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یادداشت سردبیر

فرهنگسازی

مهمترين هدف ساماندهی منابع آموزشی و تربيتی

فریباکیا

انعــكاس نتايج راهبردهــا ،برنامههــا و فعاليتهــاي حوزة
ســاماندهي منابع آموزشــي و تربيتي در ســازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشي و رضايت نسبي دست اندركاران و ذينفعان
از تالشهاي پيشين ،مجريان را به ادامة مسير اميدوارتر ميسازد.
برگزاري پانزدهمين جشــنوارة كتاب رشد در مدرسة تاريخي
دارالفنون و همراهی توليدكنندگان منابع آموزشــي و تربيتي با
مؤلفان و كارشناســان و داوران و همچنين مشــاركت اثربخش
معلمان و مديران،ترســیمگر چشــماندازي روشنتر و آيندهاي
درخشانتر است و بنا به گفتة رياست محترم سازمان پژوهش،
امروز توليدكنندگان بخش غير دولتي از منظر همراهي و رعايت
استانداردهاي مورد نظر آموزش و پرورش ،در مقايسه با سالهاي
قبل در تراز باالتري قرار گرفتهاند و بازار نشر قادر است به خودي
خود آثار ضعيف را پااليشکند.
با اين وجود بايد توجه داشــت كه توفيق در ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي و جلوگيري از ورود كتابهاي غير استاندارد
به مدارس ،دست کم ،به سه عامل اصلي وابسته است:
 .1بخش كارشناسي و استانداردسازي وزارت آموزش و پرورش
به عنوان مرجع سياستگذار و برنامهريز؛
 .2توليدكنندگان منابع اعم از سرمايهگذاران ،ناشران و مؤلفان
و دیگر عوامل؛
 .3مصرفكنندگان اعم از معلمان و دانشآموزان و خانوادهها.
مشاركت فعال و روبه تزايد بيش از  400ناشر در تولید 2800
عنوان كتاب مناسب و استاندارد و همسو با برنامه درسي ملي در
جشنواره پانزدهم،حاكي از هماهنگي نسبي دو ضلع اين مثلث
است .ضلع سوم اين مثلث ،یعنی مخاطبان ،که جامعة عظيم و
گسترده و پيچيدهاي از معلمان و دانشآموزان و مديران مدارس
و خانوادههاست ،نقش بارزتري در اين حيطه ايفا ميكنند.
از این رو توفيق نهايي در اجراي برنامة ســاماندهي ،مستلزم
همراهــي و همســنخي و باور مشــترك مخاطبان اســت .اگر
اســتانداردها به خوبي تعريف شــوند و ناشــران نيــز در توليد
منابــع آنها را به کار گیرنــد،ولي هدف نهایی این فرایند ـ که
مصرفکنندگاناند ـ درك درســتي از اهميت آن نداشته باشند
و خود را در برابر آن مسئول و ملزم ندانند ،عم ً
ال کوششهاي به
عمل آمده ،بالاثر یا كم فايده خواهند بود.
گرچه به نظر ميرسد در حوزة آموزش و همراه كردن مخاطبان
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نيز ،در مقايسه با سالهاي گذشته ،در سطح باالتري قرار داريم
اما شــواهد عيني نشان ميدهد كه راه نرفته در اين حوزه بسيار
است و همراه كردن معلمان و دانشآموزان و خانوادهها نيازمند
فرهنگسازی ،آگاهیبخشی ،سرمايهگذاري و سعة صدر است و
اگر ارادة عمومي بر همراهي با نهاد رســمي تعليم و تربيت قرار
نگيــرد ،تغيير قابل توجهي رخ نخواهد داد .ورود كتابهاي غير
استاندارد ،مانع بزرگ تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش
و پرورش و گريز از حافظهمداري و خالقيت و تفكر است.
البته بازار وســيع و پرسود توليد كتابهاي كمكدرسي براي
برخي ناشــران ،كه منافــع اقتصادي خود را بــر منافع ملي و
فرهنگي ترجيح ميدهند ،وسوســه انگيز اســت و بر اين مبنا،
متأسفانه همهساله تعداد قابل توجهي از كتابهاي آموزشی غير
اســتاندارد ،بدون تأييد مراجع رســمي و با اسامي اغواگرانه در
اختيار معلمــان و دانشآموزان و خانوادهها قرار ميگيرد كه راه
بســتن راه بر آنها ،نيازمند آگاهســازي بيشتر و البته در برخي
مواقع ،به ناچار ،برخورد انتظامي و حقوقي اســت .که اميدواریم
با همراهي و همــكاري نهادهاي ذيربط ،اين مهم هرچه زودتر
صورت اجرايي و عملي بيابد.
بديهي اســت در مسير فرهنگسازي ،معلمان و مديران نقش
اساسيتري دارند .سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي بر آن
اســت تا به شیوههای گوناگون ،از جمله آموزشهاي كوتاهمدت
الكترونيكی ،به اطالعرســاني و آگاهســازي این گروه استمرار
بخشــد تا آنها ،ولو بــه اجمال ،با چهارچوبهــای اصلی یک
منبع آموزشي و تربيتي استاندارد آشنا شوند و بديهي است كه
اســتفاده از ظرفيت انجمنهاي علمي و درسي معلمان ميتواند
در اين جهت در اولويت قرار گيرد.
استفاده بيشــتر از ظرفيت «پخش مدرسه» جهت دسترسي
آسان معلمان و دانشآموزان و خانوادهها به كتابهاي استاندارد
و راهنماهاي توليد کتاب از ديگر اولويتهايي است كه انشاءاهلل
در سال  97مد نظر خواهد بود.
ايجاد و توســعه و تعامل با مخاطبان و كارشناســان ،دريافت
بازخورد از آنان با ديجيتالي و تعاملیتر شــدن فصلنامة جوانه
از ديگر برنامههايي است كه در این سالمورد توجه خواهد بود
اميد اســت كه از اين تالش در جهت فرهنگســازي بهينه و
استفاده از منابع استاندارد بهره گيريم.

نخستین دانشگاه ایران

جشنواره کتاب رشد
میزبان پانزدهمین
ٔ
گزارش

گزارشی از مراسم پایانی پانزدهمین جشنوارهٔ کتاب رشد
زنگ اختتامیة پانزدهمین جشــنواره کتاب رشــد در «مدرسة
دارالفنون» نواخته شد .جایی که میتوان آن را نخستین دانشگاه
ایرانی دانســت .مکانی که بنیادش با رویــای بزرگمرد تاریخ
معاصر ایران ،امیرکبیر ،طراحی شــد .او دارالفنون را ساخت تا
دانشآموختههایــش با اتکا به دانش خــود ،غبار فقر ،بیماری و
جهالت را از چهرة این مرز بوم بزدایند و آن را به ســوی توسعه
رهنمون ســازند .امیرکبیر ،دارالفنون را با رؤیای پیشرفت ایران
ساخت ،البته خودش چهار روز پیش از افتتاح آن عزل شد و 13روز
بعد از افتتاح ،به قتل رســید ،اما مدرسهای که او سنگ بنایش را
نهاد ،دهها سال به حیات خود ادامه داد و نسلهایی را تربیت کرد
که برای اعتالی کشورشان از هیچ تالشی فروگذار نکردند .انتخاب
دارالفنون برای برگزاری اختتامیة جشنوارهای که نام آن با کتاب و
کتابخوانی ،گره خورده ُحسن سلیقهای است که بیشک حالوت
شرکت در چنین رویداد فرهنگی را دوچندان میکند.

نمایشگاه منابع آموزشی غیر مکتوب در کنار کتاب
روبهروی سالن اختتامیة جشنواره ،برای نخستین بار ،نمایشگاهی
از  65منبع آموزشی غیرمکتوب بر پا شده بود که  50تولیدکننده
در برگزاری آن مشــارکت داشتند .در این نمایشگاه 42 ،وسیلۀ
آموزشــی 16 ،نرمافزار و  7فیلم آموزشی که پیش از این توسط
«دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» ارزیابی و مناسب شناخته
شده بودند ،به نمایش درآمدند.
جمعــی از مدعوین از نمایشــگاه بازدیــد میکردند .در میان
آنــان معلمــان و مدیرانی بودنــد که به دقت بــه توضیحات
تولیدکنندگان گوش میدادند تا منابع آموزشــی مناسب ردة
ســنی تحت تعلیم خــود را در آنها بیابنــد .برگزاری چنین
نمایشــگاهی از منابع آموزشی غیرمکتوب ،در حالیكه هر روز
زاویههای جدیدی از اهمیت آموزش همراه با پرورش خالقیت
روشــن میشود ،بســیار نیکوســت .این مهم با تأکید «سند
تحــول بنیادیــن آموزشوپرورش» بر جدا شــدن از آموزش
صــرف محفوظات و بهکارگیری روشهــای نو در آموزش نیز
همراه بود.
مراســم رأس ســاعت با حضور جمع کثیــری از فرهنگیان از
جمله مسئوالن آموزشوپرورش ،ناشــران ،معلمان و نامزدهای
دریافت جایزه در گروههای  30گانة داوری آغاز شــد .حاضران
کسانی بودند که در دغدغة پروراندن اندیشه در میان کودکان و
نوجوانان این سرزمین ،با امیرکبیر وجه اشتراک داشتند.

سمیهمیرزایی

ی کودک در دهههای
گیتی خامنه ،چهرة نامآشــنای برنامهها 
 1360و  1370اجرای مراســم را بر عهده داشــت .حضور او به
منظور اجرای چنین برنامهای ،تأکیدی بر همان حسن سلیقهای
بود که پیشتر به آن اشــاره شــد .به رسم
معمــول چنین آیینهایــی ،پیش از اهدای
محمدیان:
جوایز به برگزیدگان ،مسئوالن برگزاری چند
از ناشران انتظار داریم
کالمیرا با میهمانان صحبت کردند.

