ارائة اثری متفاوت برای نس��ل جوان کشور ،جایگاه کتاب برگزیده را به این اثر اختصاص دهد .امید
است در آینده شاهد انتشار کتابهایی باشیم که بتوانند فصل تازهای را در تولید کتابهای علمی ـ آموزشی ایجاد کنند.
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گروه طراحی و نقاشی ،چاپ و صنایع دستی

بشری گل بخش()1345
فوقلیسانس پژوهش هنر ،هنرآموز هنرستانهای فنی و حرفهای (از  1374تا ،)1379
س��رگروه آموزشی اس��تان تهران ( 1377و  ،)1378کارشناس برنامهریزی تخصصی و
تألیف کتب درس��ی رشتة صنایع دستی (از  1379تا  ،)1393و رئیس گروه هنر دفتر
تألی��ف فنی و حرف��های و کار دانش (از  1391تاکنون) .ایش��ان که تاکنون بر تحلیل
محتوای بیش از  20عنوان کتاب درسی در رشتههای گوناگون فنی و حرفهای نظارت
داشتهاس��ت ،مؤلف بخش صنایع دستی کتاب «آشنایی با میراث هنری و فرهنگی» و
مؤلف کتاب «راهنمای معلم کارگاه نگارگری و کتاب کار و فناوری» پایة هشتم است.

آرزو كاظمبخش()1352
هنرمند و مجری طراحی داخلی اس��ت .نمایش��گاههای خصوصی نقاش��ی( )1385و
عموم��ی طراحی ( )1387برگزار كرده و نماس��ازی همایش گف��تو گوی تمدنها را
( )1381نیز اجرا كردهاست.

سید همایون موسوی ()1350
فوق لیس��انس پژوهش هنر ،هنرآموز نقاشی هنرس��تانهای فنی و حرفهای(1375
ت��ا  1378و 1383ت��ا  ،)1393كارش��ناس برنامهریزی و تألیف رش��تة نقاش��ی«دفتر
برنامهری��زی و تألی��ف كتب فنی و حرفهای و كاردان��ش»(  1378تا  1383؛  1385تا
 ،)1390و مدرس دانشگاه( 1378تاكنون) .ایشان مؤلف چهار مقالة تخصصی در زمینة
هنر و از جمله مؤلفان كتاب درسی كارگاه چاپ دستی 1است.
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چاپ و صنایع دستی
یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
فر و شکوه ،ظرافت و زیبایی و پیامسازی و پیامرسانی ،از دیرباز تاکنون در هنر میهن سرافرازمان دیدة همگان را خیره
ساخته است .چه سرها و جانهایی که به پای سربلندی این خاک پرگهر دالورانه بر زمین افتادند تا خامههایی برافراشته
شوند و نقشهایی پُرهنر بر دل کوه ،گِل ،پارچه ،کاغذ و سرانجام بر نهان دلها بنگارند و اندیشهها را بارور سازند.
درود بر دس��تان و س��ر انگش��تان هنرمندان این مرزوبوم که نقشآفرینی خود را نهتنها در نگارههای هنری به نمایش
گذاردهاند ،بلکه با زبان واژگان نیز بر چهرة برگهای یک کتاب آنها را خواندنی کردند و آفرین بر آنهایی که فراتر گام
نهادند و زبان این کتاب را آموزشی نگاشتند تا این نقشها و هنرها جاودانهتر شوند.
هیئت داوران گروه طراحی ،نقاشی ،چاپ و صنایع دستی افتخار دارد که خود را همکار کوچکی در کنار ناشران ،مؤلفان
و پدیدآورندگان آثار ارزشمند هنری ـ آموزشی داند و پس از کندوکاو در کتابهای رسیده ،بیان دارد:
تعداد کتابهای تخصصی و شایستة راه یافته به جشنواره کم بود.
شمار کتابهای ترجمه شده در این حوزه ،هنوز بیش از کتابهای تألیفی است.
بسیاری از ناشران بزرگ و تخصصی در رشتههای هنری مشارکت نداشتند.
برخی کتابها از نظر موضوع و برخی از نظر محتوا تکراری بودند.
برخی کتابها با داش��تن موضوع و محتوای شایس��ته و در خور توجه ،از نظر ش��کل ظاهری (گرافیک ،صحافی ،قطع،
کیفیت کاغذ ،چاپ ،تصویر و )...کیفیت خوبی نداشتند.
پیشنهاد میشود ،دستاندرکاران جشنواره از مؤلفان و ناشران در بخش فنیوحرفهای و بهخصوص در رشتههای هنری،
برای ارسال کتاب و شرکت فعال در جشنواره ،بیش از پیش حمایت و پشتیبانی کنند.
س��خن آخر اینکه ،اینجا آمدهایم تا دس��ت در دستان ش��ما مؤلفان ،ناش��ران و پدیدآورندگان نهیم ،با یکدیگر کولهبار
رنگارنگ و پردرخشش آموزش هنر را بر دوش کشیم و آن را همچون گوهری ُدردانه به نسلهای آینده پیشکش کنیم؛
به امید آن روز.
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گروه علوم تجربی

بهداد اصفهانی ()1349
فوق لیس��انس برنامهریزی درس��ی ،دبیر درس علوم تجرب��ی در مدارس راهنمایی و
مدارس متوسطة اول (از 1370تاكنون) ،سرگروه علوم تجربی گروههای آموزشی شهر
تهران (از  1375تاكنون) ،مس��ئول دورههای تربیت مدرس دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی در درس علوم تجربی (از  1379تا  ،)1384عضو شورای برنامهریزی علوم
تجرب��ی دفتر تألی��ف (از  1382تا  ،)1385و طراح طرح نوین ارزش��یابی علوم تجربی
( 1380تاكنون) .ایش��ان مؤلف مجموعه كتابهای «آش��تی با علوم تجربی» و مدرس
روشهای فعال تدریس و درسپژوهی است.

مریم انصاری ()1346
فوقلیسانس برنامهریزی درسی ،دبیر زیستشناسی دبیرستانهای تهران (از 1373
تا  )1384و كارش��ناس گروه زیستشناس��ی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی.
ن و نیز راهنمای
ایشان در تألیف كتابهای علوم دورة دبستان و زیستشناسی دبیرستا 
معلم هر دو كتاب همكاری داشت ه و مقاالتی نیز در مجلة «رشد آموزش زیستشناسی»
به چاپ رسانده است.

عزتالسادات حسینی ()1335
لیس��انس آموزش ابتدایی ،آموزگار دورة ابتدایی( 1355تا  ،)1386و كارشناس دفتر
برنامهریزی و تألیف كتب درسی(از  1374تا  .)1375ایشان از جمله مؤلفان كتابهای
درس��ی علوم اجتماعی پایههای اول تا پنجم ،كت��اب روش تدریس پایههای چهارم و
پنجم و كتابهای كار علوم تجربی دورة ابتدایی بوده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران حوزة علوم تجربی ،كتابی از كتابهای راه یافته به مرحلة نهایی را شایستة دریافت عنوان برگزیده تشخیص
نداد و در پایان ،فقط یك كتاب را بهعنوان كتاب تقدیری انتخاب كرد .این گروه ضمن تشكر از ناشران محترم و مؤلفان
و مترجمان فرهیخته ،موارد زیر را توصیه میكند:
 .1توجه به رویكردها و اهداف جدید برنامة آموزش علوم تجربی بر اس��اس موقعیتهای واقعی یادگیری در بستر زندگی
دانشآموزان ،مطابق با فرهنگ و سنتهای كشورمان.
 .2اهمیت دادن به ادبیات فارس��ی كودكان و نوجوانان و در نتیجه ،اس��تفاده از ویراس��تاران علمی و ادبی در كارها (در
ترجمه و تألیف).
 .3ایجاد انگیزههای الزم توسط ناشران محترم در جهت تقدم كار تألیف بر ترجمه.
 .4مرور بیانیههای گروه داوری حوزة علوم تجربی در س��الهای گذش��تة این جشنواره و استفادة بهینه از آنها در تولید
محصوالت آینده.
 .5ایج��اد تح��ول در تولید كتابهای كار و تمرین ،با در نظر گرفتن خالقیتهای الزم و توجه به س��ند تحول بنیادین و
برنام ة درسی ملی.
هیئت داوران علوم تجربی در پایان وظیفة خود میداند ،از ناشرانی كه بهمنظور حفظ محیطزیست ،برای كتابهایی كه
ك سال تحصیلی كاربرد دارند ،از كاغذهای بازیافتی استفاده میكنند ،تقدیر و تشكر كند.
فقط در ی 
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گروهعلومتربیتی

محمدرضا حشمتی ()1343
ف��وق لیس��انس آموزش و پرورش تطبیقی ،دبیر دبیرس��تانهای ته��ران (از 1367تا
 ،)1388مدرس دانش��گاه عالمه طباطبایی(از  1387تا  ،)1392س��ردبیر مجلة رش��د
آموزش راهنمایی تحصیلی(از  1388تا  )1392و سردبیر رشد معلم (از  1393تاكنون).
ایش��ان تاكنون سه ویژهنامه برای معلمان پایههای ششم تا هشتم مدارس تدوین كرده
و مقاالت متعددی در نش��ریات فرهنگی كش��ور به چاپ سپرده است .كتاب حشمتی،
«فرهنگنامة مشاغل» كه  150شغل فرهنگی را به نوجوانان و جوانان معرفی میكند،
در سال  1392كتاب برگزیدة سال جمهوری اسالمی شد.

لیلی محمدحسین ()1342
فوق لیس��انس زبان و ادبیات انگلیس��ی ،دبیر زبان انگلیسی (از  1368تاكنون) ،عضو
ش��ورای برنامهریزی مجلة «رش��د آموزش متوس��طة( »1راهنمایی س��ابق) (از 1389
تاكنون) و مجری كارگاههای آموزش��ی برای معلمان ،مدیران و كارشناس��ان آموزش و
پ��رورش با موضوعاتی مانند «ویژگیهای معلم مؤثر» و «تفكر سیس��تمی» (از 1374
تاكنون) .ایشان در «برنامة آموزشی تضمین كیفیت در مدارس اسكاتلند» ،و نیز برنامة
آموزشی «بنیاد فرهنگی ژاپن برای مدیران ومعلمان دورة متوسطه» شركت كرده است.
از جمله كتابهای او میتوان به «مغز و آموزش» و «یادگیری از طریق همیاری» اشاره
كرد.

محمود معافی ()1331
دكترای مطالعات تطبیقی برنامهریزی درس��ی ،م��درس مراكز تربیت معلم (از1363
تا  ،)1368كارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از 1364تاكنون) ،مشاور
علم��ی س��ازمان پژوه��ش و برنامهریزی درس��ی (از 1375تاكنون) .ایش��ان در تألیف
 15راهنمای برنامة درس��ی و  6كتاب درس��ی ،و ارزش��یابی  6برنامة درسی همكاری
داشتهاس��ت ،تاكنون هفت كتاب در زمینة آم��وزش علوم ،آموزش هنر و آموزش دین
ترجمه كرده اس��ت و بیش از صد مقاله در مجالت رش��د (ریاضی ،ش��یمی ،جغرافیا و
تكنولوژی آموزشی) به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه داوران علوم تربیتی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در یازدهمین دورة جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،گروه داوری علوم تربیتی ،متشکل از سه داور در حوزة
تعلیموتربیت 13 ،عنوان کتاب را طی دو مرحله بررسی کرد و با توجه به شاخصهای مورد نظر و بحث و گفتوگو ،یک
کتاب را بهعنوان برگزیده و یک کتاب را بهعنوان کتاب تقدیری انتخاب کرد.
گروه داوری ضمن تشکر از کلیة مؤلفان و ناشران این حوزه ،بهمنظور افزایش کیفیت کتابهای آموزشی در حوزة علوم
تربیتی ،موارد زیر را پیشنهاد میکند:
 .1مؤلفان محترم عالقهمند به تدوین کتاب در حوزة علوم تربیتی با مبانی نظری «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»
و همچنین مفاهیم برنامة درسی ملی آشنا شوند.
 .2پیوند بین محتوای کتابهای آموزشی و اهداف برنامة درسی ملی در اولویتهای مؤلفان قرار گیرد.
 .3عالوه بر توجه و پرداختن به جنبههای نظری ،به جنبههای کاربردی بیشتر توجه شود.
 .4نویسندگان محترم با دانش تعلیموتربیتی اسالمی آشنایی بیشتری کسب کنند.
 .5مؤلفان و ناشران محترم دربارة نیازهای معلمان و مسائل روز آموزشوپرورش آگاهیهای الزم را بهدست آورند.
 .6در تدوین کتابها از ابهامگویی و کلیگویی پرهیز شود.
 .7قبل از تحویل کتاب برای چاپ ،صاحبنظران آن را بهمنظور اعتباریابی علمی بررسی کنند.
 .8در استناد به آیات قرآن کریم با مراجعه به تفاسیر قرآن ،از برداشتهای شخصی پرهیز شود.
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گروه فرهنگ و هنر

عالءالدین كیا ()1342
فوق لیسانس جامعهشناسی ،دبیر هنر مدارس راهنمایی و دبیرستانهای مازندران
و تهران( 1363تا  ،)1371مدرس هنر مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان(1368
ت��ا  ،)1376عضو گروه هنر پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پ��رورش( 1390تاكنون)،
مدیر هماهنگی طرحهای پژوهش��ی مطالعات آموزش و پرورش(از  1388تاكنون) و
عضو هیئت تحریریة فصلنامة رش��د آموزش هنر(از  1389تاكنون) .ایش��ان در سال
 1383نفر اول مس��ابقات خوشنویسی معلمان كشور ،نفر اول مسابقات خوشنویسی
نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در سال  1381و مدرس انجمن خوشنویسان ایران از
سال  1367تاکنون و در سال  1391پژوهشگر برگزیدة وزارت آموزش و پرورش و در
سال  1393مجری طرح ارزشیابی بستة آموزشی فرهنگ و هنر پایة هفتم بوده است.