مراقب هویت صنفی
خود باشند و خودشان
بر کیفیت کتابهای
تولیدی نظارت داشته
باشند

زبان کتابهای درسی را تغییر میدهیم
حجت االســام والمســلمین محی الدین
بهرام محمدیان ،رئیس ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی پیش از هر سخنی ،از
اهمیت جشــنواره و تأثیر آن در رشد فضای
فرهنگی کشــور گفت و تأکیدکرد« :ما امروز یک قدم نســبت
به ســالهای گذشته جلوتر هستیم .در ســالهای قبل دغدغة
ما این بود که کتابهای آموزشــی و کمکآموزشــی را سامان
دهیم و آنها را برای استاندارد شدن تشویق کنیم .چنین کاری
امروز اتفاق افتاده است و بازار نشر به خودی خود آثار ضعیف را
پاالیشمیکند».
وی ادامــهداد« :مراقبت صنفی از هویت نشــر ،تكلیفی صنفی
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اســت و از ناشــران میخواهیم که آنها هم بر تولیدات نشــر
نظارت داشته باشــند تا افکار عمومیبا دیدن آثار ضعیف ،همة
ناشــران را تاجرمآب تلقی نکنند .ناشران بخش غیردولتی برای
آموزشوپرورش رقیب نیستند .آنها را رفیق راه و تکمیلکنندة
فعالیتها میدانیم و در جشــنواره رشد سعی میکنیم ،آنها را
معرفی و از آثار خوب حراســت کنیم .این جشنواره ثابتکنندة
این ادعاست».
محمدیان تصریح کرد« :میخواهیم روشــی را تجربه کنیم که
براســاس آن ،کتاب درسی را به زبان ساده و داستانی بنویسیم؛
هرچند میدانیم که برخی همــکاران و خانوادهها مخالفاند و
میگویند :چگونه از کتاب داستان سؤال و تست در بیاوریم؟!»
او از مؤلفانخواســت تا برنامة درســی ملــی را مرجعی برای
تولیدات فرهنگی قرار دهند و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را به
زبان داستانی بیان کنند.
نیازسنجی واقعی از نیازهای واقعی دانشآموزان
محمد ناصری ،مدیر کل دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی
و دبیر پانزدهمین جشــنوارة كتاب رشــد ،در سخنانی با اشاره
به اقدامات انجام شــده در حوزة ســاماندهی منابع آموزشــی
گفت« :راهاندازی سامانهای برای ساماندهی منابع آموزشی که
اکنون بیش از  900ناشر عضو آن هستند ،برگزاری کارگاههای
آموزشــی در حوزة تولیدات استاندارد ،برگزاری جلسات شورای
سیاســتگذاری با حضور نهادهای مرتبط و
ناصری :مدیران حوزة
برگزاری جشنوارههای کتاب رشد ،از جمله
نشر الزم است بیش
اقدامات ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
از پیش با رویکردهای
آموزشــی طی ســالهای اخیــر در حوزه
آموزشوپرورش
ساماندهی منابع آموزشی بوده است.
آشنا شوند
او با بیان اینکه اولین جشــنوارة کتابهای
آموزشــی ـ تربیتی رشــد در سال 1379
برگزار شــد و اکنون پانزدهمین دورة آن است،گفت2800« :
کتاب از  400ناشــر به این دوره از جشنواره راه یافتند که 127
اثر کاندیدای نهایی شدند .این آثار در  30گروه داوری که در هر
گروه  3داور حضور داشت ،مورد قضاوت قرار گرفتند و در نهایت
 10اثر برگزیده و  31اثر تقدیری اعالم شدند».
ناصری به توصیههای داوران به مؤلفان و ناشــران اشاره كرد و
ادامه داد« :داوران توصیه میکنند از تکرار روشهای معمول که
ســالیان سال در نشر کتاب وجود دارد ،پرهیز کنید و نوآوری و
خالقیتها را در تولید کتاب مدنظر قرار دهید.
تولیدکنندگان کتاب باید فرایند برنامه درسی را بهتر از گذشته
بشناســند .ضمن اینکه نیازســنجی واقعــی از نیازهای واقعی
دانشآموزان را در نظر بگیرند .چراکه برخی ناشــران براســاس
سلیقة مؤلف ،کتاب تولید میکنند».
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مدیرکل دفتر انتشارات کمکآموزشــی با بیان اینکه تألیف در
همة حوزهها مقدم بر ترجمه اســت ،افزود« :بیشتر کتابها در
برخی بخشها ترجمه هســتند که بایــد در این حوزهها هم با
شتاب بیشتری به سمت تألیف رفت».
ناصری تأکیدکرد« :مدیران حوزة نشر الزم است بیش از پیش
با رویکردهای آموزشوپرورش در حوزة آموزش آشــنا شوند که
این رویكردها از طریق کارگاههای آموزشی در دسترس ناشران
قرار میگیرد».
طلب ة قصهگو
در ادامه ،مستندی از فعالیتهای طلبهای قصهگو پخش شد که
ساکن «دهدشت» در استان کهکیلویه و بویر احمد است .كسی
كه اندیشــهاش فراتر از ایفای نقش در قامت یک طلبه اســت و
میخواهــد مناطقی را که از فقر مالــی و فرهنگی رنج میبرند،
دگرگون كند و زنده نگهداشتن دنیای عمیق قصهها را در ذهن
و جان کــودکان و ایجاد رفاقت بین آنــان و کتاب را چارة کار
میبیند .این همان اندیشهای است که جشنوارة کتاب رشد هم
سالهاســت ترویج آن را در دستور کار خود قرار داده است .این
مســتند دغدغهمندی او را به روشنی به تصویر میکشد .دیدن
تصویرهای او ،در حالیکه بچههای روستایی برای کتاب خواندن
دورش حلقه میزنند ،مدعوین را تحتتأثیر قرار میدهد .حضار
پس از تمام شدن مستند و زمانی که مجری برنامه اعالم میکند
که اســماعیل آذرینژاد ،همان طلبة قصهگو در میان حاضران
اســت ،به شایســتگی او را تشــویق میکنند تا مورد قدردانی
مسئوالن جشنواره قرار گیرد.
فیلم کوتاهی هم از دغدغهمندی شــهیدی پخش میشــود که
او را «شــهید کتاب» مینامند .او همان شهید محسن حججی

اســت که فیلم بخشــی از اقدامات تأثیرگذار او را برای احداث
کتابخانهای کوچک در محل خدمتــش و امانتدادن كتاب ،به
تماشا میگذارد.
معرفی کتابهای برگزیده
بخش پایانی این آیین به معرفی برگزیدگان در حوزههای مؤلفان
و ناشــران اختصاص داشت .مجری مراسم ،برگزیدگان را به این
شرح معرفی كرد:
در گــروه داوری آداب و مهارتهای زندگی ،کتاب «از همین
که هستم ،خوشحالم» ،ترجمۀ منصوره شریفی و حمید نمازیها،
از «انتشــارات آوای هانا» و مجموعــة «کتاب چی مثل چیه؟»
ترجمۀ افسانه شعباننژاد ،از «انتشارات لوپهتو» مورد تقدیر قرار
گرفتند و جایزۀ دوم جشنواره را از آن خود کردند.
در گــروه داوری آموزشوپرورش کودکان اســتثنایی دو اثر
ترجمهای بهعنوان آثار تقدیری معرفی شــدند .کتاب «راهنمای
معلمان در مــورد اختالل نقص توجــه ـ بیشفعالی» ،ترجمۀ
شاهرخ امیری از «انتشارات فروزش» و کتاب «گفتار در کودکان
کمشــنوا :نظریه و عمل» ،ترجمۀ ســایه طاهباز ،از «انتشارات
گیســا» دو اثری بودند که لوح سپاس و جایزۀ دوم جشنواره را
دریافت داشتند.
در گروه داوری اقتصاد ،حســابداری و بازرگانی ،کتاب «سواد
مالی برای نوجوانان :راهنمای آموزش ســواد مالی برای اولیا»،

تألیف محرم آقازاده ،از «انتشارات مرآت» ،بهعنوان اثر برگزیده
انتخاب شد و تندیس جشنواره را به دست آورد.
در گروه داوری پیشدبســتان ـ کتابهای آموزشــی ،کتاب
«کلید یادگیری :آموزش کودکان ســه تا هفت ســال با رویکرد
ویگوتســکی» ،ترجمۀ افسانه اشــرفی ،از «مؤسسه فرهنگی ـ
هنری ـ پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان» بهعنوان اثر تقدیری
جایزۀ دوم جشنواره را به خود اختصاص داد.
اما در همین گروه ـ کتابهای قصه و شــعر ،ســه اثر شایستۀ
تقدیر و اعطای جایزۀ دوم جشنواره شناخته
شدند.
دیدن تصویرهای طلبة
راحله
ترجمۀ
کاب»،
زمستان
«اولین
كتاب
جوان ،در حالی که
فاضلی ،از «انتشارات شهر قلم» ،کتاب «کالغ
بچههای روستایی برای
ّ
سیاه به سفر میرود!» نوشتۀ بابک صابری ،از
ب خواندن دورش
کتا 
«مؤسسه فرهنگی فاطمی» و کتاب «کلید،
حلقه میزنند ،مدعوین
کلید ،دسته کلید» ،سرودۀ اکرم کِشایی ،از
را تحت تأثیر قرار
«انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و
میدهد
نوجوانان» ســه کتابی بودند که جایزۀ این
بخش را از آن خود کردند.
در گروه داوری تعلیموتربیت دینی ،کتاب «مهندسی فرایند
دعا» ،تألیف ســجاد شــبانی قهرودی از «انتشارات آرنا» عنوان
اثر تقدیری جشــنواره را کسب کرد .در همین گروه ،کتاب «بر
همه کار تواناســت» از مجموعۀ «خدای ما چه جوریه؟» تألیف
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ســیدمحمد مهاجرانی ،از «انتشــارات قدیانی» ،با کسب عنوان
برگزیده ،جایزۀ نخســت و تندیس پانزدهمین جشــنوارۀ کتاب
رشد را برای مؤلف خود به ارمغان آورد.
در گــروه داوری تفکر و پژوهش ،تندیس جشــنواره و عنوان
برگزیدۀ این گروه به کتاب «پلههای نخستین» از مجموعة «گام
به گام تا اندیشه» رســید .نویسندة آن محبوبه ا ِسپیدکار و ناشر
آن «انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است.
گروه داوری داســتان دورة ابتدایی که بنابر اعالم مســئوالن،
پرکارترین گروه داوری این جشــنواره بود ،کتاب «تمســاحهای
رودخانة تامبونان» ،ترجمۀ حســین شــیخرضایی ،از «مؤسسه
فرهنگــی فاطمی» را بهعنــوان اثر تقدیری و کتاب «اســکلت
بخشــنده» ،نوشــتۀ محمدرضا شمس ،از «انتشــارات هوپا» را
بهعنوان اثر برگزیده معرفی کرد.
در گروه داوری داستان دوره متوسطه کتاب «ل َ میَزرع» ،نوشتۀ
محمدرضا بایرامی ،از «انتشــارات کتاب نیســتان» نیز توانست
تندیس پانزدهمین جشنوارۀ کتاب رشد را به دست آورد.
در گروه داوری رایانه ،کتاب «طراحی شــبکه» ،ترجمۀ زهرا
جاوید ،از «انتشارات آوند دانش» ،موفق شد عنوان کتاب تقدیری
این گروه را به خود اختصاص دهد.
در گــروه داوری روانشناســی ،دو اثر بــرای دریافت عنوان
تقدیری جشــنواره پانزدهم معرفی شــد :کتاب « 101داستان
شــفابخش برای کودکان و نوجوانان :کاربرد استعاره در درمان»،
ترجمۀ علیمحمد نظری و همکارانــش و کتاب «کمالگرایی»:
ی سیدتَقیا تقوی
آگاهی ،ارزیابی ،درمان ،تألیف زهرا سادات حاج 
و مهرانگیز پیوســتهگر ،هر دو از انتشارات آوای نور موفق شدند
دیگر کتابهای گروه را پشت سر گذارند.
در گروه داوری ریاضی ،از بین کتابهای رســیده به این گروه
کتاب «مامان باباها ـ ریاضی اول دبستان» ،تألیف خسرو داودی،
از «انتشــارات خیلی سبز» شایســتۀ تقدیر تشخیص داده شد و
جایزۀ دوم جشنواره را دریافت كرد.

مدرسه دارالفنون
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در گــروه داوری زبــان و ادبیات فارســی ،کتــاب «آموزش
داستاننویسی» (ســطح یک و دو) ،ترجمۀ محسن سلیمانی از
شرکت انتشارات «ویژة نشر» ،به دریافت عنوان تقدیری جشنواره
بسنده کرد.
در گــروه داوری زبانهــای خارجــی ،کتــاب
») « Prospect plus (1,2,3موفق شــد با پشــت سرگذاشــتن
رقبای خود در گروه ،تندیس جشنواره را برای گروه مؤلفان خود،
یعنی مجید عسکری ازغندی و همکارانش به ارمغان ببرد.
داوران گروه سالمت و تربیت بدنی ،از بین کتابهای رسیده،
کتاب «راهنمای کاربردی کوهپیمایی و طبیعتگردی» ،ترجمۀ
سامان شاهینپور و احمد نظری از «انتشارات مهرسا» را شایستۀ
دریافت عنوان تقدیری دانستند.
ن هیچ کتابی را
امــا در گروه داوری شــعر و نثر ادبــی ،داورا 
شایســتهتر از «بوق سگ» ،ســرودۀ بیوک ملکی ،از «انتشارات
پیدایش» نیافتند تا عنوان اثر برگزیده انتخاب و تندیس جشنواره
را به آن اعطا کنند.
در گروه داوری علوم تجربی ،کتاب «آســمان شــگفتانگیز،
فرهنگنامــۀ دانشآموزی نجوم و فضا» ،تألیف مهدی ناصری ،و
«ماهیها» از «مجموعة دانســتنیهای جانوران ایران و جهان»،
تألیف محمد کرامالدینی ،هر دو از «انتشارات طالیی» ،عنوان اثر
تقدیری جشنواره را تصاحب کردند.
در گــروه داوری علوم تربیتی ،کتاب «اصول و مبانی دیالوگ،
روش شناخت و آموزش» ،تألیف محمدرضا نیستانی ،از «انتشارات
یار مانا» ،با کســب عنوان اثر تقدیری جایزۀ دوم گروه را به خود
اختصاص داد و کتاب «درسپژوهی ،ایدهای جهانی برای بهسازی
آموزش و غنیســازی یادگیری» ،تألیف محمدرضا سرکار آرانی،
از «انتشــارات مرآت» به دریافت جایزۀ نخســت گروه و تندیس
جشنواره نائل شد.
اما کتابی که در گروه داوری فرهنگ و هنر از همگنان پیشی
گرفــت و موفق به کســب عنوان اثر تقدیری گروه شــد ،کتاب

«دایناسورهای مقوایی بسازیم» ،ترجمۀ علیرضا باقری جبلی از
«انتشارات طالیی» بود.
در گــروه داوری قــرآن ،دو کتاب با کســب باالترین امتیاز
در گروه ،عنــوان اثر تقدیری گروه مزبــور را از آن خود کردند.
«دایرهًْالمعارف پیامبران» ،تألیف افســانه موســوی گرمارودی و
ی ابهری ،هر دو
«مهربانتریــن پیامبر» ،تألیف غالمرضا حیــدر 
از «انتشــارات محراب قلم» ،باالتــر از دیگر کتابهای گروه قرار
گرفتند.
در گروه داوری کشــاورزی ،کتاب «حشرهشناسی و مدیریت
تلفیقی آفات» ،تألیف ســهیال تکاور ،حســین اکبرلو و اســداهلل
آقامیرکریمیاز «انتشــارات دانشــگاه فنی و حرفهای» و کتاب
«راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی» ،ترجمۀ محمدرضا داهی،
از «شرکت انتشارات فنی ایران» ،دو کتابی بودند که گوی توفیق
را از همگنــان ربودند و به عنــوان آثار تقدیری این گروه معرفی
شدند.
در گــروه داوری مدیریت خانواده ،بهداشــت و کودکیاری ،از
بین یک صد عنوان کتاب مناســب ،کتابهای «روانشناســی و
آموزش مهارتهای زناشــویی» و «بلوغ افراد نابینا» ،تألیف مریم
اصغری از انتشارات «آوای نور» و «کتاب جامع سالمت خانواده»،
ی زواره ،از «انتشارات
ترجمۀ مرجان قائمیو ســیدعلیرضا طالئ 
تیمورزاده» ،بهعنوان آثار برتر گروه موفق به کسب عنوان تقدیری
جشنواره شدند.
در گروه داوری مطالعات اجتماعی و ســواد رسانهای« ،کتاب
ایرانشناسی» ،تألیف رضامراد صحرایی و همکارانش از «مؤسسه
فرهنگی فاطمی» توانست عنوان تقدیری این گروه و جایزۀ دوم
جشنواره را به نام خود کند.
در گــروه داوری مکانیــک ،کتاب «جداول و اســتانداردهای

صنایع چوب» ،ترجمۀ مراد سلیمی ،از «انتشارات دانشبنیاد» و
کتاب «دکوراسیون چوبی از طراحی تا اجرا» ،تألیف امیر نظری و
رامک فرحآبادی ،از «انتشارات فدک ـ ایساتیس» شایستۀ کسب
عنوان تقدیری شدند.
بــا انتخاب کتاب «تــا بردمیدن گلهــا» ،تألیف محمدرضا
فیاض ،از شرکت «انتشــارات سورة مهر» ،بهعنوان اثر برگزیده
در گروه موســیقی ،تندیس جشنواره در دستان صاحب این اثر
قرار گرفت.
داوران گــروه نمایــش ،فیلــم و ســینما ،فقــط کتــاب
«نمایشنامهنویسی عروسکی» ،تألیف سیمین امیریان ،از شرکت
«انتشارات سورة مهر» را شایستۀ تقدیر دانستند.
در گــروه داوری هنرهای تجســمیو مباحــث عمومیهنر،
کتاب «طراحی گرافیک محیطی» ،تألیف مصطفی اســداللهی،
از «مؤسســة فرهنگی فاطمی» ،عنوان تقدیری و کتاب «کودک
و تصویــر  ،»۱تألیف جمالالدین اکرمی ،از «مؤسســة فرهنگی
مدرســة برهان» عنوان اثــر برگزیده را از آن خــود کردند .به
این ترتیب ،جمالالدین اکرمــی ،آخرین و دهمین تندیس آثار
برگزیده را به خانه برد.
در ســه گــروه داوری بازی و ســرگرمی ،چنــد موضوعی و
شیمــــــی ،هیچ اثری برای کســب عنوان برگزیده یا تقدیری
معرفی نشد.
ناشران برگزیده جشنواره
«انتشــارات یار مانا» از شهر اصفهان با داشــتن چهار اثر نامزد
دریافت جایزه و یک اثر تقدیری ،برترین ناشــر شهرســتانی این
دوره معرفی شد.
اما بین ناشــران تهرانی« ،مؤسسة فرهنگی فاطمی» با داشتن 9
اثر نامزد دریافت جایزه و موفقیت  4اثر در کسب عنوان تقدیری
جشــنواره ،و «مؤسسة فرهنگی مدرسة برهان» با داشتن  10اثر
نامــزد و یک عنوان اثر برگزیده بهعنوان برترین ناشــران تهرانی
انتخاب شدند .الزم به ذكر است كه مجموع امتیاز به دست آمده
از تعداد نامزدها ،آثار تقدیری و آثار برگزیده ،در تعیین ناشــران
برتر نقش داشته است.
رونمایــی از تازهترین راهنماهای تولید کتابهای آموزشــی در
حوزههای علوم تجربی ،تفکر و حکمت ،مطالعات اجتماعی ،زبان
عربی و فیزیک هم بخشــی دیگر از مراسم بود .این راهنماها که
براساس برنامة درسی ملی و سند تحول باز تولید شدهاند ،شامل
چارچوبهایی هستند که پدیدآورندگان و ناشران باید در تولید
کتابهای آموزشــی خود رعایت کنند تا کتاب آنها مناســب و
استاندارد باشد.
با امیــد به آمــوزش «چگونه اندیشــیدن به همة کــودکان و
نوجوانان» ،اختتامیة شــانزدهمین جشنواره کتابهای آموزشی
ـ تربیتی رشد ،را به انتظار مینشینیم.
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محصول باورهایمان هستیم
گپوگفتی با مهندس سجاد شبانی قهرودی نویسندة کتاب «مهندسی فرایند دعا»
اشاره

«مهندسی فرایند دعا» عنوان یکی از کتابهایی است که در پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد ،شایستة تقدیر شناخته شد.
مؤلف این کتاب ،مهندس سجاد شبانی قهرودی است.
او در سال  1368در تهران متولد شده و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه دولتی کاشان است.
ایشان نویسندة کتاب دیگری با عنوان «شکر کنید و رشد کنید» است و اعتقاد دارد که این کتاب ،پایه و اساس کتاب مهندسی فرایند
دعاســت و پیشنهاد میکند این کتاب ،قبل از خواندن کتاب «مهندسی فرایند دعا» ،مطالعه شود .چون این کتاب نگاهی مثبت اندیش و
عارفانه به انسان میدهد.
آنچه در پی میآید ،حاصل گفتوگویی است که با وی داشتهایم.

چطور شد که به فکر نوشتن چنین کتابی افتادید و
ایده و اندیشة تألیف این کتاب را از کجا گرفتید؟
من از نوجوانی به حوزة دینی عالقه داشتم ،ولی شاید اتفاقاتی
که در زندگیام رخ دادند ،باعث شــدند به این مبحث نیاز پیدا
کنم و در واقع مقدمهســاز نوشــتن کتاب شدند و مرا به سمت
تحقیــق دربارة ایــن موضوع هدایت کردند .کتاب «مهندســی
فرایند دعا» بهعنوان کتاب تقدیری انتخاب شــد که این امر مرا
شــگفتزده کرد .چون من دو کتاب به جشــنواره ارسال کرده
بودم .یکی این کتاب و دیگری کتاب «شکر کنید و رشد کنید».
به نظر خودم پایه و اســاس این کتاب خیلــی قویتر از کتاب

«مهندسی فرایند دعا» است و اگر کسی بخواهد هر دو کتاب را
بخواند ،اول باید کتاب «شکر کنید و رشد کنید» خوانده شود.
حرفهای موجود در کتاب «مهندســی فرایند دعا» بر مبنای
تجربیات زندگی خودم بوده که به کتاب تبدیل شده است .برای
نوشــتن کتاب با استادانی مشورت کردم و آنها پیشنهاد کردند
که تجربیاتم را به کتاب تبدیل کنم.
بــه چند دلیل ،مشــابه این کتابها در ایران وجــود ندارد .با
چ
وجودیکه دربارة دعا کتابهای زیادی نوشــته شده ،ولی هی 
کدام نظام یا الگوریتمی در ارتباط با دعا ارائه نکردهاند تا فرایند
دعا برای همگان مشخص شود و دیگران نیز بتوانند ،با استفاده

از آن فراینــد به نتیجه برســند و عموم مردم نیــز بدانند ،چرا
دعاهایشان مســتجاب میشود یا نمیشــود و چگونه باید دعا
کنند« .کتاب مهندسی فرایند دعا» از این نظر در ایران و جهان
بینظیر است.
ولی خیلی خالصه اگر بخواهم بگویم ،اســاس دعا شکرگزاری
است .اگر دعا را ساختمانی فرض کنیم ،شکرگزاری فونداسیون و
پی آن است .برای ساخت یک ساختمان پنج طبقه به نسبتی به
فونداسیون نیاز دارید که با ساختمان ده طبقه فرق میکند .دعا
مانند ساختمانی است که باال میرود .اگر میخواهید به چیزهای
بزرگتری برسید ،باید فونداسیون قویتری داشته باشید .یعنی
باید شگرگزاری قویتری داشته باشید.
حضرت عیسیمســیح (ع) در «انجیل» میفرماید« :برای هیچ
چیز نگران نباشــید ،بلکه در هر چیز با دعا همراه با شکرگزاری،
خواستههای خود را به خدا ابراز کنید».
مولوی میگوید:

سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد
میان به شکر چو بستیم بند ما بگشاد
به جان رسید فلک ازدعا و نالة من
فلک دهان خود اندر ره دعا بگشاد

یعنی ما که در بند زندگی بودیم ،ابتدا شکرگزاری کردیم .خدا
ما را رها کرد و بعد با دعا کردن آنچه را میخواستیم از خداوند
دریافت کردیم .شــکرگزاری اساس و پایة دعاست .من در کتاب
مهندسی فرایند دعا ،یک نوع سبک زندگی را طراحی کردهام.
گاهی شــما به کسی میگویید :برو و شــکر کن .اما ذهن ما
به دالیل متفــاوت موضوعاتی را پیدا میکنــد که دلیلی برای
شکرگزاری نمیبیند.
در این کتاب من نگفتهام شــکر کنید ،بلکه دالیل ناشــکری
انسان را همچون جراحی موشکافی کردهام .البته تمام آن موارد،
قبل از هر کسی در وجود خودم بودهاند.
بعد برای هر دلیل ناشــکری ،پاســخهایی را مطرح کردهام و
قصدم این بوده اســت که فرد با خواندن کتــاب ،ناخودآگاه به
انسانی شکرگزار تبدیل شود .وقتی فرد توانست انسانی شکرگزار
باشــد ،با قوانین دعا آشنا میشود و آن قوانین را یاد میگیرد تا
بتواند به خواستههایش برسد.
آیا امکان دارد وقایعی را که در زندگیتان رخ داده
و شما را به سمت این موضوع هدایت کردهاند ،برایمان
بازگو کنید؟
نمیخواهم به آن مشــکالت اشاره کنم .ولی وقتی انسانها در
زندگیشان به بنبست میرســند ،دو کار میکنند :یا به دنبال
راهفرار میگردند ،یا چارهای میجویند تا آن مشکل را حل کنند.
آن عده که فرار میکنند مورد بحث نیســتند .اما آنهایی که
میخواهند از بنبســت عبور کنند ،به یک سلســله اهرمهایی
دســت پیدا میکنند .اهرمها هر چیزی میتوانند باشند .ممکن
است کسی تالشش را بیشتر کند ،دیگری علمش را اضافه کند و