مرضیه پناهیانپور()1348
لیسانس هنرهای تجسمی ،سرگروه درس فرهنگ و هنر ادارة كل شهر تهران ،عضو
ش��ورای برنامهریزی كتب درس��ی درس فرهنگ و هنر ،و داور جش��نوارة كتابهای
آموزش��ی رشد .ایش��ان مقاالت پژوهش��ی متعددی دارد كه از جملة آنهاست« :به
كارگیری و تلفیق ریاضی و هنر در آموزش فراكتالها در كالس درس».

عبدالناصر خیاط ()1357
فوق لیسانس پژوهش هنر ،معلم هنر در منطقة  15تهران .ایشان چندین نمایشگاه
در موضوعات گرافیك ،نقاش��ی و خوشنویس��ی در تهران و بوكان برگزار كرده است.
چند مقاله در زمینههای علم و هنر در تمدن اسالمی ،هنرهای تجسمی و كتیبههای
مذهبی نیز از او به چاپ رسیده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران ضمن تقدیر و تشکر از تمامی ناشران ،مؤلفان و نویسندگان حوزة هنر و تعلیمو تربیت ،لزوم توجه هرچه
بیش��تر به تولید کتاب در باب هنر و مس��ائل مربوط به آن را در دنیای کودک و نوجوان یادآور میشود و توجه مؤلفان و
ناشران محترم را به موارد زیر معطوف میدارد:
 .1ناش��ران و مؤلفان با مقولة هنر ،بهمثابه گونهای از دانش بش��ری که با زندگی امروزه عجین ش��ده اس��ت ،آگاهانه و
محققانه برخورد کنند.
 .2کارگروهی مجرب برای بررسی ،کارشناسی ،تأیید و تصحیح متون ارائه شده برای چاپ تشکیل شود.
 .3به گروه سنی نوجوان و نیازهای آنها در حوزة هنر توجه بیشتری شود.
 .4به تألیف در حوزة موضوعاتی چون عکاسی ،موسیقی ،خالقیت نمایشی و هنرهای سنتی عنایت بیشتریشود.
 .5به توسعه و تعمیق مهارتهایی از قبیل شناخت هنر و تحلیل و نقد آثار هنری در نوجوانان ،از طریق تألیفات مناسب،
توجه بیشتر صورت گیرد.
 .6در تألیف و انتشار کتابها ،به ترویج هنر بهمنظور تقویت هویت ایرانی توجه بیشتری شود.
 .7در تألیف و انتشار کتابهای هنری به اجزای برنامة درسی ملی عنایت بیشتریشود.
 .8مؤلفان به ارائة نگاه نو و خالقانه ترغیب شوند و از انتشار کتابهایی با موضوعات تکراری بپرهیزند.
 .9در تألیف و انتشار کتابهای هنری مبانی نگارش علمی و پژوهشی رعایت شود.
 .10نظامی منطبق و متعادل برای قیمتگذاری کتاب با توجه به هزینههای خانوادهها پیشبینی و اجرایی شود.
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گروه فلسفه

فخری ملكی ()1339
فوق لیس��انس فلس��فه و دانش��جوی دكترای این رش��ته ،دبیر درسه��ای عربی و
ادبیات فارس��ی در دورة متوس��طه( 1373تا  ،)1376مدرس دورههای آموزش ضمن
خدمت( 1391تا  ،)1393و كارشناس مسئول گروه فلسفه و منطق دفتر برنامهریزی و
تألیف كتب درس��ی( 1376تاكنون) و مدرس فلسفه و منطق در مدارس .ایشان مؤلف
كت��اب «روش تدریس منطق» (راهنمای معلم) اس��ت و مقالههای متعددی در مجلة
رشد آموزش معارف از وی منتشر شده است.

محمد مهدی اعتصامی()1335
دكترای فلسفه ،دبیر مدارس راهنمایی و دبیرستانهای تهران (از  1358تا ،)1375
كارشناس گروه دینی و قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1373تاكنون)،
و مدرس فلس��فه در دانش��گاههای امام صادق و تهران (از  1378تاكنون) .ایش��ان كه
مدیری��ت تدوین برنامة جدید درس دینی دورة ابتدایی و راهنمایی را برعهده داش��ته
اس��ت ،در تألیف كتابهای درس��ی«دین و زندگی»(پایة اول متوس��طه) و هدیههای
آسمانی(پایة دوم متوسطه) و كتابهای راهنمای معلم آنها ،و نیز چند كتاب آموزش
دینی مشاركت داشته است.

اكرم رهنما ()1345
فوق لیس��انس فلسفه ،دبیر درس فلس��فه و منطق( 1371تا  )1393و عضو شورای
برنامهری��زی درس فلس��فه و منطق دفت��ر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (1391
تاكنون) .ایش��ان مقاالت متعددی در زمینة آموزش فلسفه ،و مباحث پیچیدة فلسفی
نظیر علیت ،هرمنوتیك ،عرض خاص ،و حركت و سكون نگاشته است.

160

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران فلسفه

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
یکی از تفاوتهای عمدة فلس��فه و منطق با س��ایر علوم این است که آموزش فلسفه و منطق عالوهبر افزایش دانش ،به
افزایش دانایی نیز میانجامد .دانش را با آموزش علوم میتوان بهدس��ت آورد ،ولی دانایی باید بهمنزلة پایهای از پایههای
شخصیتی ،مورد تربیت و پرورش قرار گیرد .تأمل در این نکته نشان میدهد ،افزایش دانایی الزمة قهری آموزش فلسفه
نیس��ت ،بلکه به نوع برنامة آموزش��ی بس��تگی دارد .لذا بایس��ته است پرسش کنیم ،برنامة آموزش��ی فلسفه و منطق در
دورههای ابتدایی و متوسطه چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند و به چه نیازهایی باید پاسخ دهد .براساس این پرسش
است که مباحث عمده در آموزش فلسفه استقصا میشود .لذا مالک انتخاب مباحث و آثار ،در واقع اهداف آموزشی است
و ش��یوه و زبان برنامة آموزش��ی هم به مباحث و اهداف آن وابسته اس��ت .نقش کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی
تسهیل تحقق اهداف برنامة درسی است.
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گروهفیزیك

احمد احمدی ()1347
فوق لیس��انس فیزیك ،كارش��ناس گروه علوم در بخش فیزی��ک دفتر برنامهریزی و
تألی��ف كتب درس��ی(از  1374تاكنون) ،عض��و هیئت تحریریه و مدی��ر داخلی مجلة
«رش��د آموزش فیزیك» (از  1376تاكنون) ،مدرس آموزش ضمن خدمت معلمان (از
 1377تاكنون) ،مجری طرح دورة كارشناسی ارشد فیزیك ،و داور جشنوارة كتابهای
آموزشی رشد .ایشان عالوه بر تألیف و ترجمة دهها مقاله برای مجالت رشد ،در تألیف
كتاب درس��ی فیزیک متوس��طه و پیشدانشگاهی و علوم متوس��طة 1همكاری داشته
است.

سمیرا بهرامی ()1360
دكترای فیزیك ،دبیر فیزیک شهرستانهای استان تهران (از  1387تا ،)1389همكار
مؤلف كتابهای درسی در بازبینی كتاب فیزیک پیشدانشگاهی (از  1391تا ،)1392
مدرس دانش��گاههای زنجان ،تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان (از 1384
تاكنون) و مدیر پژوهشس��رای دانش آموزی كهریزك .ایشان كه در كنفرانس فیزیک
ایران در س��الهای  1388و  1381دو مقاله ارائه كردهاس��ت ،دبیر علمی چهاردهمین
كنفرانس آموزش فیزیک ایران بوده است.

بتول فرنوش
فوقلیسانس فیزیك ،دبیر فیزیک دبیرستانهای تهران(از  1361تاكنون) ،كارشناس
گ��روه علوم تجرب��ی و دفتر برنامهری��زی و تألیف كتب درس��ی (از  1373تاكنون) ،و
داور جش��نوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد (سه دورة گذشته) .ایشان در تألیف
كتابهای درس��ی علوم تجربی ابتدایی ،راهنمایی و كتاب معلم آنها همكاری داشته
است و تألیفاتی نیز در حوزة كتاب كار علوم دارد.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در طول سالهای اخیر ،آموزش فیزیک کشور روند رو به رشدی را طی کرده و در این راه ،موفقیتهای ارزندهای حاصل
ش��ده اس��ت .توجه ویژه به آموزش ،با رویکرد مفهومی ،اس��تفاده از فناوری اطالعات ،روشهای فعال تدریس با رویکرد
یادگیری مش��ارکتی و فرایندمحوری ،آموزش مهارتها به جای انباش��تن دانشها ،کاربردی کردن آموزش به جای بیان
انتزاعی مفاهیم ،توجه ویژه به ش��یوههای گوناگون ارزش��یابی ،رشد خالقیت و نوآوری دانشآموزان ،کاهش نقش سنتی
معلم و افزایش نقش واقعی وی بهعنوان راهبر و تسهیلکنندة امر آموزش،همگی ضرورت ایجاد نگرش تازهای را در تألیف
کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی ،در ذهن تداعی میکنند.
ب��ا وجود ظرفیتهای ف��راوان در عرصههای فیزیک که میتوانند موجب برداش��تن گامهای مؤثری در ارتقای س��طح
کیفی آموزش فیزیک باشند ،آزمونهای ورودی دانشگاهها به شدت آموزش این علم پایه را تحتتأثیر خود قرار دادهاند
و بس��یاری از مؤلفان کتابهای کمکآموزش��ی و کمکدرسی را نیز به سمت خود کش��اندهاند .به همین دلیل ،بسیاری
از کتابه��ای فیزیک ،به ج��ای توجه به موارد فوق ،تنها به جمعآوری و حل پرس��شهای چهارگزینهای پرداختهاند .به
عبارت دیگر ،فقط یکی از حیطههای آموزش ،یعنی آزمون و آن هم فقط یکی از ش��یوههای آزمون ،یعنی پرس��شهای
چهارگزینهای را مورد توجه قرار دادهاند .این ضعف در اکثر قریب به اتفاق کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی موجود
در بازار و کتابهای ارائه شده به جشنواره مشهود است.
علم فیزیک از جمله علومی است که در تمام جنبههای زندگی بشر کاربرد مستقیم دارد و ضروری است ناشران ،مؤلفان
و مسئوالن محترم ،توجه خاصی به این علم داشته باشند و برای ارتقای آن گام بردارند .استفاده نکردن از شیوههای نوین
و کاربردی آموزش ،بهره نگرفتن از فناوری اطالعات و ارتباطات ،و توجه ناکافی به برنامة درسی و هدفهای آموزشی ،از
جمله ضعفهای اصلی در اغلب کتابهای آموزش فیزیک ارائه شده به یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی
رشد هستند.
هیئت داوران گروه فیزیک یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد ،ضمن تقدیر و تشکر مجدد و ابراز
خرس��ندی از تمایل مؤلفان ،مترجمان و ناش��ران به اس��تفاده از شیوههای نوین آموزش ،پیش��نهاد میکند ،این گروه از
اندیشمندان به توصیههای زیر توجه خاص مبذول فرمایند:
 .1در تألیف کتابهای کمکدرسی ،شیوهها و حیطههای متنوع ارزشیابی را مدنظر قرار دهند.
 .2از جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی استفاده کنند.
 .3به مسائل کاربردی ،واقعی و مرتبط با زندگی روزمره توجه ویژه داشته باشند.
 .4در محتوای نوشتاری کتاب ،به ایجاد انگیزه در مخاطبان برای یادگیری ،توجه خاص مبذول دارند.
 .5در راستای تحقق هدفهای برنام ة درسی گام بردارند.
 .6نقشهای نوین معلم و دانشآموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری در آثارشان نمایان شود.
 .7از فناوری اطالعات و ارتباطات بهصورت خاص استفاده کنند.
 .8شیوههای فعال یادگیری را مورد توجه قرار دهند.
 .9از تصویرهای جذاب و متناسب با موضوع بهره گیرند.
 .10محتوای کتاب را بهگونهای سازماندهی کنند که زمینة جذب مخاطب را فراهم سازد.
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گروه قرآن و زبان عربی

عادل اشكبوس ()1342
فوقلیس��انس زبان و ادبیات عرب ،دبیر زبان عربی دبیرس��تانهای تهران (از 1368
تاكنون) ،و مدیر گروه عربی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از  1390تاكنون).
ایش��ان مدیر بزرگترین سایت ریشهیابی واژگان اس��ت كه در طول چهار سال ،بیش
از س��ه و نیم میلیون بازدید داشتهاست .اشكبوس كتاب «فرهنگ کاربردی فارسی به
عربی» را به رشتة تحریر درآورده و در سال  1390دبیر نمونة كشوری شدهاست.

سید عالءالدین اعالیی ()1336
كارش��ناس ارش��د علوم قرآن و حدیث ،دبیر عربی دبیرس��تانهای تهران (از 1367
تاكنون) و مدرس دانشگاه (از  1387تاكنون) ،سرگروه عربی -دینی متوسطة كشوری
(از  1372تا  )1382و عضو گروه قرآن متوسطة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی
(از  1380تا  .)1392ایش��ان از جمله نویس��ندگان كتابهای كمكآموزشی در حوزة
آموزش زبان عربی است و با سازمان تبلیغات اسالمی نیز همكاری دارد.

علی چراغی ()1332
فوق لیس��انس زبان و ادبیات عرب و كارشناس برنامهریزی دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درس��ی (از  1352تاكنون) .ایشان تألیف  13جلد كتاب درسی ،تألیف دهها جلد
كتاب آموزشی ،كمكآموزشی و كتاب كار ،و  10جلد كتاب «پیامبران در قرآن» ،دهها
جلد كتاب در حوزة معارف اسالمی و قرآن ،و نگارش دهها مقاله در موضوعات گوناگون
در حوزة آموزش زیان عربی ،قرآن ،تاریخ اس�لام و جغرافیا را در كارنامة فرهنگی خود
دارد.
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گروه داوری قرآن و زبان عربی ،پس از بررسی مجموعه كتابهای آموزشی ،به نتایج زیر رسید:
ب در این
 .1اغلب كتابهای عربی در دو حوزة كتاب كار و كتاب كنكور تألیف شدهاند .این در حالی است كه بازار كتا 
زمینه پر از اینگونه كتابهاس��ت و درس عربی به چنین كتابهایی نیاز مبرم ندارد ،بلكه به كتابهای متن محور نیاز
دارد؛ مانند كتاب داس��تان ،اشعار مناس��ب ،مطالب علمی و مكالمه .از طرف دیگر ،رویكرد جدید راهنمای برنامة درسی
عربی متن محور است ،در حالی كه در كتابهای كار قاعده محوری حاكم است.
 .2تمرینات كتابهای كار بیش��تر به تلههای آموزش��ی و معماسازی شبیه هستند .گویا بیشتر شبیه سؤاالت كنكورند
و هدف آنها برگزاری مس��ابقة درس��ی است .در حالی كه در كتاب كار ،هدف مسابقه دادن نیست ،بلكه تثبیت و درونی
شدن آموختهها مورد نظر است.
مالكهای داوری كتابهای گروه قرآن و زبان عربی از این قرار بودهاند:
رعایت اهداف برنامة حوزة یادگیری قرآن و عربی و راهنمای برنامة درسی هر یك از این دو گروه درسی.
توجه به تغییرات و اصالحات كتابهای جدید عربی در بازنگری كتابهای درسی.
رعایت صحت علمی عبارات از نظر صرف ،نحو ،بالغت ،كاربرد واژگان و تفسیر.
توانمن��دی كتاب در ایجاد عالقه و انگی��زه و تقویت مهارتهای زبانی ،بهویژه در بخش عربی ،و تقویت نگرش مثبت
به قرآن.
داوری كتابها در دو مرحله صورت گرفته است:
مرحلة اول ،گزینش كتابهای مناسب توسط داوران اولیه؛
مرحلة دوم ،گزینش كتاب برگزیده از بین كتابهای تأیید شده در مرحلة اول .این مرحله ،با حضور سه تا پنج داور و
كارشناس مسئول گروه انجام شده است.
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گروه كار و فناوری

معصومه نوروزی ()1352
فوقلیس��انس مدیریت فناوری اطالعات ،كارش��ناس محتوای الكترونیكی دفتر طرح
توسعة كاربری فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش (از  1381تا  ،)1385کارشناس
مسئول فناوری اطالعات دفتر نوسازی و تحول اداری (از  1385تا  ،)1390كارشناس
برنامهریزی دفتر تألیف كتابهای درس��ی ابتدایی و متوسطة نظری (از)1392-1390
و كارش��ناس تألیف کتابهای کار و فناوری دفتر تألی��ف كتابهای فنی و حرفهای و
كاردانش ( 1392تاکنون) .ایش��ان تاكنون مقاالت علمی متعددی در زمینههای سواد
رایانهای ،حفاظت از اطالعات ش��خصی و امنیت اطالعات ،و سیس��تمهای اتوماسیون
اداری به رشتة تحریر درآورده است.

مینا زند ()1348
فوقلیس��انس برنامهریزی درسی ،آموزگار دورة ابتدایی (از  1367تا ،)1393و همکار
دفت��ر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی در گ��روه کار و فناوری .ایش��ان تاکنون یک
مجموعه س��یدی آموزش��ی برای پایة چهارم دورة ابتدایی تهیه و چند مقاله در مجلة
رش��د آموزش ابتدایی منتشر کرده اس��ت .زند ارزیاب کتابهای کار و فناوری معاونت
ساماندهي کتابهای آموزشی است.

بهنام نیکنژاد ()1363
فوقلیس��انس مهندس��ی مکانیک ،هنر آموز هنرس��تانهای فنی و حرفهای و کار و
دانش (از  88تا ،)91دبیر انجمن علمی مکانیک دانش��گاه شهید رجایی (از  84تا،)87
کارش��ناس تخصصی رشتههای صنایع مکانیک خودرو ،صنایع فلزی ،و حوزة تربیت و
یادگیری کار و فناوری متوس��طة اول ،و عضو هیئت مؤس��س پژوهشکدة انرژی شهید
باکری (از  89تا .)93ایش��ان مقام س��وم دومین مسابقة ملی طراحی ماشین الکتریکی
و هیبریدی دانشگاه صنعتی شریف و رتبة اول اختراع دومین و سومین جشنوارة ملی
حرکت وزارت علوم و فناوری را (در سالهای  1388و  )1389کسب کرده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری درس كار و فناوری ،پس از بررسی هفت عنوان كتاب رسیده به دبیرخانة جشنواره ،تنها یك كتاب را در
بخش كتابهای برگزیده معرفی كرد .س��ایر كتابها به دلیل دور بودن از اهداف برنامة درسی كار و فناوری ،كتابهای
مناسبی تشخیص داده نشدند.
ً
با توجه به جدید بودن حوزة تربیت و یادگیری كار و فناوری ،خصوصا درس كار و فناوری كه در پایههای ششم ،هفتم
و هش��تم اجرا میشود ،ناش��ران كتابهای آموزشی ،هنوز با این حوزه آشنایی كافی ندارند .همین امر موجب آمار پایین
كتابهای رسیده و همسو نبودن محتوای آنها با اهداف این حوزه شده است.
حوزة كار و فناوری ش��امل كس��ب مهارتهای عملی برای زندگی كارامد و بهرهور و كس��ب شایس��تگیهای مرتبط با
فناوری و علوم وابس��ته ،به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهمنظور تربیت فناورانه و زندگی س��الم در فضای مجازی و
نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخشهای گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی است .اهداف شاخص در این حوزه
عبارتاند از مهارتآموزی ،آشنایی با مشاغل و بازار كار و ویژگیهای آن ،كار عملی و مبتنی بر پروژه ،پرورش خالقیت و
نوآوری ،و ارزشیابی عملكردی كه عموماً در تدوین كتابهای رسیده به دبیرخانه به آنها توجه نشده است.
در برنامة درسی ملی ،اجرای درس كار و فناوری و آموزش مهارتها در قالب پروژه و كار عملی پیشبینی شده است،
لذا ناش��ران محترم كتابهای آموزش��ی باید به این مهم بهطور ویژه توجه كنند .یادگیری مبتنی بر پروژه روش آموزشی
اس��ت كه دانشآموزان را برای حل مس��ائل و برآوردن نیاز در تهیة محصوالت هدایت میكند .این نوع از یادگیری سبب
میشود،
دانشآموزان به فعالیتهای زندگی و دنیای كار واقعی نزدیكتر شوند و یادگیری را در بستر واقعیتهای زندگی تجربه
كنن��د .از مزایای روش یادگیری مزبور میتوان به این موارد اش��اره ك��رد :افزایش عالقه ،اعتمادبهنفس و بهبود نگرش به
یادگیری؛ درگیری بیش��تر دانشآموز در فرایند یادگیری؛ ایجاد فرصتهایی برای توس��عة مهارتهای پیچیدهتر؛ تجربة
بهكارگیری چرخة تولید ایده و محصول؛ انجام فعالیتهای مهارتی براساس نیاز در دنیای واقعی و موقعیتهای محلی.
لذا الزم اس��ت اس��تانداردهای تولید كتابهای آموزشی كار و فناوری در اختیار ناش��ران فعال در این حوزه قرار گیرد
تا محتوای كتابها به اهداف برنامههای درس��ی كار و فناوری نزدیكتر ش��ود و در سالهای آینده شاهد نشر كتابهای
آموزشی با رویكردهای مناسب باشیم .همچنین ،امیدواریم در سالهای آتی كمیت تولید كتابهای آموزشی نیز در این
حوزه افزایش یابد.
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گروه كشاورزی

جلیل تاجیک ()1338
فوقلیسانس مهندسی كشاورزی ،هنرآموز هنرستانها و مدرس آموزشكدههای فنی،
دانش��گاههای پیامنور و تربیت معلم (از  1386تا  )1390و داور جش��نوارة كتابهای
آموزشی و تربیتی رشد (از  1390تاكنون) .ایشان كه در پرورش كرم ابریشم تخصص
دارد ،دس��تی نیز در تحقیقات دارد و تاكنون در كش��ت گلهای گلخانهای در خارج از
گلخانه و استفاده از هورمون اسید جیبرلیک برای تولید انگور بیدانه توفیق یافتهاست.

سعید پور مهدی قائم مقامی()1359
دكت��رای تخصص��ی علوم دامی ،مدرس دانش��كدة فنی كش��اورزی دانش��گاه فنی و
حرفهای (از 1390تا  ،)1393مدیر گروه رش��تة پرورش طیور دانشكدة فنی كشاورزی
ش��هریار( )1393و كارشناس گروه كش��اورزی دفتر فنی و حرفهای سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش��ی(از 1391تاكنون) .ایشان كه در سال  1393مدرس دورة تأمین
مدرس��ان دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی بوده است ،بیش از پنج مقالة علمی_
پژوهشی در زمینة كشاورزی و آموزش كشاورزی دارد و مؤلف كتاب كار و فناوری پایة
ششم متوسطه است.

ابوالفضل قلی بیكی فرد()1344
دکت��رای علوم دام��ی (ژنتیک و اصالح ن��ژاد دام) که به مدت  15س��ال عضو ثابت
کمیس��یون گروه علوم دامی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی فنی و حرفهای»
بوده و تاکنون در تألیف و تدوین  13عنوان کتاب رشتة علوم دامی برای هنرستانهای
کش��اورزی مشارکت داش��ته است .ایش��ان تاکنون حدود  10مقاله در مجالت داخلی
و خارجی به چاپ رس��انده و چند کتاب آموزش��ی نیز در زمینههای متفاوت رش��تة
کشاورزی تألیف کرده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
ت نیروی انس��انی در تمام زمینهها از جمله کش��اورزی ،باید از سطوح آموزشی متوسطه آغاز شود تا اثربخشی الزم
تربی 
را در توسعة کشور داشته باشد .کشور ما با دارا بودن اقلیمهای متفاوت ،میتواند یکی از قطبهای بزرگ تأمین و صدور
موادغذايي باشد كه متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است .بدیهی است انتخاب محتوای مناسب آموزشی برای دورة
متوسطه ،یکی از مناسبترین راهکارها برای نیل به این هدف است که باعث آگاهی روزافزون جامعه از تواناییهای بالقوة
کشور در زمینة کشاورزی و استفاده بهينه از منابع موجود میشود.
تعداد کم آثار ارس��ال ش��ده به جشنواره در زمینة علوم کش��اورزی گویای این واقعیت است که هنوز اهمیت تولیدات
کشاورزی و ضرورت آموزش آن در سطح متوسطه بر همگان شناخته نشده است.
تنها دو کتاب «پرورش و فراوری سیبزمینی خوراکی و بذری» و «انگلشناسی و بیماریهای انگلی» به دست داوران
گروه رس��ید که از نظر جامعیت علمی محتوا ،جذابیت مطالب ،در نظر داش��تن اهداف رفتاری ،و تناسب با اهداف برنامة
درس��ی ملی برای رش��تهها و مخاطبان خاص بررس��ی ش��دند .الزم به ذکر اس��ت منظور از مخاطبان خاص ،هنرجویان
فنیوحرفهای و کاردانش و هنرآموزان است.
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گروه گرافیک و عكاسی

خدیجه بختیاری ()1345
لیس��انس رشتة گرافیک و دانشجوی كارشناسی ارش��د هنر اسالمی ،هنرآموز رشتة
گرافیك ،عكاس��ی و طراحی هنرستانهای تهران(از  1373تاكنون) ،و كارشناس دفتر
برنامهری��زی و تألیف كتب فن��ی و حرفهای و كاردانش(از  1387تاكنون) .ایش��ان در
تألیف كتابهای «راهنمای معلم تصویرس��ازی» مش��اركت داشته و از طریق نگارش
گزارش و مقاله با فصلنامة رش��د آموزش فنی و حرف��های همكاری دارد .بختیاری به
عنوان مدیر هنری و مس��ئول آمادهسازی كتابهای آموزش فنی و حرفهای با ناشران
بخش خصوصی همكاری دارد.