علم جدیدی بیاموزد ،یا سفر کند و یا فردی مجموعهای از تمام
این کارها را انجام دهد.
یکی از کارهایی که من در بنبست زندگیام انجام دادم ،چون
آن زمان کســی برای کمک کردن نداشتم یا کسی نمیتوانست
کمک کند ،با خدا ارتباط گرفتم.
البته تمام انسانها وقتی به حالت اضطراب و اضطرار میرسند.
خداوند کمکشان میکند و دری به رویشان گشوده میشود.
در این حالتها بودم که آن مراحل به من الهام شد .چون من
نه روحانی هستم ،نه نویسنده بودم و نه اص ً
ال قصد نوشتن کتاب
داشــتم .دو سال با کتابهایی که در این حوزه نوشته شده بود،
زندگی کردم و بعد کتاب مهندسی فرایند دعا را نوشتم.
شــرایطی که برای شما پیش آمد ،باعث شد مطالعه
کنید؟
باعث شــد تحقیق کنم .چون من قب ً
ال دربارة دعا شنیده بودم،
ولی اینکه چگونه با دعا به خواســتهام برسم ،برایم غیرقابل فهم
بود.
َ
َ
ُ
همه میگوینــد خدا گفته اســت« :اد ُعونی أ ْســتَجِ ُب لک ْم»:
(بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را)؛ با خودم
فکر کردم ،پس من چرا هر چه دعا میخوانم
وقتی باخبر شدم کتاب
و خــدا را صدا میکنم ،به هیچ خواســتهام
مهندسی فرایند دعا،
نمیرســم؟! یا این همه مردم دعا میکنند،
شایستة تقدیر شناخته
چرا دعاهایشــان مســتجاب نمیشود؟ این
شده است ،تعجب کردم.
دعاها کجا میروند؟ آیا دعا فایدهای دارد و یا
چون کتاب دیگرم،
این گفته ،ادعا و دروغ است؟
یعنی کتاب «شکر کنید
با خودم گفتم من بایــد فرایند دعا کردن
و رشد کنید» پایه و
را پیــدا کنم و یاد بگیرم که چگونه دعا کنم
اساس این کتاب است و
تا به خواستهام برســم .چون اگر دعا واقعی
فکر میکردم آن کتاب
باشــد ،حتماً باید فرایندی داشته باشد .من
برگزیده شود
تمام ســعیام را کردم تــا فرایند دعا را پیدا
کنم .حاال موفق بودم یا ناموفق ،نمیدانم .اما
الگوریتم یا فرایند را با سعی خودم پیدا کردم
که چگونه انســان میتواند با دعا به خواستهاش برسد و شرایط
دعا چه چیزی میتواند باشد.
آیا به خواســتة خود رســیدید؟ در خواستتان از
خداوند مورد اجابت قرار گرفت؟
بله ،به خواستهام رســیدم ،وقتی شما برای رسیدن به چیزی
دعا میکنید ،دو حالت دارد :یا شما به خواستة خود میرسید یا
به چیزی بهتر از خواستة خود دست مییابید که حتی خواست
قبلــی را فراموش میکنید یعنی دیگر بــه آن نیاز ندارید یا آن
را نمیخواهیــد .برای من هر دو حالت رخ داد .همتوانســتم به
خواستهام برســم و هم به چیزهای بهتر از آن رسیدم که قبلی
را نخواســتم .ولی مهمتر از همه رســیدن من به آن الگوریتم و
رسیدن به خواستهام بود.
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چرا در انتخاب نام کتاب ،از عنوان مهندسی فرایند
استفاده کردهاید؟ هدف خاصی داشتهاید؟
مــن در کتاب یک مجموعه پیــش نیازها را مطرح کردهام که
قبل ،حین و بعد از دعا الزماند .دعا بهصورت کلی خوب اســت،
چــون درهر صورت بــا خدا ارتباط برقــرار میکنید .اما من در
ابتدای کتاب گفتهام که هر کســی برای رسیدن به چیز خاصی
مثل شــفای مریض دعا میکند ،شــرایط کلی آن بدین صورت
اســت که ابتدا باورهای ذهنی افراد را درســت میکنیم که اگر
انسان از خدا بخواهد ،خداوند به او خواستهاش را میدهد .یعنی
انسان به این باور برسد که خداوند از قبل میخواهد خواستة هر
فرد را اجابت کند.
فرایند برعکس اســت .مث ً
ال من ماشــین نیز میخواهم ،چرا
شــما ماشــین بنز نمیخواهید؟ چون رویای ماشین بنز به من
تعلق دارد ،نه به شــما .یعنی من خواستة جدیدی ندارم ،بلکه
خداوند از قبل به من ذهنی داده اســت که من یک سلســله
خواسته داشتم باشم و بعد خداوند آنها را
به من بدهد .به همین دلیل خواســتههای
در کتاب مهندسی
انســانها متفاوت است .در واقع رویاهایی
فرایند دعا ،نوعی سبک
وجــود دارند که خداوند آنهــا را بعدا ً به
زندگی را طراحی کردهام
افراد میدهد و رویاها را به واقعیت تبدیل
و قصدم این است که هر
میکند.
کتاب،
فرد با خواندن این
در واقــع فرایند برعکس اتفــاق میافتد.
ناخودآگاه شکرگزار شود
به همین دلیل اســت که گفته میشود ،به
کســیکه دعا کردن به او عطا شده ،اجابت
هم داده شده است .یعنی از قبل رویای هر
فرد به او داده شــده اســت .مثل دانة گندم است .فرصت گندم
شــدن در خود دانه از قبل نهفته اســت و فقــط باید به فعلیت
برسد .دانه گندم هیچگاه نمیتواند به جو تبدیل شود.
اولین چیزی که هر انســانی باید بداند این است که اگر چیزی
را با تمام وجود میخواهد ،آن خواسته از قبل توسط خداوند به
او داده شده است تا بعدا ً محقق کند .وقتی انسان این موضوع را
بداند باید به سمت آن حرکت کند.
یک سلسله شــرایط قبل از دعا داریم مهمترینشان این است
که خداوند آن را عطا میکند .دوم اینکه انســان باید خودش آن
را به فعلیت برساند.
بعد شــرایط حین دعــا را داریم .زمانیکه برای خواســتهای
دعــا میکنیــد .اصل علمــیاش تلقین به نفس اســت .ما یک
ضمیر ناخودآگاه روح اللهی داریم که براســاس تلقین به خود،
کار میکند .بههمین دلیل اســت که مــا روزانه پنج نوبت نماز
میخوانیم .یــا خداوند میگوید« :إ ِ ْقرأ» (بخــوان)« ،قل هواهلل
احد» و «قل اعوذ برب الناس ».گفتن این کلمات باعث میشود
که ما به خودمان تلقین کنیم و در ضمیر ناخود آگاهمان کاشته
شــود .چرا این اتفاق رخ میدهد؟ چون همة ما دارای یک روح
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الهی هســتیم( .و نفخت فیه من روحــی)؛ و این روح در وجود
همة انسانها هســت ،اما همه قادر به کشف آن نیستند .کسی
میتواند این موضوع را کشــف کند که بــه خودش تلقین کند.
یکی از باطنهای عبادات شــخصی و فردی ،مثل خواندن نماز
در دل شب ،این است که در تاریکی به خودت تلقین میکنی و
باورهایت اضافه میشوند .وقتی تخم باورها در وجودت نشست و
توانســتی با آن باور زندگی کنی ،بعدها بذرش را دریافتخواهی
کرد.
همة فرایند دعا را اگر بخواهم بگویم این است که خواستهات را
از عالــم بیرون به عالم درون خودت منتقل میکنی و بعد حس
میکنی که متعلق به توســت و در دستان تو قرار دارد .در این
حالت که شــرایط بیرون هم غیر از این را به تو میگوید که باید
با آن حالت و حس درونی داشتن خواستهات زندگی کنی در این
مورد میتوانم حضرت یعقوب را مثال بزنم .حس درونی حضرت
یعقوب میگفت که یوســف زنده اســت و برمیگردد .این حس
درونی از قلب انســان ناشی میشود .من در کتاب این موضوع را
بهطور واضح شرح دادهام.
باب وحی پیامبرانه بر ما انســانها بسته شــده است ،اما در
وحیای که بر تکتک انســانها صورت میگیرد ،بســته نشده
است .چرا؟ چون هر انسانی قلب دارد و قلب خانة خداوند است.
عرفا هم گفتهاند که اگر کسی بتواند قلبش را خوب شستوشو
بدهد و پاک کنــد ،میتواند الهامات خداونــد را دریافت کند.
مثل مادری که میگوید دلم شور افتاده است .یا کسیکه حس
میکند قرار اســت اتفــاق خوبی رخ بدهد .تمام اینها نشــان
میدهند که دل ،راداری اســت که در حــال دریافت اطالعات
عالم اســت .منتها ما نمیفهمیم که چیست و فقط آن را حس
میکنیم .تمــام فرایند دعا هم فقط همین حس اســت .یعنی
کسیکه دعا کرده باشــد و دعایش مستجاب شده باشد ،حس
قلبیاش محقق شده است.
یعنــی هر فرد خودش میداند که چه اتفاقاتی درآینده برایش
رخ میدهد .ممکن است هزار نفر دیگر او را دیوانه خطاب کنند و
بگویند امکان ندارد آن اتفاق برایت رخ بدهد .یک نمونهاش امام
خمینی (ره) است .امام خمینی در سال  1342گفت میخواهد
انقالب کند .اما تمام آدمهای عادی حتی ســایر علما میگفتند:
چگونه میخواهد این کار را انجام بدهد؟
چرا امام خمینی براســاس خواســتهاش اقدام کرد و به جلو
رفت؟ چون از قبل به او داده شــده بود و ایشــان به اطمینان
قلبی رســیده بود .هیچ انسان عاقلی براساس عقل نمیتوانست
بپذیرد که امام خمینی شــاه را برکنار کند ،ولی شــد .در عالم
موفقیت میگویند شــرایط بیرونی مهم نیســت ،بلکه شرایط
درونــی خود فرد اهمیت دارد .عالم بیرون نمادی از عالم درون
توست.
همه چیز اینگونه اســت :آنچه که هر انســانی بتواند از درون