ماندانا منوچهری ()1349
فوق لیس��انس گرافیك ،هنرآموز رشتة گرافیک ش��هر تهران( 1377تاكنون) ،مدیر
گروه آموزشی رشتة گرافیک سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ( 1379تا ،)1383
عضو كمیسیون تخصصی رشتة گرافیک دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (1386
تا  ،)1391مدرس دانش��گاههای جامع و شریعتی (از  1386تاكنون) ،و داور جشنوارة
كتابهای آموزش��ی رشد در رش��تة گرافیک ( 1390تاكنون) .ایشان از جمله مؤلفان
شش عنوان كتاب تخصصی هنر در موضوعات تایپوگرافی ،گچبری ،تاریخ هنر و پوستر
سازی است.

فرزانه ناظرانپور ()1347
فوقلیس��انس ادبیات نمایشی ،هنرآموز عكاسی هنرستانهای فنی و حرفهای تهران
(از  1374تاكنون) ،و عضو كمیس��یون دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی فنی و
حرفهای و كاردانش (از  1387تاكنون) .ایشان كتابی در زمینة نورپردازی در عكاسی و
مقالهای با عنوان «كودك ،نمایش و آفرینش» (چاپ ش��ده در مجلة آفرینش)1389 ،
به رشتة تحریر درآورده است.
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یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
ِ
حکایت کتابهای کمکآموزشی همچنان باقی است.
دفتر یازدهم به پایان آمد،
هیئ��ت داوری گ��روه گرافیک و عکس یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د ،ضمن قدردانی از
زحمات دفتر «انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی» به دلیل اس��تمرار و مداومت در امر ساماندهی کتابهای آموزشی و
کمکآموزشی ،موفقیت و ارتقای کیفی هر سالة این تالش هدفمند را آرزو دارد و توجه عزیزان را به نکات زیر معطوف
میدارد:
کتابهای تخصصی مرتبط با رش��ته و گروه درسی عکاسی در سال گذشته آنطور که انتظار میرفت به جشنواره
نرسیدند.
در میان کتابهای مناسب و مفید در گروه گرافیک نیز اگرچه امتیازات به هم نزدیک بودند ،اما باتوجه به رویکرد
حمایت از نویس��نده و تألیف کتاب بهصورت مس��تقل ،برگزیدة این بخش کتابی تألیفی است و نه ترجمهای .اگرچه در
بخش ترجمه نیز شاهد کتابهای خوبی بودیم.
با آرزوی بهروزی و موفقیت روزافزون برای نویسندگان ،ناشران و همه دستاندرکاران تولید کتابهای آموزشی
«گروه گرافیک و عکس»
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گروه مدیریت خانواده و بهداشت و كودكیاری

سید رحمن هاشمی ()1327
فوقلیسانس عرفان اسالمی و دارای تحصیالت حوزوی ،رئیس ادارة آموزش و پرورش
شهرستانهای تاکس��تان (از  1363تا  )1364و ماهنشان (از  1369تا  ،)1370معاون
اداری مالی دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد زنجان (از  1364تا س��ال  ،)1367مس��ئول
گزینش و مدیر گروه در دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد زنجان (از  64تا ،)67کارشناس
برنامهریزی درس��ی رشتة مدیریت خانوادة فنی و حرفهای (از  1376تاکنون) ،مدرس
طرح معلمان در دانش��گاه علمی کاربردی (از  91تا ،)93کارش��ناس س��تاد اقامة نماز
ادارة کل شهرس��تانهای استان تهران (از  73تا ،،)74مشاور فرهنگی و امور اجتماعی
شهرداری منطقة  2تهران (از  1374تا  .)1376ایشان یک ترجمه و چند تألیف دارد و
 38پودمان درسی نیز برای رشتة مدیریت خانواده تهیه و تدوین کرده است.

محبوبه خلفی ()1335
فوق لیس��انس مدیریت آموزشی ،رئیس هنرستان نوفل لوشاتو(از  1359تا  )1361و
رئیس دبیرستان عبرت (از  1364تا  ،)1373عضو كمیسیون تخصصی رشتة مدیریت
خان��وادة دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درس��ی (از  1375تاكنون) ،و داور جش��نوارة
كتابهای آموزشی رشد (ده دورة گذشته) .ایشان مقاالتی در زمینة مسائل آموزشهای
فنی و حرفهای نظیر اقتصاد آموزش فنی و حرفهای دارد.

معصومه صادق ()1340
فوق لیس��انس برنامهریزی درس��ی ،كارش��ناس دفتر برنامهریزی و تألیف كتب فنی
و حرف��های و كاردان��ش(از  1373تاكنون) و داور حوزة آموزش بهداش��ت جش��نوارة
كتابهای آموزش��ی و پرورشی رش��د(از اولین دوره) .ایشان كه در تألیف كتاب درسی
بهداش��ت روانی رشتة كودكیاری همكاری داشته ،مؤلف كتاب «راهنمای بهداشت در
مدارس» است.

172

| رشد جوانه | شمارۀ  | 46زمستان 1393

بیانیة گروه داوران مدیریت خانواده و
بهداشت و كودكیاری

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
گروه داوری رشتههای مدیریت خانوادة فنیوحرفهای و شاخة کاردانش و بهداشت و کودکیاری ،ضمن قدردانی و تشکر
از مسئوالن برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد و حضور فعال ناشران و مؤلفان محترم ،متن
بیانیة این گروه را به شرح زیر به استحضار میرساند.
از آنجا که هدف جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د در راس��تای تحقق مادة  5مصوبة « 828شورای عالی
آموزشوپرورش » اس��ت ،در بررس��ی و داوری کتابهای ارس��الی به حش��نواره در گروه مدیریت خانواده و بهداش��ت و
کودکیاری ،مبنای انتخاب کتاب را براساس حوزههای یادگیری یازدهگانة مندرج در برنامة درسی ملی و همچنین رعایت
مادة  4مصوبة  828ش��واری عالی آموزشوپرورش قرار دادیم .ضمن آنکه براساس بند  7/8آییننامة برگزاری یازدهمین
جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،پارامترهای هماهنگی و همسویی با اهداف و رویکرد برنامة درسی ،تسهیل،
توسعه و تعمیق آموزش ،توجه به زبان فارسی ،توجه به یادگیری مؤثر و پایدارتر ،نوآوری و ابتکار و اتخاذ روشهای نو و
جذاب در ارائة محتوا را در نظر گرفتیم .بر این اساس ،کتابهای داوری شده در این حوزه بهطور کلی دارای برخی نکات
مثبت و منفی به شرح زیرند:
الف .نکات مثبت
ً
 .1اغلب کتابها بهلحاظ رعایت معیارهای عمومی ،از جمع امتیازات نسبتا خوبی برخوردار بودند.
 .2اکثر کتابها از منابع غنی برخوردارند.
 .3منابع مورد استفاده در ترجمهها معموالً بهروز هستند.
ب .نکات منفی
 .1با توجه به بند  7/8آییننامة برگزاری یازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی رش��د ،کتابهای عرضه ش��ده به
جشنواره ،از مفاد بند مذکور ،نظیر هماهنگی و همسویی با اهداف و رویکرد برنامة درسی ،برخوردار نیستند و این موضوع
قابل تأمل است.
 .2کتابهای ارس��الی بهلحاظ رعایت نکردن معیارهای عمومی ،مانند خالقیت ،نوآوری ،مطرح نکردن اصول بهداشتی
و ایمنی متناس��ب با محتوا ،رعایت نکردن اهداف برنامة درس��ی و رشتة تحصیلی و ...با شاخصهای ارزشیابی همخوانی
ندارند.
بهمنظور آسیبشناس��ی نکات منفی ،ضرورت دارد دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی با ناش��ران و مؤلفان جلسات
توجیه��ی برگزار کند تا ناش��ران محترم نس��بت به هدفگذاری و اجرای سفارش��ی دفتر اهتم��ام الزم را بهعمل آورند.
همچنین ،ناشران و مؤلفان محترم خود نیز پیگیر ضوابط و شاخصهای ارزشیابی دفتر باشند.
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گروه مطالعات و علوم اجتماعی
لطیف عیوضی()1335
دكتراي جامعهشناسي سياسي ،كارشناس مسئول و عضو شوراي برنامهريزي و تأليف
عل��وم اجتماعي دفتر تألي��ف (از  1386تاكنون) ،و مدرس درسهاي گوناگون رش��تة
جامعهشناسي در دانشگاههاي كشور ( از  1385تاكنون).

منصور ملكعباسی ()1332
فوقلیس��انس جغرافیای طبیعی ،دبیر جغرافیای دبیرس��تانهای ته��ران (از 1358
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول گروه جغرافیای دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی (از
 1368تاكنون) عضو هیئت تحریریة مجلة رشد آموزش جغرافیا (از  1375تا ،)1386
داور جش��نوارة كتابهای آموزشی رشد(پنج دورة گذش��ته) ،و مدرس تربیت معلم و
دانش��گاه عالمه طباطبایی و دانش��گاه آزاد(از  1378تاكنون) .ایشان عالوه بر همكاری
در تألیف كتابهای درس��ی جغرافی��ا از دورة راهنمایی تا پیش دانش��گاهی و تربیت
معلم ،مؤلف كتابهای متعدد كمكآموزش��ی در زمینة آموزش جغرافیا و نجوم ،و نیز
كتابهای دایرهالمعارف جغرافیاست.

سوسن نوروزی ()1344
فوق لیس��انس جامعهشناسی ،كارشناس آموزش متوس��طة وزارت آموزش و پرورش
( 1372تا  ،)1377كارشناس مؤسسة پژوهشی برنامهریزی درسی و پژوهشگاه آموزش
و پرورش (از  1378تا  ،)1390و كارشناس گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامهریزی
و تألیف كتب درس��ی (از 1391تاكنون) .ایشان عضو ش��ورای نظارت بر سازماندهی
محتوای كتاب مطالعات پایة هشتم است.
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بیانیة گروه داوران مطالعات و علوم اجتماعی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
«سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» مکلف به تأمین منابع و مواد آموزشی و تربیتی مورد نیاز مخاطبان تعلی موتربیت
روش مستقیم
رس��می کش��ور است .س��ازمان پژوهش به روشهای مستقیم و غیرمس��تقیم به این وظیفه عمل میکند .در ِ
ت پژوهش ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی بر عهدة سازمان است .در روش
تأمین محتوای آموزش��ی ،مس��ئولی 
غیرمس��تقیم ،س��ازمان با هدایت ،نظارت و حمایت از ظرفیت س��ایر بخشه��ای فرهنگی جامعه ،به فراین��د تولید و توزیع
محتواهای آموزش��ی و تربیتی مورد نیاز مدد میرساند .هماهنگی تولیدات درونسازمانی و برونسازمانی برای تحقق تربیت
مطلوب از وظایف سازمان پژوهش است که باید پیشنیازها و شایستگیهای فرهنگی ،علمی ،قانونی و مالی الزم برای عمل
به این وظیفه را بهدست آورد.
«جش��نوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد» محمل این هماهنگی ،برای استفادة بهینه از توان بالقوه و بالفعل فرهنگی
و تربیتی جامعه در خدمت به آیندهس��ازان ایران اس�لامی است .نقش هدایتی ،نظارتی و حمایتی سازمان پژوهش بهمنظور
همافزایی ظرفیتهای فرهنگی جامعه برای پاس��خگویی به نیازهای واقعی تربیت ،در این جش��نواره نمودار میش��ود .رونق
جش��نوارة رش��د به معنی تعهد نیروهای فرهنگی رسمی و غیررسمی به رس��الت فرهنگی -تمدنی خویش ،و کمفروغی آن،
عمدتاً محصول بیاعتنایی یا کمکاری یک یا دو طرف این رابطه است.
ارزیابی دقیق عملکرد جش��نوارة رشد و تش��خیص فرصتها و محدودیتهای آن ضرورتی فوری است .بهراستی جشنوارة
رش��د از آرمان تا واقعیت به چه میزان در شناس��ایی رسالت خویش و عمل به آن موفق بوده است؟ توفیقها و شکستهای
احتمالی آن کداماند؟ توصیف و تبیین دقیق وضعیت فعلی جشنوارة رشد برای ارائة تجویزهای الزم در راستای بهبود عملکرد
آن در اولویت است.
خداوند س��بحان را س��پاسگزاریم که در این دوره ،فرصت مطالعه و استفاده از اندیشهها و آثار جمعی از فرهیختگان ایران
اسالمی را به ما ارزانی داشت .کتابهایی که در حوزة مطالعات اجتماعی به جشنواره راه یافتند ،در راستای رسالت پیشگفته
و با دقت و وس��واس کامل مطالعه و داوری ش��دند .هیئت داوران الزم میداند از «کانون اندیشه جوان» در تولید کتابهای
مورد نیاز نسل جوان کشور با رویکرد فرهنگی -تمدنی تقدیر کند .بدینوسیله از مسئوالن ارجمند این انتشاراتی تقاضا کند
ت «انتشارات فنی ایران» را در خور
نسبت به نیازها و مسائل جوانان دانشآموز عنایت بیشتری مبذول دارند .همچنین ،فعالی 
تقدیر میشمارد .اگرچه یادآوری این نکته را الزم میبیند که در صورت بومیسازی و متناسبسازی تصویر کتابهای منتشر
شده ،امکان بهرهگیری بهتر برای دانشآموزان ایرانی فراهم میشود.
از خداوند منان میخواهیم به همة ما توفیق دهد با کاس��تیهای حوزة نش��ر کتابهای کمکآموزشی که همچون زخمی
شوپرورش ،ناشران ،فرهیختگان ،نویسندگان،
بر پیکرة تعلی موتربیت نشسته است ،متعهدانه مواجه شویم .بدین وسیله آموز 
آموزگاران و اولیای محترم را به بازاندیشی مسئولیتشان در اینباره فرامیخوانیم.
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گروه معارف اسالمی
سید محمد دلبری ()1354
دكت��رای الهیات (عل��وم قرآن و حدیث) ،آم��وزگار و دبیر مدارس(از س��ال 1370تا
 ،)1391رئی��س گروه ق��رآن و معارف دفتر برنامهریزی و تألی��ف(از  1391تاكنون) و
همكار مجلة رش��د معارف اسالمی .ایش��ان از مؤلفان كتاب دین و زندگی 3بوده است
و خود نیز كتابی دربارة تحلیل داس��تان زندگی حض��رت ابراهیم با رویكرد تربیتی در
قرآن دارد.

محمدمهدی اعتصامی ()1335
دكترای فلسفه ،همكار گروه دینی و قرآن دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی(1373
تاكنون) ،كارش��ناس مسئول درس دینی ( 1374تا  ،)1384مدیر تدوین برنامة جدید
درسهای دینی دورههای متوس��طه و پیش دانشگاهی و نیز مدیر تدوین برنامة جدید
درس دینی دورههای ابتدایی و متوس��طة اول( 1374تا  ،)1384و مدرس دانشگاه در
زمینة فلس��فة غرب( 1380تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتاب هدیههای آس��مان پایة
دوم ابتدایی و كتاب كار و معلم آن ،و نیز كتاب درس��ی دین و زندگی اول متوس��طه
و راهنمای آن ،مش��اركت داشته است .اعتصامی تألیف مجموعهای چند جلدی(پاسخ
به س��ؤاالت اساسی مذهبی) را مدیریت كرده و مجموعهای پنج جلدی نیز در موضوع
حركت و زمان تألیف كرده است.

یاسین شكرانی ()1360
دانشجوی دكترای فلس��فه و كالم اسالمی ،كارشناس گروه قرآن و معارف در بخش
متوس��طة دفتر تألیف كتابهای درس��ی از  1387تاكنون) ،عضو شورای برنامهریزی
كتابه��ای دورههای ابتدایی و متوس��طه ،عض��و هیئت تحریریة مجلة رش��د معارف
اس�لامی( 1391تاكنون) .ایش��ان در تألیف كتابهای «هدیههای آس��مان» و كتاب
«راهنمای معلم» دینی همكاری داش��ته است .شكرانی تاكنون چند جلد كتاب دربارة
مباحث فلسفی و نیز زندگی بزرگانی نظیر مالصدرا و امام جعفر صادق نوشته ومقاالتی
نیز در نشریات به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه داوران معارف اسالمی

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تمام مؤلفههای دخیل در نظام آموزش��ی ،با وجود تفاوت موضوعات و مفاهیم ،به میزان نس��بتی که با امر تعلیموتربیت
دارند ،در ساختاری منسجم ،باید رسیدن به اهداف تربیت دینی را آرمان خود قرار دهند .تهیه و تدوین کتابها و سایر
ابزارهای کمکآموزشی براساس معیارها ،راهبردی اساسی در این زمینه است .از جملة این معیارها میتوان به جنبههای
علمی و محتوایی و سازماندهی مناسب محتوا ،توجه به نیازهای مخاطبان و بهویژه همسویی آنها با اهداف برنامة درسی
تعلیموتربیت دینی اشاره کرد.
هیئت داوران ضمن تقدیر از ناشران محترم ،در جهت ارتقای وضعیت موجود ،نکاتی به این شرح پیشنهاد میکند:
 .1با توجه به نیازهای گوناگون مخاطبان ،تمرکز بر تولید کتابهای دانشافزایی ،سبب غفلت از تولید کتاب در حوزة
ارزشیابی ،فرایند یاددهی -یادگیری ،تولید کتب مرجع و ...خواهد شد .این در حالی است که به تولید و تدوین کتاب در
سایر بخشها نیاز مبرمی وجود دارد.
 .2اکث��ر کتابها با اهداف برنامة درس��ی تعلیموتربیت دین��ی فاصله دارند .مطالعة برنامة درس��ی هر یک از دورههای
تحصیلی به کم شدن این نقص کمک خواهد کرد.
 .3با عنایت به نگاه تلفیقی در حوز ة آموزش دینی ،قرآن و عربی در برنامة درسی ملی ،تولید آثاری با این رویکرد اولویت
خواهند داشت.
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گروه مكانیك

داوود نجفزاده ()1335
لیس��انس مهندسی مكانیك ،رئیس هنرستانهای فنی و حرفهای ( 1364تا ،)1366
كارشناس رشتة تأسیسات در دفتر آموزشهای فنی و حرفهای معاونت آموزشی وزارت
آم��وزش و پرورش( 1375تا  ،)1379كارش��ناس تخصصی دفت��ر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی آموزشهای فنی و حرفهای و كاردانش( 1379تا  ،)1393و داور و سرگروه
داوری جش��نوارة كتابهای آموزشی رش��د( 1379تاكنون) .ایشان تاكنون حدود 10
عنوان كتاب كمكآموزش��ی در رش��تة مكانیک در موضوع سیس��تم سوخترس��انی،
سیستمهای الكتریكی و باتری خودرو تألیف كرده است.

احمد آقازاده هریس ()1332
لیسانس مهندسی مکانیک ،کارشناس تخصصی برنامهریزی درسی رشتة تأسیسات
(از  1378تاکنون) ،مدرس هنرستانهای تهران (از  1359تا  )1387و آموزشکدهها و
دانش��گاه شهید رجایی (از  1362تا  .)1378ایشان تألیف  11جلد کتاب را در پروندة
کاری خ��ود دارد ک��ه در زمینههای تأسیس��ات (حرارتی ،برودتی ،بهداش��تی ،و آب و
فاضالب) ،رسم فنی ،نقشهکشی تأسیسات و حساب فنی نگاشته شدهاند.

محمد لطفینیا ()1349
دانشجوی فوقلیسانس برنامهریزی درسی و هنرآموز ،معاون و مدیر هنرستان فنی و
حرفهای و کارش��ناس مسئول مکانیک (از  1389تا  .)1393ایشان مؤلف چندین جلد
کتاب در رش��تههای کاردانش و فنی حرفهای ،و یک جلد کتاب راهنمای معلم است و
تهیه و تدوین برنامة درسی رشتة صنایع چوب در نظام جدید -براساس برنامة درسی
ملی -را نیز در فهرست فعالیتهایش دارد.
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بیانیة گروه داوران مكانیك

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
تجلیل و تقدیر از پدیدآوران منابع آموزش��ی و کمکآموزش��ی گام ارزش��مند و اثرگذاری اس��ت که میتواند بسترساز
مناس��بی برای همدلی و همیاری ناشران بخش خصوصی و همس��ویی آنان با نیازهای آموزشی در آموزش رسمی کشور
باشد.
داوران گروه مکانیک ،در راستای تحقق اهداف برنامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،جمعبندی نظرهای خود را
به شرح زیر اعالم میدارد:
تولید کتابهای مناسب در حوزة مکانیک ،با توجه به آهنگ سریع رشد فناوری ،روند نزولی داشته است .این نکته به
تعمق و توجه نیاز دارد و الزم است به آن پرداخته شود.
بسترسازی برای ارتباط بیشتر و تعامل مؤثر کارشناسان برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی با ناشران و مؤلفان بخش
خصوصی میتواند گام مؤثری برای تحقق اهداف طرح ساماندهی کتابهای آموزشی تربیتی محسوبشود.
با توجه به اینکه تولید کتابهای کمکآموزش��ی مناس��ب آموزشهای فنیوحرفهای ،همگامی و همراهی حوزة نشر را
میطلبد ،لذا توجه وزارت آموزشوپرورش به تدوین راهبردها و راهکارهای هدایتی و حمایتی ،دریچهای است که میتواند
این امر را محقق سازد.
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گروه نقشهكشی معماری

پرستو آریا نژاد ()1355
فوقلیسانس معماری ،عضو کمیس��یون تخصصی رشتة معماری و كارشناس «دفتر
برنامهریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفهای و کاردانش»(از  84تا  ،)93کارشناس
مسئول هنر دفتر دفتر تالیف آموزشهای فنی و حرغه ای و كاردانش (از  84تاکنون)،
و عضو س��ازمان نظام مهندسی اس��تان تهران (از  86تا  .)93ایشان مؤلف چند کتاب
آموزشی و مقالة تخصصی است.

ویدا تقوایی ()1339
دكترای معماری ،مدیر گروه و مسئول انستیتو دانشكدة شریعتی (از  1379تاكنون)،
عضو كمیسیون دكترای معماری دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی فنی و حرفهای
و كاردانش ( 1386تاكنون) ،و عضو شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفهای (از 1390
تاكنون) .ایش��ان كه چند كتاب و جزوة درس��ی در زمینة معماری و هنر اسالمی دارد،
تاكنون مقاالت پژوهشی متعددی در زمینة معماری ایرانی و اسالمی در نشریات معتبر
هنری به چاپ رسانده است.

ملک طباطبایی زوارهای ()1336
فوقلیس��انس معماری و شهرس��ازی ،هنرآموز هنرس��تانهای فن��ی و حرفهای (از
سال 1370تا ،)1388مدرس دانشگاههای شریعتی و آزاد واحد غرب و علمی كاربردی
(از 1390تا .)1393ایش��ان تاکنون سه جلد کتاب و مقاالت متعددی در زمینة مبانی
نظری معماری ،فضای ش��هری و طراحی معماری به چاپ رسانده است .طباطبایی در
سال  1383به عنوان پژوهشگر نمونه و در سال  1385به عنوان معلم نمونه در منطقة
 2انتخاب شد.
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بیانیةگروهداوراننقشهكشیمعماری

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
برگزاری یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد مستلزم تالش مستمر و منسجم یکسالة دستاندرکاران
اجرایی آن است .گروه داوری رشتة نقشهکشی معماری بدین وسیله تالش این بزرگواران را ارج مینهد.
آثار ارسالی به جشنواره در این گروه از نظر کمیت و تعداد ،تفاوت قابل توجهی با سالهای پیش نداشت ،اما این قیاس
از نظر محتوا صادق نبود.
خوشبختانه چند سالی است که بهدلیل استقبال جامعة دانشآموزی و دانشجویی از کتابهای حوزة معماری ،انتشار
این کتابها افزایش داش��ته اس��ت .اکثر کتابهای این حوزه براس��اس دغدغههای ذهنی مؤلفان و س��رفصل درسهای
دانش��گاهی تألیف میشوند و تعدادی نیز مختص هنرجویان رشتة نقشهکشی معماری تدوین و تألیف شدهاند که بیشتر
آنها خالصة کتابهای درسی رشته یا مجموعهای از سؤاالت چهارگزینهای از متن کتابهای درسی هستند و متأسفانه
منبع آنها ذکر نشده است.
این کتابها با توجه به نداشتن مشخصات اصلی یک اثر تألیفی ،در مراحل اولیة داوری حذف شدند.
در مجموع ،کتابهایی که در این گروه نامزد دریافت جایزه شدند ،بخشهایی از محتوای برنامه و اهداف درسی رشته را
پوشش میدهند و مخاطب اصلی آنها دانشجویان و فعاالن این حوزه هستند .این نکته نویدبخش امکان تولید کتابهای
کمک آموزشی متناسب با اهداف و محتوای رشته است که امیدواریم با مشخصتر شدن جایگاه ارزشمن د این جشنواره،
شاهد سرمایهگذاری مؤلفان و ناشران در این بخش باشیم.
هیئت داوران گروه نقشهکش��ی معماری نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص افزایش کیفیت آثار بدین شرح اعالم
میدارد:
اطالعرسانی وسیعتر به ناشران در زمینة کتابهای کمکآموزشی در راستای اهداف جشنواره؛
ارتباط بیشتر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با مراکز تهیه و توزیع کتابهای غیردرسی هنرستانها؛
یوحرفهای و کار دانش.
تشویق ناشران به سرمایهگذاری بیشتر در زمینة کتابهای فن 
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گروه نمايش ،موسيقی و انيميشن

احمد نوري ()1334
ليس��انس كارگرداني تئاتر ،كارش��ناس ادارة كل فرهنگي و هن��ري وزارت آموزش و
پرورش (از  1372تا ،)1374و كارش��ناس دفتر برنامهريزي و تأليف كتب آموزشهاي
فني و حرفهاي (از 1375تاكنون) .ايشان در تأليف كتابهاي درسي نمايش و موسيقي،
و در طراحي و برنامهريزي درس��ي رشتة انيميشن همكاري داشته و خود بازيگر تئاتر
و تلويزيون است.