باور داشــته باشد و آن را به خود القا کند و یا آن را ایجاد کند،
در عالــم بیرون نمود پیدا میکند .در واقع انســانها با باورهای
درونی خودشــان سازندگان این دنیا هســتند .مثالهای خیلی
زیادی وجود دارد.
مث ً
ال به ادیســون چیزی بهعنوان اختراع المپ القا شــده بود.
ادیســون راههای متفاوتی را امتحان کرد و هزار بار هم شکست
خورد .بــه او گفتنــد« :هزار بار شکســت خــوردی ،از کارت
دستبردار ».اما چون از قبل میدانست چنین چیزی وجود دارد
و در رویایــش دیده بود ،گفت« :من هزار بار شکســت نخوردم،
بلکه هزار راه پیدا کردم که المپ با آنها تولید نمیشــود .پس
باید بهدنبال راهحل هزار و یکم بگردم ».آدمهای مختلفی مانند
ادیسون هستند.
نکتة دیگر اینکه بین اجابت و تحقق دعا هم فرق اســت .قوم
حضرت موسی(ع) دعا کرد که فرعون نابود شود و خداوند فرمود:
قد اجیب دعوتکما ».ولی فرعون  40سال بعد نابود شد .خداوند
به حضرت موسی(ع) همان موقع میگوید که دعوت تو را اجابت
کردم ،ولی در عالم ماده  40سال بعد اتفاق میافتد و این تفاوتی
است که خیلی از انسانها آن را درک نمیکنند و یاد نمیگیرند.
همین موضوع باعث میشود که به خواستههایشان نرسند.
خداوند میگوید« :بندة من دعا کردی و من خواســتهات را به
تو دادم .منتها تو صبر نکردی تا آن به تو برســد و گمان کردی
که دعایت اثر نداشته است ».در آن هنگام خدا میگوید« :از من
ناامید شد و رفت».
در واقع در دعا کردن ،ایمان افراد توســط خداوند ســنجیده
میشــود .وقتی افراد دعا میکنند ،حســی از طرف خداوند به
آنها داده میشــود و آنان باید تــا تحقق آن در عالم ماده صبر
کنند .زمان تحقق ممکن اســت از یک روز تا ده ســال ،کمتر و
بیشتر فرق کند که به خواسته یا مقام شخص درخواستکننده
بستگی دارد.
ولی تمام آنچه در فرایند دعا وجود دارد ،رسیدن هر شخص به
باور ذهنیاش و زندگی کردن با آن است که مثالها و نمونههای
آن در دنیا فراواناند.
چرا از واژة مهندسی در نام کتاب استفاده کردهاید؟
چون خودم مهندســی خواندهام و میدانم اگر کسی الگوریتم
مهندســی ارائه کند ،دیگران براســاس همان الگوریتم و همان
فراینــد ،به نتیجة یکســان میرســند .دقت علوم مهندســی
جهانشمول است .یعنی هر کسی در هر جای دنیا با استفاده از
آن الگوریتم ،به نتیجة اصلی کاشــف آن میرسد .من هم از این
نظر نام کتاب را «مهندســی فرایند دعا» گذاشتم که اگر کسی
مراحــل دعا را طبق فرایند کتاب طــی کند ،همان نتیجهای را
میگیرد که من گرفتم.

شــما در تحقیقات خود از چه منابع و اشــخاصی
استفاده کردید؟
منبع اصلی من قرآن بوده اســت .اگــر در ارتباط با موضوعی،
مطلبــی در قرآن پیدا نمیکردم که به آن موضوع اشــاره کند،
برایم قابلقبول نبود.
البته از دوران نوجوانی نعمــت زیاد خواندن قرآن به من عطا
شده بود و من تسلطی نسبی روی آیات و موضوعات آن داشتم.
وقتی حرف دعا شــد ،بهدنبال آیههای دعا در قرآن گشتم و هر
موضوعی را که به دعا مربوط میشــد ،از قرآن جمعآوری کردم.
مثل دعاهایی که پیامبران در قرآن داشــتند و به آنها اشــاره
شده بود.
بعد از قرآن سراغ احادیث رفتم .از طریق قرآن و احادیث پایه
و اســاس تحقیق من شــکل گرفت .بعد از آن مطالب گردآوری
شــده را دستهبندی و تقســیمبندی کردم .البته باید بگویم که
کتابهای موفقیت را هم زیاد مطالعه میکنم .از قرآن ،احادیث
و کتابهــای موفقیت ،معجونی اســتخراج کردم که حاصل آن
کتاب مهندسی فرایند دعا شد؛ کتابی که اص ً
ال شبیه کتاب دینی
نشده است .پایه و اساس کتاب من ،دینی اما به سبک کتابهای
موفقیت امروزی است.
هم
ها
ب
کتا
این
از
کتابم
من در نوشــتن
وقتی انسان توانست
استفاده کردهام :کتاب «بیندیشید و ثروتمند
شکرگزار باشد ،با قواعد
شــوید» و کتابهای خانــم کاترین پاندر،
دعا آشنا میشود و آن
آنتونی رابینز ،ناپلئــون هیل ،دارنهاردی،
قوانین را یاد میگیرد تا
جیمز آلن ،شهید مطهری ،استاد حسنزاده
بتواند به خواسته هایش
آملی و آیتاهلل بهجت ،و همچنین از نظرات
برسد
خانم دکتر مریم محمودزاده که استاد حوزه
و دانشــگاه هســتند واســتاد بهنام بُستان
اســتفاده کردم .آقای بُســتان نظریهپرداز هســتند و  12جلد
کتاب روانشناســی و جامعهشناسی دارند که مهمترین کتاب
ایشــان «جامعهشناسی و روانشناســی تغییر» است .در حال
حاضر مدرس علوم موفقیت ،ان ال پی و هیپنوتیزم هســتند.
جرقه نوشتن کتاب در کالسهای ایشان زده شد و خودباوری
نوشتن کتاب از ایشان به من داده شد.
در حال حاضر چهکار میکنید و کجا مشغول هستید؟
شــغل آزاد دارم و در مغازة پــدرم در حوزة فروش لوازم چرخ
خیاطی مشغول به کار هستم.
چکیدهای از کتاب را به ما میگویید؟
حرف کتاب این اســت :هر انســانی که برای رسیدن به هدف
خاصش از یــک مجموعه اهرمها اســتفاده میکند ،باید دعا را
نیز مدنظر قرار بدهد و آن را بهعنوان یک اهرم مهم در تســریع
رســیدن به مقصود لحاظ کند .چون هر جا که بحث دعا باشد،
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بحث عطا هــم بهدنبالش میآید .یعنی دعا کــردن ،امدادهای
عینــی و عطا کردن خداوند را به همراه دارد و مرا به آنچه که از
ارادهام خارج است ،میرساند.
حضرت ســلیمان چگونه توانست ملک عظیم را بهدست آورد؟
بهوســیلة یک دعای کوتاه .حضرت سلیمان گفت« :رب اغفرلی
َو َه ْب لی ُملکاً ال یَ ْن َبغی ِلَ َح ٍد م ِْن ب َ ْعدی».
متأســفانه ما ایرانیها گاهی به اشــتباه فکر میکنیم که دعا
خواندن فقط  50صفحه «جوشنکبیر» یا دعای کمیل به همراه
اشکفراوان و دعای ابو حمزة ثمالی است .اص ً
ال اینطور نیست.
برای ما انســانهای معمولی دعا کردن بســیار آســانتر است.
دعاهای طوالنی برای عرفا اســت که میخواهند ارتباطشــان با
خداوند بیشتر و نزدیکتر شود.
فرایند دعا برای ما انســانهای معمولی فقط باور به بخشش و
عطای خداوند دربارة خواستههایمان و زندگی با آنهاست.
کتاب ،این نوع تفکر را به ذهن انســان تلقین میکند که :ای
انسان اگر میخواهی به خواستهات برسی،
بــه پارتی بازی و اســتفاده از شــیوههای
نام کتاب را مهندسی
ناهنجار نیازی نیســت؛ بلکه برعکس ،برای
فرایند دعا گذاشتم؛
رســیدن به خواســتهات باید امیدت را از
مراحل
چون اگر کسی
دیگران قطع کنی و بدانی که ســود و زیان
دعا را طبق فرایند همین
به دست کسی جز خداوند نیست.
کتاب طی کند ،همان
اگــر بــه خواســتههایتان با شــیوههای
نتیجهای را میگیرد که
نادرســت و ناهنجار دست پیدا کنید ،چون
من گرفتم
الهی نیســتند ،پایداری ندارنــد .اما اگر از
طریق خداوند به خواســتههایتان برســید،
تمام ناشــدنی و پایدارندَ « .و ا ِْن یَ ْم َس ْس َ
ک
ا ُ
هلل بضُ ٍر فال کاشِ َــف ل َ ُه ا َِّل ُه َو و ا ِْن یَ ْم َس ْس َ
ک ب َِخ ْی ٍر َف ُه َو َعلی ُک ِّل
َ
شَ ی ٍء قدی ِر»  :اگر خداوند بخواهد به تو ضرری برساند ،هیچکس
نمیتواند آن را از تو دفع کند و اگر بخواهد خیری به تو برساند.
او بر هر کاری توانمند است.
این کتاب بهطور خالصه میتواند انسان را از همة متعلقاتی که
به غیر از خدا دارد ،جدا کند و انســان را فقط با خداوند متصل
سازد .مثل سیمی که لخت شده است و برق را از خودش انتقال
میدهد.
همة ما دارای ذات الهی هســتیم و ذات الهی پاک اســت .اگر
بتوانیــم کثیفیهای وجودمان را پاک کنیــم ،ذات الهی و پاک
وجودمان بروز میکند.
گفتید کتاب «شکر کنید و رشد کنید» پایه و پیشنیاز
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درک بهتر «مهندســی فرایند دعا» است .از کتاب شکر
کنید و رشد کنید هم بگویید.
خودم کتاب شــکر کنید و رشــد کنید را بیشتر دوست دارم،
چون فراگیرتر اســت و در ایران بیشــتر به کارمــان میآید .ما
آدمهــا چه از نظر ظاهری و چه از نظر نــوع زندگی با هم فرق
داریم و همین تفاوتها باعث میشوند که ناشکری در افکارمان
بهوجود بیاید .کتاب شکر کنید و رشد کنید ،جهانبینی مبتنی
بر مثبتاندیشی به انسان ارائه میکند و میگوید« :ای انسان به
آنچه که داری توجه کن .در اینصورت بیشــتر به تو عطا خواهد
شد».
برای ادامة فرایند مطالعه و تحقیقات خود و نوشتن
کتابهای جدید برنامهای دارید؟
متأسفانه نوشــتن کتاب در ایران حامی ندارد .من کتابهای
خوبی نوشتهام و هر کسی هم خوانده ،گفته است که کتابهای
خوبی هستند .من در اینترنت این کتابها را بهصورت تضمینی
میفروشم .بدین معنا که میتوانند کتابها را بخرند و بخوانند.
اگر خوب نبود میتوانند برگردانند و پولشان را پس بگیرند.
مــن کتابها را به چند ارگان فرهنگی دادهام که یکی از آنها
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی است .و خوشبختانه
کتابها را دیدهاید .مقام آوردن کتاب برایم مهم نیست؛ اینکه به
کتابهایم نگاه کردهاید ،برایم مهمتر است.
خودم کتاب را نوشــتهام و با هزینه شــخصی خودم به مبلغ
 12میلیون تومــان آن را چاپ کردهام تا جامعــه را آگاه کنم.
وقتی میبینم هیچ ارگانی از من حمایت نمیکند و هر کدامشان
بهانــهای برای نخریدن کتــاب میآورند ،چگونــه مردم عادی
میتوانند به کتابهای من اعتماد کنند؟
کتاب حتماً باید پشتوانه قوی داشته باشد تا مردم عادی به آن
اعتماد کنند .چه کســی سجاد شبانی را میشناسد؟ چون مردم
مرا نمیشناسند ،بنابراین باورم نمیکنند ،چون کسی پشت من
نیســت که از من حمایت کند .البته خدا همواره از من حمایت
میکند.
وقتی این شــرایط را میبینم ،چرا باید وقت و انرژیام را برای
علمی بگذارم که برای دیگران ناشــناخته میماند وکسی از آن
حمایت نمیکند؟ من علمم را در سینة خودم نگه میدارم و آن
را به اطرافیانم انتقال میدهم.
اگر روزی کســی از کتــاب من حمایت کــرد ،میفهمم که
کارهایــم نتیجــه دادهاند و میتوانم به نوشــتن کتاب دیگری
امیدوار باشم.

گفتوگو
اصغر ندیری

كنترل آفتها با روشهای طبیعی
گپوگفتی با سهیال تکاور مؤلف کتاب حشرهشناسی و مدیریت تلفیقی آفات
سهیال تكاور ،مدرس دانشــگاه فنیوحرفهای است .او در رشتة كنترل بیولوژیك آفات ،مهندســی كشاورزی با گرایش گیاهپزشكی،
بیوتكنولوژی و نانوبیوتكنولوژی تحصیل كرده است و اكنون دورة دكترای خود را میگذراند .از لحاظ علمی و تحقیقاتی حدود  50مقاله به
كنفرانسها و مجالت داخلی و خارجی ارائه كرده اســت .همچنین ،وی در تدوین چند كتاب و چندین فصل از كتابهای كشاورزی با دفتر
تألیف فنیوحرفهای «سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی» همكاری داشته است .بهدلیل اهمیت كتاب «حشرهشناسی و مدیریت تلفیقی
آفات ،همراه با اطلس رنگی مهمترین حشــرات آفت در ایران» و تألیف آن با مشــاركت حسین اكبرلو و اسداله آقا میركریمی (از مؤلفان
باسابقه) و كسب عنوان تقدیری در جشنوارة پانزدهم كتابهای آموزشی رشد در سال  ،1396بر آن شدیم تا به نمایندگی از مؤلفان با وی
دربارة این كتاب گفتوگو كنیم.

چهطور شد به فكر تألیف و تدوین كتاب حشرهشناسی
و مدیریت تلفیقی آفات افتادید؟
هســتة اولیة هدفگــذاری تألیف كتاب به همــكاری در طرح
«اطلس حشــرات آفت ایران» با آقای دكتر میركریمی در اواخر
دهة  1370در دانشــگاه تهران باز میگــردد .زیرا كتابی با این
خصوصیات ،كه همراه با اطلس حشرات باشد ،همواره از نیازهای
جدی در شناسایی آفات بوده است .به این ترتیب میتوان گفت
به شكلی مؤثرتر فرایند آفتشناسی و پس از آن مدیریت آن فرا
گرفته میشود.
محتوای این كتاب ،گذشــته از اطالعات مفید و جامع به لحاظ
علم حشرهشناسی ،در حجمی كم همراه با اطلس خسارترسانی
و روش كنتــرل آن تعیین میشــود و آن هنــگام نیازی برای
بهكارگیری مقادیر زیاد ســموم شــیمیایی كه موجب آلودگی
محیط زیست و محصول تولیدی میشود ،نخواهد بود.

صفحة تقدیم كتاب شما هم به نظر متفاوت میآید.
كتاب را به آنانی تقدیم كردهایــد كه متعهد به رعایت
قواعد اكولوژیك هستند .در این زمینه و اهمیت محیط
زیست توضیح بفرمایید و اینكه آیا باید با حشرات مبارزه
كرد یا نه؟
استفادة بیرویه از مواد شیمیایی ،موجب آلودگی محیط زیست
میشود .انسان از این آلودگی در امان نیست و انواع بیماریهای
ناشــی از آلودگیهای محیط زیست ،ســامت جوامع بشری را
تهدید میكنند.
بنابراین بشر امروز باید خود را بهعنوان عضوی از طبیعت در نظر
بگیرد و نگاه مالكانهای را كه از حدود  100ســال پیش و پس از
انقالب صنعتی به اوج خود رسید ،كنار بگذارد .اگر خود را متعهد
به قواعد اكولوژیك بدانیم ،حضور حشــرات را در شــبكة حیات
میپذیریــم .آنگاه هدف از كنترل آنها را در كشــاورزی ،اگر
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خسارت وارد میكنند و آفت هستند ،به جای ریشهكنی ،كاستی
از جمعیت قرار میدهیم .به این ترتیب تا حدودی خسارت را قابل
تحمل میكنیم و از شدت مبارزه میكاهیم.
در این شــرایط اســت كه برای مثــال ،اگر ســیبی آفتزده و
كرمخورده اســت ،قســمت ســالم آن را مصرف میكنیم .باور
میكنیم كه چنین ســیبی ،سالمتر از ســیبی درشت است كه
مواد شــیمیایی در آن باقی ماندهاند .بر این اســاس ،روشهای
كنترلی تلفیقی در قالب مدیریت تلفیقی آفات توجیه میشوند.
با توجه به امكانات ،در روشهای زراعی مثل پس و پیش كردن
زمان كاشــت ،آفت كمتری به محصول میزند .یا در روشهای
مكانیكــی مثل تلهگذاری و یا روشهــای كنترل بیولوژیك ،به
دشــمنان طبیعی و اختصاصی حشرة آفت در عرصة كشاورزی
میافزاییم ،تا از جمعیت حشرات آفت بكاهیم و آنها را كنترل
كنیم .برای مثال ،كفشــدوزك شــتهها را میخورد و با افزودن
كفشــدوزكها در مزرعه ،میتوان از خســارت شتهها کاست و
آنها را کنترل نمود .اگر چند روش مثل تلهگذاری و رهاسازی
دشــمنان طبیعی برای کنتــرل آفت ،اجرا
شود ،تلفیقی از آنها ما را به هدف كنترل
بیش از  60درصد
آفت نایل خواهد ساخت و محصولی سالمتر
شاغالن در جهان به
كه تضمینكنندة ســامت جامعه باشــد،
نوعی با كشاورزی و
تولید میشود.
تأمین غذا در ارتباط

هستند .بنابراین،

جامعة مخاطب كتاب چه كســانی
كشاورزی كماكان
هستند؟
در هزارة سوم از
مخاطب كتاب بسیار وسیع دیده شده است.
حیاتیترین شغلها
به ایــن ترتیب كه مســائل علمی در حوزة
در جوامع بشری تلقی
حشرهشناســی ،با نگارشی ساده ،با توجه به
میشود
كاربرد آن در كشــاورزی و مدیریت آفات با
نــگاه تلفیقی ،و با تكیه بــر امكانات موجود
و ایجاد حس خالقیت نوشــته شــدهاند .كتاب برای تمامی افراد
مرتبط با كشــاورزی ،اعم از كشاورزان ،هنرجویان و دانشجویان،
قابل اســتفاده اســت .محتوای كتاب ســرفصلهای درسهای
ی تا كارشناسی در دانشگاه فنی
حشرهشناسی و آفات را از كاردان 
و حرفهای پوشــش میدهد و میتواند منبعی مناســب بهمنظور
آمادگی برای كارشناسی ارشد تلقی شود.
آیا حشرات نام برده شــده در كتاب ،فقط در ایران
هستند و بومی ،یا ممكن است در همة جهان دیده شوند؟
بســیاری از حشــرات با قابلیت تبدیل شــدن به آفت ،جنبة فرا
منطقهای دارند و ابتدا آفاتی قرنطینهای محســوب میشــدهاند.
بنابراین حشــرات آورده شــده در كتاب ،اگر چه پراكندگیشان
میتواند به مناطقی در كشــور محدود باشد ،امكان گسترش به
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ســایر مناطق با آب و هوای مشابه را دارند و در سایر نقاط جهان
در شرایط مشابه ،بهعنوان آفت كشاورزی وجود دارند.
روی جلد كتاب از اطلس رنگی صحبت شده است .در
تهیة عكسها از چه منابعی استفاده كردهاید؟
در تهیة تصویرهــا از منابع علمی معتبر و متنوع به روز داخلی و
خارجی استفاده شده است.
آیا نام فارسی حشرات یا آفات و بیماریهای گیاهان
تابع فرهنگنامة خاص و علمی اســت یا هر كسی نامی
برای آنها دارد؟
حشــرات بر مبنای علمی دســتهبندی و نامگذاری میشــوند.
نامگذاری علمی شــامل دو نام «جنس و گونه» اســت كه اولین
بار به وســیلة «لینه» در قرن هجدهم معرفی شــده اســت .در
نامگذاری علمی ،انتخاب نام یك موجود زنده براســاس نام اولین
شناساییكنندة آن صورت میگیرد .برای مثال ،نام گونة سوسكی
چوبخوار «دواچی» اســت و وجه تســمیة آن ،نام فردشناسایی
كننده ،اســتاد دواچی است .از سوی دیگر ،در مناطق متفاوت هر
حشــره محلی دارد كه كشاورزان آن را به آن نام میشناسند .در
كتاب هر دو نام آورده شدهاند.

ب اهمیت خاصــی دارند كه
آیا بخشهایــی از كتا 
بخواهید توضیح بیشتر بدهید؟
گذشــته از شناسایی حشرات و خسارت احتمالی آنها در عرصة
كشــاورزی ،فكر میكنم فصل دوم كتــاب« ،مدیریت و كنترل
حشــرات» با اســتفاده از ابزاری كه به طبیعت آسیب نزند و در
عین حال مؤثر باشــد ،از اهمیت فوقالعاده برخوردار است .امروز
محصــوالت ارگانیك كه در روند تولید آنها از مواد شــیمیایی
استفاده نمیشــود ،مورد توجه جدی هستند و از آنها بهعنوان
محصول سالم یاد میشود .بر این مبنا ،بخشی از كتاب به مدیریت
تلفیقی آفات اختصاص داده شــده اســت كه طــی آن ،انتخاب
روشهای كنترل ،طی رصد آفت و تعیین تراكم بهصورتی دائمی
در عرصه ،به منظور تولید محصول سالم و بهصرفه با وجود عوامل
كنترلكنندة بیولوژیك ،زراعی و  ...با نگاهی خالقانه میسر میشود.
نقش دیگر مؤلفان مانند آقای اكبرلو یا آقای میركریمی
را توضیح دهید.
ایــن دو بزرگــوار اســتادان متخصــص در زمینة كشــاورزی و
حشرهشناســی هســتند و اینجانب افتخار شــاگردی ایشان را
داشــتهام .بدون شك اعمال نظراتشــان در كتاب موجب چنین
اقبالی شده است.
آیا كتاب چــاپ بعدی دارد كه در آن ،در صورت نیاز
اطالعات اصالح و روزآوری شوند؟
در آینده این كتاب نیازمند به روزآوری به ویژه در زمینة مدیریت
تلفیقی آفات خواهد بود.
آیا كتابهایی از این دســت ،دربارة حشرهشناسی و
مدیریت تلفیقی آفات و مناســب برای محیط ایران ،در
بازار كتاب وجود دارند؟

تاكنون كتابی با این خصوصیات كه در حجم كم و به زبانی ساده
مطالب حشرهشناســی كاربردی را بیان كنــد و همچنین دارای
اطلس رنگی هم باشــد ،در بازار كتاب وجود نداشــته اســت .به
همین دلیل هم تجدید چاپ كتاب از ســوی انتشــارات دانشگاه
یوحرفهای در دست اقدام است.
فن 
آیندة رشــتة كشــاورزی و تحصیل در این رشته را
چگونه ارزیابی میكنید؟
كشــاورزی در كشــور ما ایران با وجود اقلیمهای متنوع ،همواره
مورد توجه بوده است .فالت ایران خاستگاه تكامل گیاه راهبردی
گندم است .در واقع اشتغال اصلی نیاكان ما كشاورزی بوده است.
برخی از محصوالت كشاورزی در جهان ،از جمله زعفران و پسته،
نام ایران را با خود تداعی میكنند .با توجه به نیاز به نگرش علمی
در كشاورزی ســنتی و مدیریت منابع از جمله آب كه بحران آن
بهطور جدی در منطقة ما مطرح است ،در آینده رشتة كشاورزی
و گرایشهای آن بهمنظور تأمین نیروی متخصص و كارآزمودهای
كه بتوانند ازپیشرفتهای علمی در این حوزه بهرهمند شوند و آن
را به منظور مدیریت منابع و افزایش بهرهوری بهكار گیرند ،بیش
از امروز اهمیت خواهد داشت.
در پایان اگر نكتهای باقی مانده است ،بفرمایید.
یادآوری این نكته الزم به نظر میرســد كــه بیش از  60درصد
شــاغالن در جهان به نوعی با كشــاورزی و تأمین غذا در ارتباط
هستند .بنابراین ،كشاورزی كماكان در هزارة سوم از حیاتیترین
شغلها در جوامع بشری تلقی میشود .صد البته كه پیشرفت علم
و افزایش استانداردهای زندگی بشــر امروز ،او را در به كارگیری
علوم متفاوت و در پیشــبرد اهداف زیربنایی مزبور دركشــاورزی
ترغیب میكند و ما نیز از این مقوله مســتثنی نیستیم .از شما به
خاطر ایجاد چنین فرصتی بسیار سپاسگزارم.
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نقد
دکترحسن
دولتآبادی