قطبالدين صادقي ()1331
دكت��راي نويس��ندگي و كارگرداني تئاتر ،و مدرس دانش��كدههاي هن��ري(از 1364
تاكنون) .ايش��ان مؤلف  40نمايشنامه 60 ،مقالة پژوهشي و  60نقد ،مترجم  18جلد
كتاب ،كارگردان  48نمايش صحنهاي و تلويزيوني ،و سرپرس��ت نويسندگان مجموعة
يكصد جلدي «نمايش معاصر جهان» است.

رضا مهدوی ()1348
دارای مدرک تحصیلی درجه یک هنری (دکترا) با  28س��ال سابقة فعالیت در حوزة
هنری به عنوان مدیر گروه آموزش��ی دانشگاه س��وره ،مدیر کل مرکز موسیقی و مدیر
پژوهشه��ای کاربردی پژوهش��گاه فرهنگ و هنر ،عضو ش��ورای تخصصی و موضوعی
(کارش��ناس مدع��و) دفت��ر برنامهریزی و تألیف کتب درس��ی ،و داور گروه موس��یقی
جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد (از  1375تاکنون) .ایشان که عضو چند
شورای سیاستگذاری و سردبیر «کتاب فصل مقام موسیقایی» است ،تاکنون پنج جلد
کتاب تألیفی و دهها مقالة آموزشی ،پژوهشی و انتقادی به چاپ رسانده است.
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بیانیة گروه نمايش ،موسيقی و انيميشن

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
در فرهنگ آموزش��ی و پرورش��ی جهان کنونی ،کتابهایی پرورش��ی که بتوانند بهعنوان مکمل آموزشهای رس��می
مدارس در رش��د استعدادها ،ذوق ،تواناییهای فکری و حسی و کس��ب مهارتهای گوناگون اجتماعی کودک و نوجوان
نقش��ی تعیینکننده ایفا کنند ،اهمیت و جایگاه ویژهای دارند .جای خوش��وقتی اس��ت که در میان آثار مربوط به منابع
کمکآموزشی هنرهای نمایشی ،موسیقی و انیمیشن (و نیز پژوهشهای مربوط ب ه آنها) تعداد کتابهای واصله به گروه
داوران و میزان کتابهای مناسب تعداد برگزیده و تقدیری و ...صرفاً به کلیاتی اینچنینی پرداختهاند.
با ویژگیهای خاص کتابهای داوری شده نقشی اساسی و کارساز دارند و مربیان و دانشآموزشان از آنها استقبال و
اس��تفادة بسیار میکنند .در این راس��تا ،کاربردی بودن آثار برگزیده ،برای داوران اهمیت و اولویت خاصی دارد .یادآوری
میکنیم ،ورود اینگونه منابع و آثار هنری به فضای کالسی مدارس ،هم میتواند فضای آموزشی ما را تلطیف و فرهنگی
کند ،و هم در جای خود انگیزهای ش��ود نیرومند برای ناش��ران گوناگون ،تا فرهنگ و هنر مربوط به میلیونها کودک و
نوجوان را به فراموشی نسپارند .در هر صورت ،نقش یاریدهندگی این منابع و کتابهای هنری در تسهیل انتقال مباحث
درسی به دانشآموزان را نمیتوان انکار کرد ،زیرا عالوهبر تعلیم درستتر ،در جای خود طراوتی به فضای آموزشی مدارس
ما میبخشد که همگان به آن سخت نیازمندند.
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گروه نمایشنامه

یدا ...وفاداری()1326
دکت��رای پژوهش هنر ،مربی کارگردانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (از
 1356تا  ،)1360کارش��ناس امور هنری منطقة  6آموزش و پرورش تهران (از 1360
تاکنون) ،دبیر هنر مدرس��ة راهنمایی فلق (از  1365تا  ،)1375کارش��ناس مس��ئول
ام��ور هنری وزارت آموزش و پرورش (از  1367تا ،)1371مدرس درس تئاتر کودک و
ادبیات کودکان در دانشگاه تهران (از  1370تاکنون) ،عضو شورای تئاتر کانون پرورش
فکری (از  1371تا  ،)1380و کارش��ناس مسئول امور هنری بنیاد شهید (از  1374تا
 .)1378ایشان در سال  1374نمایش عروسکی «شیطان» ،نوشتة عبدالرضا جاللی را
با همکاری حدود  40نوجوان در کانون پرورش فکری به روی صحنه برد.

علیرضا لبش()1360
فوقلیس��انس جامعهشناسی و از طنزپردازان همکار مجالت «رشد نوجوان» و «رشد
جوان» .ایشان که مدیر سایت دفتر طنز ،دبیر شعر مجلة سیمرغ ،دبیر اجرایی جشنوارة
فیلم پیامبر اعظم (ع) و دبیر س��ایت هنر اس�لامی است ،تاکنون پنج مجموعه داستان
طنز و دو دفتر شعر به دست چاپ سپرده است.

شیوا منتظری ()1362
فوقلیس��انس ایرانشناسی ،آموزگار دورة ابتدایی( )1388و دبیر دبیرستان (-1385
 ،)1384و مدرس دانش��گاه (از  1388تا .)1393ایشان که در زمینة فیلم و سینما قلم
میزند ،نمایشنامة «زن ،مسلس��ل ،جاده» را مشاور متن و کارگردانی (دستیار) کرده
اس��ت و یک فیلمنامة ثبت ش��ده در خانة سینما نیز دارد .مجموعه داستانهایی كوتاه
(اپرای موشها) نیز از او نیز در دست چاپ است.
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بیانیة گروه داوران نمایشنامه

یازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،سال1393
هیئت داوران بررس��ی و انتخاب نمایشنامهها ،ضمن تشکر و قدردانی از ناشران محترم که برای رشد و تعالی فرهنگی
و هنری دانشآموزان این مرزوبوم به چاپ و نشر متون نمایش اقدام کردهاند ،الزم میداند پیشنهادهای خود را بهمنظور
بهبود سطح کمی و کیفی اینگونه آثار ،به این شرح ارائه کند:
 .1توجه و عنایت الزم به دستورالعملها و بخشنامههای وزارت آموزشوپرورش در مورد اجرای نمایش در مدارس؛
 .2اس��تفاده از مشاوران متعهد و متخصص در زمینة متون نمایش��ی ،و انتخاب آثار ارزشمند ،تأثیرگذار و سازنده برای
چاپ تا موجب رشد و بالندگی جامعة هدف (دانشآموزان) شود؛
 .3چاپ هر نمایشنامه بهصورت مجزا ،برای استفادة بهینة دانشآموزان و تفکیک صحیح اینگونه آثار از جانب اولیا و
مربیان و در نهایت قیمت متناسب با قدرت خرید دانشآموز.
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ناشران

فرایندانتخابناشرانبرتر

در یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
انتخاب ناشران برتر ،همانند سالهای گذشته ،دغدغه یازدهمین
جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد نیز بود .در این دوره از
جشنواره چندین روش متفاوت برای عادالنه شدن انتخاب ناشران
پیشنهاد شد که در نهایت شیوهای رأی آورد که تقریباً در سالهای
گذشته دنبال شده بود .در نهایت همین پیشنهاد به کمیته علمی
رفت و مورد موافقت اعضای محترم این کمیته قرار گرفت.
در جشنواره یازدهم جدید ،چند تغییر در این زمینه رخ داد :تعداد
ناشران برگزیده از سه به پنج ناشر برسد؛ امتیاز کتابهای برگزیده و
تقدیری ناشران قدری افزایش یابد و یک پیش شرط در انتخاب ناشر
برگزیده قرار داده شود .پیششرط این بود که ناشر برگزیده ،حداقل
میبایست صاحب یک کتاب برگزیده یا تقدیری از جشنواره همین
دوره شده باشد .این پیششرط موجب شد به طور بالقوه 33 ،ناشر
نامزد دریافت جایزه ناشر برتر در این دوره باشند.
اما امتیاز ناشران نامزد شده ،که از بین  422ناشر ،موفق به گذر از خان
شده بودند ،به این ترتیب محاسبه شد.
نخستین عامل مؤثر در امتیاز هر ناشر تعداد کتابهای ارسالی آن
بود؛ در واقع احتساب این عامل ،ارجگذاشتن به مشارکت و همراهی
ناشر با دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بود؛ البته برای
تعداد کتابهای ارسالی حداقل ضریب (یک) در نظر گرفته شد .عامل
بعدی ،تعداد کتابهای مناسب هر ناشر بود که با ضریب  10محاسبه
شد .و عامل مهمتر تعداد کتابهای منتخب هر ناشر توسط گروههای
محترم داوری بود که به ازای هر کتاب نامزد شده ،تقدیری و برگزیده،
به ترتیب  50 ،20و  100امتیاز در نظر گرفته شد تا ضمن پررنگتر
شدن داوریها در انتخاب ناشر ،به دغدغه کیفیت کتاب و زحمتی
که ناشر در آمادهسازی و انتشار آن متحمل شده است ،پاسخ مناسب
داده باشد.
به زبان ساده برای محاسبه امتیاز هر ناشر این اتفاق رخ داد:
مجموع امتیاز هر ناشر = تعداد کتابهای ارسالی (×  + )1تعداد
کتابهای مناسب (×  + )10تعداد کتابهای فقط نامزد دریافت
جایزه (×  + )20تعداد کتابهای تقدیری (×  + )50تعداد کتابهای
برگزیده (× )100
به تصور ما ،در نظر گرفتن ضریب باال برای کتابهای تقدیری و
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برگزیده ،موجب میشد فرصت بیشتری به ناشران کوچکتری
داده شود که به کیفیت کتابهایشان بیشتر اهمیت داده بودند.
به هر حال ،بر مبنای محاسبه مذکور 20 ،ناشری که بیشترین
امتیاز را به دست آوردند در جدول آورده شده است و همانطور
که گفته شد ،از میان آنها پنج ناشر برتر در مراسم پایانی معرفی
خواهند شد.
محاسبهامتیازناشرانبرتر
یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
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مقاله

چکیدهای از یافتههای ارزشیابی میزان
موفقیتطرحساماندهیکتابهایآموزشی
تهیة چکیده :اکرم یغمائیان
مجری پژوهش :دکتر محمود شهابی

اشاره

درص��د باالي��ي از عرضه و تقاض��اي كتاب در كل كش��ور به
کتابهای آموزشي اختصاص دارد؛ کتابهایی که به دلیل تأثیر
آموزشی و تربیتی ،حساسیت فراوانی نسبت به آنها وجود دارد.
بر اس��اس همین حساسیت ،كارشناسان وزارت آموزشوپرورش
نس��بت به ش��كل و محتواي برخي از اين کتابها و عدمانطباق
آنها با اس��تانداردهاي کتابهای آموزشي ابراز نگرانی کردهاند.
وجود چنین مس��ائل و مش��كالتی از س��الها قبل ،سرانجام به
مداخل��ة آموزشوپ��رورش در بازار عرض��ه و تقاضای کتابهای
آموزشی و شکلگیری ایدة ساماندهی کتابهای مزبور انجامید.
دكتر محمود ش�هابي ،ط��ي س��الهاي  ،1389-93بهمنظور
بررس��ي ميزان اثربخشي طرح س��اماندهی ،پژوهشي با همين
عن��وان انجام داده اس��ت .كه خالصة اين پژوهش به نظر ش��ما
ميرسد.