کتابی کاربردی برای نمایشنامه نویسان عروسکی
عنوان کتاب :نمایشنامهنویسی عروسکی
نویسنده :دکتر سیمین امیریان
ناشر :سوره مهر
کتاب نمایشنامهنویســی عروسکی از نخســتین کتابهای
ایرانی اســت که در مورد چگونگی نوشــتن یک متن عروسکی
میگویــد .از آنجا که در میان تألیفات تئاتری ایران جای خالی
کتابی که مشــخصاً و بهطور تخصصی به نمایشنامة عروسکی
بپردازد ،محسوس بود ،تألیف کتاب نمایشنامهنویسی عروسکی
گامی مؤثر در رفع این کاستی محسوب میشود.
کتاب در آغاز به تعریف متن نمایشنامه میپردازد و خواننده
را با ویژگیهای متن نمایشــی آشنا میســازد به این منظور و
برای اینکه که ماهیت متن عروســکی مشخص شود ،آن را در
تطبیق با متن غیرعروســکی قرار میدهد و تفاوتهای آنها را
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بازگــو میکند .برای مثال گفته میشــود که یکی از مهمترین
تفاوتهای نمایشنامــه با نمایشنامة عروســکی ،وجود خود
عروســک است .نویسنده هنگام نوشــتن به این میاندیشد که

شــخصیت او بر صحنۀ عروسک است و نه بازیگر .همین عامل
راه او را به سوی دریچههای دیگر نوشتن میگشاید.
کتاب نمایشنامهنویسی عروســکی ،به چگونگی صحنهآرایی
و تنظیم حرکت عروســک بر صحنههــای گوناگون میپردازد.
چرا که همة این عوامل در نوع نوشــتن نمایشنامة عروســکی
تأثیرگذار خواهند بود .کتاب در پاسخ به این سؤال که« :چگونه
نوشتن نمایشنامه را شروع کنیم؟» راههای بسیاری را پیشنهاد
میدهد تا خواننده بتواند با شــروعی خوب متن عروسکی خود
را بنویسد.
به عالوه در این کتاب به تعریفی از طرح داستانی و داستان
پرداخته میشود و نظر مورگان فوستر را دربارة تفاوت این دو
مقوله بیان میکند .آنچه کتاب بر آن تأکید میکند ،بررســی
شــکل اثر اســت .او بیان میکند ،هر اثر هنری از شکلی که
هنرمند به آن میدهد به وجود میآید .این شکل عبارت است
از سازمان بخشیدن به اجزا برای رسیدن به یک کلیت .هنرمند
بــرای آفرینش این ســازمان ،آگاهانه اصــول معینی را بهکار
میبرد و به این ترتیب شکلی به اثر میدهد که در واقع همان
ساختار اثر است .یکی از ویژگیهای مثبت کتاب ،بررسی این
شکلها و تقسیمبندی ساختار متون نمایشی است .همچنین،
بــا آوردن نمونههایی از نمایشنامههای معروف ،خواننده را به
راحتی به ســمت درک درست از شــکلهای نمایشی هدایت
میکند.

نویســنده در بخش بعدی کتاب ،با آوردن نمونههایی از چند
طرح داســتانی ،به خواننده کمک میکند تا چگونگی نوشــتن
طــرح درســت را امتحان کنــد .او در مرحله بعــد که یکی از
مهمترین بخشهای نمایشنامهنویســی اســت ،روش تنظیم و
ترتیــب یک متن را بیان میکند و به ســاختار متن میپردازد.
در این کتاب مبحث ســاختار ،تحت عنــوان «صحنهبندی در

نمایشنامه» آورده شده است .برای درک بهتر این مبحث چند
نمونه ارائه شــده اســت تا خواننده به راحتی متوجه چگونگی
تنظیم سلسله حوادث در یک متن عروسکی بشود.
یکی از بخشهای مؤثر این کتاب ،بخشی است که به موضوع
کالم مــوزون در نمایش کودک و نمایش عروســکی اختصاص
دارد .این مبحث برای اولینبار در رابطه با متن نمایشی مطرح
میشود و تفاوت شعر نمایشی و شعر غیرنمایشی بهطور شفاف
بیان میگردد.
تأثیر افســانه در تحریر نمایشنامة عروسکی و مسئلة انتقال،
هماهنگی و عوامل فنی ،از مباحث دیگر کتاب نمایشنامهنویسی
عروسکی است.
یکی از ویژگیهای کتاب نمایشنامهنویسی عروسکی کاربردی
بودن آن اســت .عالقهمندان به فراگیری نمایشنامهنویســی،
بهویژه نمایشنامهنویسی عروسکی ،میتوانند از مجموع مطالب
ارائه شــده ،بهعنوان مطالب کارگاه آموزش عملی بهرهبرداری
کنند و نمایشنامههایی را که مینویســند با روشهای توضیح
داده شده بسنجند و بیازمایند .از دیگر امتیازات کتاب ،ارائة متن
کامل پنج نمایشنامة عروســکی به این نامهاست« :گلگسی»،
«دریاچة قو»« ،پروفسور اچ»« ،نخودی و غول سرما» ،و «بیبی
کوچیکه» که همگی توســط نویســندة کتاب نوشته شدهاند و
البهالی مطالب ،هرجا کــه الزم بوده از این آثار بهعنوان نمونة
نمایشنامة عروسکی استفاده شده است.
این کتاب اما از نظر چاپ و طراحی جلد کاســتیهایی دارد.
نخســت آنکــه تصویرهای پایانــی کتاب که بــه چند نمایش
عروسکی جهان اختصاص دارند ،ســیاه و سفید چاپ شدهاند.
چــاپ رنگی این تصویرها بهمعرفی کیفی اینگونه نمایشهای
عروسکی کمک بیشــتری میکرد .عالوه بر این ،در طرح جلد
کتاب نیز میشد با بهرهگیری از رنگ ،معارفة بیشتری را با یک
کتاب مرتبط با نمایشنامة عروسکی به انجام رساند.
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نقد
سیدامیر
ت موسوی
سادا 

روزنهای برای ورود نوجوانان به دنیای دانش
آسمان شگفتانگیز:
(فرهنگنامة دانشآموزی نجوم و فضا)
نویسنده :مهدی ناصری
ناشر :طالیی
نوبت چاپ :اول 1395
نجوم یکی از علوم جذاب برای دانشآموزان است .تصویرهای
جذاب کهکشــانها و ســحابیها و قصههای خیالانگیز سفر به
کرات دیگر از دوران کودکی ،ذهن همة ما را قلقلک داده است.
این دریچههای جذاب میتوانند راههای ورود بسیاری از کودکان
و نوجوانان به دنیای علم و دانش باشند .به همین دلیل است که
انتشار کتابهای علمی با موضوع نجوم یکی از ضرورتهای بازار
نشر در حوزة علومتجربی است .شاید تنها رقیب جدی علم نجوم
از این حیث ،مث ً
ال موضوع دایناسورها باشد.
انتشــارات طالیی با چنین رویکردی به ســراغ کتاب آسمان
شگفتانگیز (فرهنگنامة دانشآموزی نجوم و فضا) رفته و کتابی
مختصر و مفید ،با عنوانی جذاب برای دانشآموزان منتشر کرده
است« .آسمان شــگفتانگیز» کتابی است تألیفی ،تمام رنگی و
با کاغذ گالســه در  64صفحه .بنده بهعنوان «ویراستار علمی»
هنگام تألیف کتاب ،در جریان انتشــار آن بــودم و نکاتی را در
همان زمان به ناشــر محترم منتقل کردم .اما امروز که بهعنوان
یــک ناظر بیرونی مجددا ً کتاب را میبینــم ،نکات متعددی در

18

| رشد جوانه | شمارة  | 59بهار ۱۳۹۷

مورد آن ب ه ذهن میرســد و از زاویههــای متفاوتی میتوان به
نکات مثبت و منفی این کتاب پرداخت:

تألیفی بودن
برای ناشری که قصد دارد کتاب علمی منتشر کند ،سادهترین
راه ،تمسک جستن به ترجمه اســت .دانشنامهها و کتابهای
جذاب انگلیسی بهقدری زیاد و در دسترس هستند که هر ناشری
میتوانــد از این دریای بیکران ،کتاب یــا مجموع ه کتابهایی
را برگزیند و بدون نگرانی از مســائل حقوقــی (کپیرایت) آن
را ترجمه و منتشــر کند .این ســبک از انتشار کتابهای علمی
برای ناشران بسیار کمهزینه است و خروجی کار به دلیل اسکن
تصویرها از کتاب انگلیســی گاهی به شدت بیکیفیت از آب در
میآیــد .مطمئناًاگر ما به دنبال اثرگذاری جدیتر و بومیتر در
حوزههای علمی هستیم ،این سبک کار مناسب نیست و باید به
سمت کتابهای علمی تألیفی برویم.
در چنین شــرایطی باید به ناشــرانی که قدم در مسیر تألیف
میگذارند ،دســتمریزاد گفت .نتیجة چنین تالشــی در کتاب
آسمان شگفتانگیز به خوبی حس میشود:
 .1محتوای بومی
صفحههای  6و  7کتاب ،نگاه ویژهای به تاریخ نجوم در ایران و

تمدن اسالمی شده است .مشخص است که چنین محتوایی فقط
در یک کتاب تألیفی دیده میشود .ضمناً یک تصویر با کیفیت از
ابزارهای رصدخانة مراغه در این صفحه آمده اســت که میتواند
باعث شناخت بهتر فضای کلی این رصدخانة تاریخی شود (البته
ای کاش ایــن تصویر در اندازهای بزرگتــر و با ارائة توضیحات
بیشتری کار میشــد) .معموالً بخش تاریخ نجوم در کتابهای
ترجمهای اشــارة گذرایی به دوران اسالمی دارد و ممکن است
تمرکز اصلی بر بناهایی مانند «استون هنج» در بریتانیا باشد.
در صفحة  28کتاب آســمان شــگفتانگیز ،دهانة بتانی روی
ماه مشخص شده اســت ،در صفحة  41به شهابسنگی که در
موزة گلســتان نگهداری میشود ،اشاره شده است و صفحة 51
اطالعاتی در خصوص کسوف کلی ســال  1378در ایران دارد.
اینها امتیازهای این کتاب نسبت به نمونههای مشابهش در بازار
کتاب اســت .این نکات بومی میتوانست بیشتر هم باشد و مث ً
ال
در بخش رصدخانهها ( ص 52و  )53توضیحی دربارة رصدخانة
ملی ایران بیاید.
 .2تصویرها و عکسهای تألیفی
دو تصویرگر با کتاب آســمان شگفتانگیز همکاری داشتهاند.
تأثیر این تصویرگرها در بســیاری از صفحات مشــهود است .از
جمله در بخش «مراحل تشکیل ستاره» (ص  8و « ،)9ماهوارهها
و کاوشگرها» (ص  42و « ،)43رصدخانهها» (ص  52و  )53و....
همین اتفــاق در زمینة عکسهای کتاب هم افتاده و از ســه
عکاس ایرانی اســتفاده شــده اســت .بهعنوان نمونــه ،تصویر
«چغازنبیــل» (ص  6و « ،)7شهابســنگ ورامین» (ص ،)41
خورشــیدگرفتگی سال ( »1378ص  )51و  ...بهصفحات کتاب
نمای بومی و ایرانی دادهاند و عکسهای نجومی با کیفیت بابک
گ و لعــاب متفاوتی به آن
امینتفرشــی در جایجای کتاب رن 
بخشیدهاند.