ضرورت این ارزشیابی

«ط��رح س��اماندهی کتابه��ای آموزش��ی» با ه��دف هدایت
ناش��ران ،مؤلفان و دستاندرکاران امر چاپ و نشر (اعم از دولتی
و غیردولتی) بهس��وی تولید و انتشار کتابهای آموزشی مطلوب
منطب��ق با راهنماهای برنامة درس��ی دورههای تحصیلی ،یکی از
مؤلفههای اصالحات در نظام آموزشوپرورش محس��وب میشود
که از س��ال  1379اجرا شده است .اجرای این طرح انرژی ،زمان
و هزینهه��ای نس��بتاً زیادی را به نظ��ام آموزشوپرورش تحمیل
میکن��د .ازاینرو ،تنها دلیل توجیهکنن��دة تداوم چنین طرحی،
اثربخش��ی آن مطابق با اثرات مورد انتظار است .تحقیق حاضر با
هدف بررسی میزان موفقیت این طرح و برای پاسخ به سؤالهای
زیر انجام شده است:
éاث��رات مورد انتظار دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی از
اج��رای ط��رح س��اماندهی در نگرشها و رفتاره��ای هر یک از
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نقشآفرینان عرصة تولید و مصرف کتابهای آموزشی کدماند؟
 éت��ا چ��ه حد اث��رات م��ورد انتظ��ار آن دفتر از اج��رای طرح
ساماندهی در نگرشها و رفتارهای هر یک از نقشآفرینان عرصة
تولید و مصرف کتابهای آموزشی تحقق یافتهاند؟
 éچه راهکارهایی برای افزایش میزان تحقق اثرات مورد انتظار
بهوی��ژه از طریق اصالح فرایند اجرای طرح س��اماندهی میتوان
پیشنهاد کرد؟
در واق��ع ای��ن پژوه��ش در پی آن اس��ت ک��ه دریاب��د ،طرح
س��اماندهی کتابهای آموزشی تا چه حد در دستیابی به اهداف
خ��ود در دو زمینة عرضه و تقاضای کتابهای آموزش��ی (یعنی
تشویق ناش��ران ،مؤلفان و مترجمان ،به تأمین نیازهای آموزشی
دانشآموزان و معلمان و تبعیت از اس��تانداردهای اعالمش��ده ،و
ترغی��ب معلمان ،دانشآموزان و والدین آن��ان به خرید و مطالعة
کتابهای معرفیشده) موفق بوده است و برای اصالح نقاط ضعف
احتمالی طرح چه توصیهها و پیشنهادهایی میتوان ارائه کرد.
پژوهش حاضر از نظر ش��یوة گردآوری اطالعات پیمایش��ی ،از
نظ��ر ه��دف توصیفی ،و از نظر نوع و ماهی��ت نتایج ،یک تحقیق
کاربردی اس��ت .جامعة آماری تحقیق شامل شش گروه ناشران،
مؤلف��ان و مترجمان ،معلمان ،دانشآم��وزان و اولیای آنها بوده
اس��ت .با توجه به دسترس��ی محقق به چارچوب نمونهگیری در
مورد هر ش��ش جامعة آماری ،نمونههای انتخابش��ده همگی با
روشهای نمونهگیری تصادفی طبقهای تعیین شدند .حجم نمونه
برای شش گروه فوق به ترتیب عبارتاند از ،476 ،241 ،34 ،47
 348و  60نفر (درمجموع  1202نفر).

یافتههای پژوهش

اجزا و مؤلفههای طرح س��اماندهی را میت��وان در قالب چهار
بع��د دروندادها (ورودیها) ،فعالیته��ا ،بروندادها (خروجیها) و
براینده��ا به یکدیگر پیون��د داد .در اینجا ضمن معرفی این چهار

مؤلفه ،مصادیق آن را در رابطه با طرح سامانبخشی بیان میکنیم:
درونداده�ا :منظ��ور از درونداده��ا منابع��ی هس��تند ک��ه به
اج��رای یک برنامه یا طرح خ��اص اختصاص مییابد؛ اعم از پول،
تأسیسات ،کارکنان و زمان داوطلبانهای که افراد برای انجام امور
صرف میکنند .مث ً
ال در مورد طرح ساماندهی میتوان به اعتبار
یا بودجة اختصاصیافته به اجرای این طرح ،تأسیسات و امکانات
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در وزارت آموزشوپرورش،
کارکنان دفتر انتشارات و تکنولوژیآموزشی و زمان داوطلبانهای
که همة طرفهای ذینفع در اختیار اجرای طرح ساماندهی قرار
میدهند ،اش��اره کرد .منظور از دروندادها ،منابع مالی س��ازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی برای اجرای طرح س��اماندهی،
تأسیس��ات و امکانات سازمان ،و کارکنان سازمان ،و وقت و انرژی
اختصاصیافته به طرح ساماندهی کتابهای آموزشی است.
فعالیته�ا :منظ��ور از فعالیتها این اس��ت که ی��ک برنامه با
اس��تفاده از دروندادهای خ��ود و برای انج��ام مأموریت خود چه
میکن��د .فعالیته��ا و فراینده��ا بهمنظور تحقق اه��داف برنامه
طراحی میش��وند .مث ً
ال در مورد طرح ساماندهی میتوان به این
ت اشاره کرد :اطالعرس��انی در مورد محتوای برنامة درسی
فعالی 
مصوب وزارت آموزشوپرورش؛ تهيه و ارسال مجموعه راهنماهای
تولی��د کتابهای آموزش��ی برای ناش��ران؛ برگزاری جش��نوارة
کتابهای آموزش��ی و تربیتی رش��د؛ انتش��ار متن بیانیة داوران
کتابهای آموزشی حاضر در جشنوارة رشد؛ انتشار فصلنامة رشد
جوانه؛ معرفی کتابهای مناس��ب در کتابنامة رشد و در انتهای
کتابهای درسی.
دفتر انتشارات و تکنولوژیآموزشی بهعنوان متولی اجرای طرح
س��اماندهی و برای نیل به اهداف این طرح ،فعالیتها و اقدامات
زیر را در فاصلة س��الهای  1379تاکنون (مرداد  )1393به انجام
رسانده است:
 éتش��کیل دبیرخان��ه و ش��ورای طرح س��اماندهی کتابهای
آموزش��ی ب��ا حض��ور نماین��دگان معاونتهای ذیرب��ط وزارت
آموزشوپرورش و اتحادیة ناشران و صاحبنظران حوزة نشر؛
 éتش��کیل گروههای کارشناس��ی موضوع��ی (گرایش اصلی)
به تفکیک دورههای تحصیلی س��هگانه ،بهمنظور بررس��ی میزان
انطباق کتابهای آموزشی با معیارها یا استانداردهای تعیینشده؛
 éتعیین و اعالم استانداردهای عمومی و اختصاصی کتابهای
آموزش��ی در دورههای تحصیلی و حوزههای درس��ی گوناگون و
اعالم نیازهای آموزش��ی به مؤلفان و ناش��ران در قالب نشریات و
مجموعه راهنماهای موضوعی تولید کتابهای آموزشی ،همچون
بیانیهه��ای هیئتداوران جش��نوارهها و  23ج��زوه تحت عنوان
ویژگیهای کتابهای آموزشی؛
 éبرگزاری  10دوره جش��نوارة کتابهای آموزش��ی به تفکیک
دورههای تحصیلی از سال  1379تا 1392؛
 éمعرف��ی کتابه��ای آموزش��ی تأییدش��ده ب��ه مخاطب��ان
(دانشآم��وزان و معلمان) از طریق درج مش��خصات آنها در 23
ش��مارة کتابنامة رش��د دورههای ابتدایی ،راهنمایی و متوسطة

نظری ،و فنی و حرفهای و کاردانش؛
 éمعرفی کتابهای آموزش��ی مناس��ب در انته��ای کتابهای
درس��ی دورههای ابتدایی ،راهنمایی و متوس��طه برای اس��تفاده
دانشآموزان؛
 éانتشار  43ش��ماره از نشریة شورای س��اماندهی کتابهای
آموزشی (جوانه) تا بهار 1393؛
 éبرقراری طراحی «وبس��ایت اطالعرس��انی س��امان کتاب»
بهنگام و ارتباط دوسویه با گروههای مخاطب و نهادهای ذینفع؛
 éراهاندازی کارگاه آموزش��ی تولید کتابهای آموزش��ی برای
مؤلفان و ناشران؛
 éهماهنگی با «مؤسس��ه منادی تربیت» ب��رای خرید و توزیع
کتابهای آموزش��ی تأییدش��ده در مدارس کش��ور بدون داوری
مجدد آنها؛
 éانتشار خبرنامة آینه.

یافتههای تحقیق نش�ان
میدهن�د 62/6 ،درصد از
دانشآموزان برای انتخاب
کتابه�ای آموزش�ی به
کتابهایآموزشیمندرج
در انته�ای کتابه�ای
درسی مراجعه کردهاند

برونداده�ا :منظ��ور از بروندادها نتایج یا
پیامده��ای کوتاهمدت ناش��ی از اجرای یک
فعالیت اس��ت .کسب مهارت خاص یا تغییر
نگ��رش میتواند از مصادیق این س��تاندهها
باش��د .در مورد طرح س��اماندهی میتوان
ب��ه افزای��ش کیفی��ت کتابهای آموزش��ی
تولیدشده از سوی مؤلفان و ناشران در بازار
این ن��وع کتابها یا افزایش کیفیت تدریس
معلم��ان بهرهمن��د از این کتابها و ی��ا افزایش می��زان مطالعة
کتابهای آموزشی استاندارد در میان دانشآموزان اشاره کرد.
اولین برونداد مورد انتظار از اجرای طرح ساماندهی کتابهای
آموزش��ی ،افزایش کتابهای آموزشی مناسب و مرتبط با برنامه
درس��ی در بازار کتاب اس��ت .بهعبارتدیگر ،س��خن بر س��ر این
موضوع است که مؤلفان و ناشران کتابهای آموزشی به مالکها
و دس��تورالعملهای متولی��ان طرح س��اماندهی توج��ه کنند و
روزبهروز بر تعداد کتابهای اس��تاندارد در بازار اینگونه کتابها
افزوده ش��ود .در خصوص افزایش کتابهای آموزش��ی استاندارد
در بازار کتابهای آموزش��ی یا در مجموعه کتابهای ارسالشده
به جش��نوارههای رشد از س��ال  1379تا  1389باید گفت ،بنا بر
ارزیابی خود دفتر انتش��ارات کمکآموزش��ی در سال اول اجرای
طرح سامانبخشی  10درصد از کتابهای موجود در بازار منطبق
با اس��تانداردهای کتابهای آموزش��ی بودهاند .اکنون پس از 10
س��ال ای��ن رقم بهطور میانگین به  40درصد رس��یده اس��ت .در
خصوص تمکین ناش��ران و مؤلفان از انتظارات طرح ساماندهی
باید گفت بر اس��اس یافتههای تحقیق حاضر ،میانگین عمل آنان
به توصیه  3/5و  3/21از  6بوده است.
دومین برونداد مورد انتظار این بود که معلمان مورد مطالعه ،هم
خود از کتابهای آموزشی راهنمای ویژة معلمان استفاده کنند و
هم دانشآموزان را به اس��تفاده از کتابهای آموزشی مورد تأیید
وزارت آموزشوپرورش تشویق کنند .یافتههای تحقیق حاکی از
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آن است که بیش از  50درصد معلمان در حد متوسط و باالتر،
کتابه��ای آموزش��ی دانشافزا و راهنم��ا را مطالعه و کتابهای
آموزش��ی تأییدش��ده را انتخاب کرده و ب��ه دانشآموزان توصیه
کردهاند.
س��ومین برونداد مورد انتظ��ار این بود که دانشآم��وزان نیز از
کتابه��ای مورد تأیی��د وزارت آموزشوپرورش اس��تفاده کنند.
یعنی هم رفتار جس��توجوی کت��اب ،هم رفت��ار خرید کتاب و
هم رفتار کتابخوانی آنان منطبق با انتظارات طرح س��اماندهی
باش��د .در خصوص رفت��ار جس��توجوی کتابهای آموزش��ی،
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یافتههای تحقیق نش��ان میدهن��د 62/6 ،درصد از دانشآموزان
برای انتخاب کتابهای آموزش��ی به کتابهای آموزش��ی مندرج
در انتهای کتابهای درس��ی مراجع��ه کردهاند ،ولی  69/3درصد
از دانشآم��وزان کتابنام��ة رش��د را تاکن��ون ندیدهان��د .به نظر
میرس��د اکثر دانشآم��وزان ،انتخاب کتابهای آموزش��ی را به
«دیگ��ران مهم» ،یعنی معلم��ان و اولیای خود واگ��ذار کردهاند.
حتی دانشآموزانی که این کتابنامهها را دیدهاند ،بهندرت کتابی
را از فهرس��ت کتابهای آموزش��ی تأییدش��ده انتخاب کردهاند.
یعنی فقط هش��ت درصد از دانشآموزان از میان فهرست مذکور
کتابهایی را انتخ��اب و خریداری کردهاند .بنابراین
توصیهه��ای کارشناس��ان وزارت آموزشوپ��رورش
در مورد کتابهای آموزش��ی مناس��ب که در انتهای
کتابهای درسی ،در کتابنامة رشد و در مطبوعات
و مجالت کش��ور اعالم ش��دهاند ،در مقایسه با سایر
مناب��ع اثرگ��ذاری روی انتخاب و خری��د کتابهای
آموزشی از اهمیت کمتری برخوردار بودهاند.
 49درصد از دانشآموزان بر اساس توصیة معلمان
خود در س��ال ج��اری کتابهای کمکآموزش��ی و
کمکدرس��ی خریدهاندکه این خود بیانگر مرجعیت
معلمان در این زمینه اس��ت .در خصوص رفتار خرید
یافتهها نشان میدهند 75/8 ،درصد از دانشآموزان
هن��گام خری��د کتابه��ای آموزش��ی به فهرس��ت
کتابهای توصیهش��ده در انتهای کتابهای درسی
مراجع��ه نمیکنند و  86/9درص��د اعالم کردهاند به
کتابهای توصیهش��ده در کتابنامة رش��د توجهی
ندارند.
یکی دیگ��ر از بروندادهای مورد انتظار این بود که
طرفه��ای ذیربط و ذینفع ،مرجعی��ت داوران در
تش��خیص کتابهای آموزشی مناس��ب را بپذیرند.
بر اس��اس یافتهه��ای تحقیق حاض��ر ،بیش از نیمی
از والدین بر اس��اس توصیة معلم امسال فرزند خود،
ت زدهاند 1/2 .درصد از والدین
به خرید کتاب دس�� 
فهرست کتابهای معرفیشده در انتهای کتابهای
درسی و  0/3درصد کتابنامة رشد را مالک انتخاب
کتاب قرار دادهاند.
پنجمی��ن برونداد م��ورد انتظار طرح س��اماندهی
مش��اهدة تغییر مورد انتظار در رفتار جس��توجوی
کتاب ،رفتار خرید کتاب و تشویق فرزندان به مطالعة
کتابهای آموزش��ی از س��وی والدین آن��ان بود .در
این خص��وص درصد عمدهای از والدین با فهرس��ت
کتابهای آموزش��ی مناس��ب در انتهای کتابهای
درسی و با کتابنامة رشد آشنایی ندارند .بدیهی است
هنگامیکه تعداد کمی از والدین با کتابنامة رش��د
آش��نایی داشته باشند ،مس��لماً تعداد کمتری هم بر
این اساس کتابهای کمکآموزشی برای فرزندشان

میخرند .در خصوص رفتار خرید نیز نتایج تحقیق نشان میدهند
که درصد قابلتوجهی از والدین یعنی  87درصد از آنان در س��ال
 1390برای فرزند خود کتابهای آموزشی خریدهاند.
شش��مین برون��داد مورد انتظ��ار این بود ک��ه مصرفکنندگان
کتابهای آموزش��ی (معلم��ان ،دانشآموزان و اولی��ای آنان) از
کتابهای آموزش��ی مورد تأیی��د وزارت آموزشوپرورش رضایت
داش��ته باش��ند .بیش از  50درصد از معلم��ان و والدین رضایت
داشتهاند.
برآیندها :منظ��ور از برایندها ،مزایای ناش��ی از اجرای برنامه
اس��ت؛ یعن��ی مزایایی که نصی��ب مش��ارکتکنندگان در برنامه
(ذینفعان) میش��ود .بهعبارتدیگر ،منظ��ور از برایندها ،تحقق
اهداف و مقاصد یک برنامه است .در طرح ساماندهی کتابهای
آموزش��ی ،افزایش تقاضا برای کتابهای آموزش��ی تأییدشده از
ت دیگر ،افزایش میزان
س��وی وزارت آموزشوپرورش و به عب��ار 
فروش و میزان ش��مارگان آن کتابها ،افزایش عملکرد آموزشی
معلم��ان و افزایش عملک��رد یا موفقیت تحصیل��ی دانشآموزان،
همگی برایند اجرای طرح س��اماندهی محسوب میشوند .یکی
از برایندهای مورد انتظار از اجرای طرح س��اماندهی کتابهای
آموزش��ی این اس��ت که انتخاب یک کتاب بهعنوان کتاب برتر یا
استاندارد در جش��نوارة رشد و تبلیغ رایگان آن از سوی متولیان
طرح در کتابنامة رش��د و انتهای کتابهای درس��ی ،به افزایش
تقاضا برای آن کتاب و درنتیجه افزایش شمارگان و میزان فروش
آن در بازار کتاب بینجامد ،اما نتایج بهدستآمده از تحقیق چنین
رابطهای را بهطور قطعی تأیید نکرد.
اس��تفاده از دو راهکار بازاریابی یعنی کتابنامة رش��د و انتهای
کتابه��ای درس��ی به ترتی��ب در رتبههای هفتم و هش��تم قرار
گرفتهاند ،زي��را راهکارهای بس��ياري ب��رای بازاریابی کتابهای
آموزش��ی (كه به ترتیب عبارتاند از تخفی��ف دادن به خریداران
کتاب ،حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،برقراری ارتباط
ب��ا معلمان برای معرفی کتاب به دانشآموزان ،قرار دادن کتابها
در فهرست خرید ش��هرداری ،تبلیغ کتابها از طریق مطبوعات،
قرار دادن کتابهای در فهرس��ت کتابهای مناس��ب «انتشارات
منادی تربیت» برای شرکت در نمایشگاه کتاب در مدارس کشور)
وجود دارد .بنابراین در صورت عدمتأیید کتابهای آموزشی یک
مؤسسه انتشاراتی در جشنوارههای رش��د ،ناشران از راهکارهای
دیگری نیز استفاده میکنند.
از نظر چهار گروه ناش��ران ،مؤلفان ،داوران و معلمان مهمترین

مش��کالت و نقاط ضعف طرح س��اماندهی کتابهای آموزش��ی
عبارتاند از :عدم اطالعرس��انی بهموق��ع در مورد تغییر محتوای
کتابهای درسی؛ دسترس��ی نابرابر به اطالعات مربوط به تغییر
محت��وای کتابهای درس��ی؛ تغییر مداوم محت��وای کتابهای
درس��ی؛ عملیاتی و مصداق��ی نبودن معیارها یا اس��تانداردهای
اعالمش��ده از س��وی وزارت آموزشوپ��رورش؛ ع��دم خریداری
کتابهای معرفیشده بهعنوان کتابهای مناسب از سوی وزارت
آموزشوپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ برقراری ارتباط
برخی ناش��ران ب��ا معلمان بهمنظور معرفی کتابهای آموزش��ی
به دانشآموزان؛ عدم توجه انتش��ارات من��ادی تربیت (بهعنوان
برگزارکنن��دة نمایش��گاههاي هفتة کتاب در مدارس کش��ور) به
فهرس��ت کتابه��ای مناس��ب و برگزی��دة
جشنواره؛ بیتوجهی «کانون پرورش فکری
شش�میـــن بـرونـداد
کودکان و نوجوانان» به فهرست کتابهای
م�ورد انتظ�ار ای�ن ب�ود
مناس��ب و برگزیدة جش��نواره هنگام خرید
کـ�ه مصرفکنندگــان
کت��اب؛ ع��دم تناس��ب نداش��تن نیازهای
کتـابهـای آموزش�ـی
آموزش��ی اعالمش��ده از س��وی وزارتخانه با
(معلم�ان ،دانشآموزان و
عالقههای مؤلفان /مترجمان؛ عدم تناس��ب
اولیای آنان) از کتابهای
و بیارتباط بودن اکثر کتابهای آموزش��ی
آموزشیموردتأییدوزارت
موج��ود در ب��ازار با برنامة درس��ی مصوب؛
آموزشوپ�رورش رضایت
تناسب نداشتن نیازهای آموزشی اعالمشده
داش�ته باشند .بیش از 50
از س��وی وزارتخان��ه ب��ا نیازهای آموزش��ی
درصد از معلمان و والدین
دانشآم��وزان؛ ب��هروز نب��ودن کتابه��ای
رضایتداشتهاند
معرفیش��ده در انتهای کتابهای درس��ی
(یعنی کتابهایی معرفی شدهاند که خیلی
از ناش��ران آنها را دیگ��ر چاپ نمیکنن��د)؛ بیتوجهی ممیزان
وزارت و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به معیارها یا استانداردهایی
که از س��وی مجریان طرح ساماندهی برای ارزشیابی کتابهای
آموزشی در نظر گرفته شدهاند.
بنابراين ،باوجود اینکه طرح س��اماندهی کتابهای آموزش��ی
یک��ی از قدمهایی اس��ت که برای تحقق آم��وزش کیفی در نظام
آموزشوپرورش کشور برداشته شده است ،اما براي ارتقاي کیفیت
در نظام آموزشوپرورش ،بايد ضمن حفظ ،تداوم و آسیبشناسی
مس��تمر این طرح ،به س��ایر مؤلفههای نظام آموزشوپرورش هم
توج��ه کرد .بهعبارتدیگر ،این طرح از قدمهای الزم (و نه کافی)
برای تحقق آموزشوپرورش با کیفیت است.
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فراخــــــوانارســـــــالآثــــــــار
فصلنامۀ آموزش��ی ،تحلیلی و پژوهشی «رش�د جوانه» از تمامی صاحبنظران ،نویسندگان ،مترجمان و پدیدآورندگان منابع
آموزش��ی و اندیش��مندان عالقهمند به مباحث تولید منابع آموزشی و تربیتی دعوت میکند نوش��تههای خود را در زمینههای
موضوعی زیر ،برای دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی ارسال دارند:
 .1مطالعات تطبیقی (شیوه های تولید مواد و رسانه های آموزشی جهان)
 .2کاربرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطات در تولید منابع آموزشی
 .3تبیین و به روز رسانی ویژگیها ،استانداردها و معیارهای منابع آموزشی و تربیتی
 .4معرفی توصیفی کتابهای آموزشی مناسب و برتر
 .5معرفی نشریات ،منابع علمی و بانک اطالعات کتابهای آموزشی داخل و خارج از کشور
 .6کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آنها
 .7نیازسنجی آموزشی و مخاطبشناسی
 .8ارائۀ یافتههای علمی و ایدههای نو و تجربهها در زمینۀ فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
 .9معرفی دبیرخانۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و مؤسسههای انتشاراتی موفق
 .10تبیین روشهای نوین خودیادگیری و خودارزشیابی
 .11مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی
 .12تبیین راهبردهای برنامهریزی ،تولید و ارزشیابی منابع آموزشی
 .13چشمانداز آیندۀ تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آنها
 .14تبیین اصول ،رویکردها و اهداف نوین حاکم بر تولید منابع آموزشی مناسب
 .15مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب ،کتابخانههای آموزشگاهی و کتابخوانی دانشآموزان
 .16ترویج فرهنگ مطالعه ،كتابخوانی و دانشافزایی(موانع و راهکارها)
.17آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد و رسانهها

راهنمـــــــایتهیۀآثــــــــار
نش��ریۀ آموزشی ،تحلیلی و پژوهشی «رشد جوانه» با هدف اطالعرس��انی ،اشاعۀ یافتههای علمی و ایدههای نو و تبادلنظر
و تجربه بین صاحبنظران در زمینۀ مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزش��ی مناس��ب منتش��ر میشود تا از این طریق،
پدیدآورندگان در راس��تای تحقق هدفهای آموزش و پرورش ،به صورت مس��تمر و پویا بر غنای دانش و تجربۀ حرفهای خود
بیفزایند و با به کارگیری بهینۀ ظرفیتهای موجود ،کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از اس��تادان ،صاحبنظران و اندیش��مندان محترم عرصۀ منابع آموزش��ی و تربیتی که به منظور همراهی با این فصلنامه،
نوشتههای خود را برای انتشار در «رشد جوانه» ارسال میدارند ،تقاضا میشود در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
حجم مطالب از  6صفحۀ تایپ شده و  11صفحۀ دستنوشته تجاوز نکند.
نوشته حاوی مقدمهای کوتاه ،سابقۀ موضوع ،نتیجه و جمعبندی موضوع باشد.
نسخۀ اصلی نوشته ارسال شود.
نوش��تۀ ترجمه ش��ده باید با متن اصلی همخوانی داشته باش��د و متن اصلی همراه آن ارسال شود .چنانچه نوشته را خالصه
میکنید ،این موضوع را قید بفرمایید.
نوشته در مجله یا نشریۀ دیگری به چاپ نرسیده باشد.
محل قرار دادن جدولها ،نمودارها ،سوتیترها ،شکلها و عکسها در متن مشخص شود.
 «رشد جوانه» در رد ،قبول ،ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد و از بازگرداندن آنها نیز معذور است. آرای مندرج در «رش��د جوانه» ضرورتاً مبین رأی و نظر «دبیرخانۀ س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی» نیست .بنابراین،مسئولیت پاسخگویی به پرسشهای خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده برای تدوین اثر ،به ترتیب زیر تنظیم شود:نام نویسنده ،نام اثر ،نام مترجم (اگر ترجمه باشد) ،نام مجله یا نشریه ،شمارۀ مجله ،سال نشر ،شمارۀ صفحه.
نوشته را به ضمیمۀ نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم ،درجۀ علمی یا سمت ،نشانی محل کار یا سکونت و شمارۀ تلفن،
به نشانی زیر ارسال فرمایید:
تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شمارۀ  4وزارت آموزش و پروش ،پالک  ،266دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی .صندوقپستی ،15875/3331 :فصلنامۀ «رشد جوانه»
نشانی پست الکترونیک فصلنامۀ جوانهjavaneh@roshdmag.ir :
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