ساختار گرافیکی
سبک سنتی نگارش کتابهای علمی بر محتوای متنی استوار
بود و تصویرها صرفاً بهعنوان نقش و نگار و تزئین صفحات اضافه
میشــدند .در حالی که کتابهای جذاب علمــی امروزی فرم
متفاوتی دارند .پژوهشی که مؤسسة «انجنرال» در سال 2008
میالدی روی شــشهزار نفر از نسل جدید انجام داد ،نشان داد
که« :غوطهوری در دنیای دیجیتال حتی شــیوة جذب اطالعات
توسط نسل جدید را تغییر داده است .نسل جدید الزاماً صفحات
را خط به خــط و از باال به پایین نمیخوانند .آنها روی صفحه
ُسر میخورند و دنبال اطالعات بهدرد بخور هستند».
در چنین وضعیتی اگر میخواهیــم کتابی خواندنی و جذاب
تولید کنیم ،باید به ســراغ ســاختار اینفوگرافیک برویم .متن و
ســاختار گرافیکــی در نمونههای موفقــی از کتابهای علمی
چنــان درهم تنیدهاند که نمیتوان به ســادگی تقدم و تأخری

در نحوة تهیة آنها در نظر گرفت .اینفوگرافیکهای اســتاندارد
طوری هســتند که فقط از یک همکاری منسجم میان نویسنده
و گرافیست بهدست میآیند .کتاب آسمان شگفتانگیز قدم در
این راه گذاشــته است و مبنای کلیاش ســاختار اینفوگرافیک
اســت .این موضوع حتی در فهرست زیبای کتاب هم مشخص
است (ص  4و  )5و از همان ابتدا میتواند مخاطب را جذب کند.
بخش «منظومة شمسی» (ص  18و  )19و بخش «فضاپیماها»
(ص  56و  )57نمونههای استاندارد و خوبی از اینفوگرافیکهای
کتاب هستند .فقط ای کاش نحوة چاپ کتاب بهصورتی بود که
بههم پیوســتگی صفحات کنار هم بهتر دیده میشــد .در حال
حاضر بخشی از وسط صفحات دیده نمیشود.

جمعبندی
کتاب آسمان شــگفتانگیز کتابی خواندنی برای دانشآموزان
اســت .با اینکه طرح جلد ویژهای ندارد ،اما عنوان و توضیحات
پشت جلد آن میتوانند مخاطب را به سمت کتاب جذب کنند.
دانشآموزان پایة چهارم تا نهم احتماالً اصلیترین مخاطبان این
کتاب هســتند که میتوانند به واســطة این کتاب پا به دنیای
جذاب نجوم بگذارند.
بــا توجه به جنبة مقدماتی کتاب ،بد نبود در انتهای آن منابع
بیشتری برای ادامة مســیر معرفی میشدند .از طرفی برخی از
جنبههــای عملی نجوم در کتاب مغفــول ماندهاند .مث ً
ال بخش
«رصد آسمان» (ص 50و  )51در حد معرفی رصد و مفاهیم کلی
این حوزه باقی مانده است و احتماالًنتواند مخاطب معمولی را که
فقط به این کتاب دسترسی دارد ،به یک رصدگر تبدیل کند.
بــا توجه به پیشــینة نویســندة کتاب (مهــدی ناصری) در
دنیای نجوم آماتوری ،این بخش از کتاب میتوانســت مفصلتر
و عملیاتیتر باشــد و مخاطب را در انتهــای کتاب وارد دنیای
فعالیتهــای علمــی نجوم (رصــد صورتهای فلکــی ،اجرام
غیرستارهای درخشان ،بارشهای شهابی و )...کند .حتی میشد
صفحاتی از کتاب به چند پروژة ســادة عملــی در حوزة نجوم
اختصاص یابد ،به نحوی که مخاطب مث ً
ال بارش شــهابی را رصد
کند و بتواند دادههای رصدیاش را در ســایت بینالمللی بارش
شــهابی ثبت کند یا در پروژههای علوم شــهروندی (Citizen
 )Sciencesشرکت دهد.
در هر صورت ،کتاب آســمان شــگفتانگیز با محتوا و مطالب
فعلی نیز کتابی بسیار مفید و جذاب است و مخصوصاً با توجه به
عالقهای که دانشآموزان به مباحث نجومی دارند ،میتوان کتاب
را به آنها معرفی کرد.
در کتاب علــوم چهارم ابتدایی مطالبــی در خصوص نجوم و
منظومة شمســی آمده اســت .بنابراین آسمان شــگفتانگیز
بهصورت ویژه میتواند برای دانشآموزان این پایه مفید باشــد
تا با میل و عالقة شخصیشــان مطالب بیشــتری دربارة نجوم
بخوانند.
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نقد
میترا دانشور

گامهایی برای پرورش اندیشه
پلههای نخستین (از مجموعة گامبهگام تا اندیشه)
نویسنده :محبوبه اسپیدكار
ناشر :كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
نوبت چاپ :اول 1395
این اثر به پرورش تفكر فلسفی در كودكان و نوجوانان اختصاص
دارد و در مقدمة آن آمده است« :فرایند پرورش تفكر با آموزش
اندیشــهها تفاوت دارد و در كنار «چگونــه فكر كردن» ناگزیر
«به چه فكر كــردن» را نیز آموزش میدهد .این دو مبحث در
واقع زیربنای هویت فكری و عملی در انســان هســتند و هیچ
آموزشی نباید و نمیتواند فارغ از بافت فرهنگی و اجتماعی هر
كشوری به پرورش تفكر كودكان و نوجوانان آن بپردازد.
با تحلیل این مقدمه میتوان به دیدگاه و رویكرد نویسنده در
هدفگذاری بهمنظور پرورش تفكر و اصول مورد نظر در انتخاب
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و سازماندهی محتوا پی برد .داشتن چنین رویكردی به پرورش
تفكــر از جمله نكات مثبت كتاب به شــمار میآید كه آن را از
كتابهای ترجمه یا تدوین شــده با موضــوع پرورش تفكر كه
فقط به پرورش مهارتهای تفكر و یا به پرورش اندیشه به جای
اندیشــیدن میپردازند ،متمایز میســازد .انتخاب مضمونها و
مهارتهای مشخص در طراحی فعالیتها شاهد این مدعاست.
كتاب از دو بخش تشكیل شده است :بخش اول در  12صفحه
به معرفی مفهوم تفكر فلســفی ،هدف و ضرورت پرورش تفكر،
رابطة فعالیتهای طراحی شده با پرورش تفكر فلسفی و تحقق
اهــداف كتاب ،انتظارات عملكــردی ،روش آموزش ،و مدیریت
فرایند یادگیری پرداخته است .نگارنده در این بخش بیان كرده
اســت كه فعالیتهای كتاب بهصورت غیرمستقیم چهار هدف
را پیگیــری میكنند .پی گرفتن ایــن هدفها موجب پرورش
تواناییهای الزم میشوند و زمینه را برای پرورش تفكر فلسفی

در سنین باالتر مهیا میسازند .هدفهای مزبور عبارتاند از:
پرورش قدرت مشاهده؛
پرورش مهارتهای تفكر منطقی؛
تأمل در مفاهیم؛
درك معنا.
اســتفاده از روشهای غیرمســتقیم ،و همچنیــن توجه به
محدودیتهای رشــد ذهنی و شــناختی كودكان در این سن،
تمركز بر پرورش قدرت مشــاهده و استفاده از حواس پنجگانه
بهعنوان یكی از ابزارهای شناخت ،و حركت تدریجی از تجربیات
عینی ساده به ســمت مفاهیم انتزاعی از نكات مثبت كتاب به
شمار میروند.
پس از ارائــة مفاهیم نظری ،در بخــش دوم كتاب مؤلف در
سرفصلهایی مجزا فعالیتهایی را همراه با انتظارها ،هدفها و
روش كار به مربیان عرضه كرده اســت .مضمون ،سطح و زمان
پیشنهادی برای هر كدام از این فعالیتها و توصیههای تكمیلی
نیز به آن اضافه شــده اســت .در بخش دوم  55فعالیت در سه
سطح ساده ،متوسط و دشوار به شرح زیر برای كودكان هفت تا
نه سال طراحی شدهاند:
 19فعالیت برای «پرورش قدرت مشاهده» طراحی شدهاند:
هفت فعالیت در ســطح ساده ،شش فعالیت در سطح متوسط و
شش فعالیت در سطح دشــوار .پرورش تكتك حواس ،حواس
و درك بصری ،اســتفادة همهجانبــه از حواس ،حواس و قدرت
تخیــل ،خطای حــواس ،و دقت و تأمــل در پدیدهها از جمله
عنوانهای برخی از این فعالیتها هستند.
 1٥فعالیــت برای «پــرورش مهارتهــای تفكر منطقی»
طراحی شــدهاند :شش فعالیت در سطح ســاده ،شش فعالیت
در ســطح متوسط و سه فعالیت در ســطح دشوار .ردیفبندی
براســاس اندازه ،روابــط زمانی ،دســتهبندیها ،طبقهبندیها،
نظم و تقارن و ادات اســتدالل از جمله عنوانهای برخی از این
فعالیتها هستند.
 17فعالیت برای «تأمل در مفاهیم» طراحی شــدهاند :پنج

فعالیت در سطح ســاده ،هفت فعالیت در سطح متوسط و پنج
فعالیت در سطح دشــوار .این فعالیتها شامل مفاهیم مالكیت
و امــر خصوصی ،مالكیت ،عادت ،خود و ویژگیهای شــخصی،
دوستی ،شــانس و تصادف ،غرور ،بخشــش و گذشت ،ارتباط،
ترس ،و فضا و بعد میشوند.
 ٤فعالیــت هم بــرای «درك معنا» طراحی شــدهاند كه
سطحبندی ندارند.
ســطحبندی فعالیتها نیز نكتة مثبتی اســت كه در طراحی
آموزشی میتوان در نظر گرفت ،اما با تحلیل فعالیتها میتوان
دریافــت كه در ســطحبندی برخی فعالیتها تــوازن و تعادل
مناسب وجود ندارد.
از دیگــر نكات قابــل توجه در كتاب ،طراحــی موقعیتهای
یادگیری مؤثر و قابل اجرا برای این گروه ســنی توسط مربیان
و معلمان است .ارتباط با محیط طبیعی و اجتماعی در طراحی
موقعیتهای یادگیری ،شناسایی و استفاده از داستانهای كوتاه
متناســب با این گروه ســنی ،و ارائة برخی داستانها در متن
فعالیتها از نقاط قوت كتاب محســوب میشــوند .این موضوع
به استفاده كنندگان از كتاب در اقصانقاط كشور كمك میكند
امكان اجرای تعدادی از فعالیتهای كتاب را داشــته باشند .اما
ارجاع به كتابهایی خاص ،میتواند موجب محدود شدن اجرای
فعالیتهــا در مراكز كانون پرورش فكــری كودكان و نوجوانان
شود.
تالش مؤلف كتاب بــرای ارائة مدلی بومی برای پرورش تفكر
ارزشمند و ستودنی است .برای ایشان و همكارانشان در پرورش
تفكر فرزندان این مرز و بوم آرزوی موفقیت میكنیم.
پینوشت

 .1گامبهگام تا اندیشــه عنوان طرحی اســت كه با هــدف پرورش تفكر،

نخســتین بار در ســال  1384در مراكــز كانون پرورش فكــری كودكان و
نوجوانان اجرا شد.
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نقد
دكتر عزتاهلل فوالدی
متخصصمشاوره،
عضو هیئت مدیرة
انجمنمشاورةایران

درمان با استعاره!

استفاده از داستان در تربیت و آرامشبخشی به کودکان با نگاهی به کتاب  101داستان شفابخش
 101داستان شفابخش برای كودكان و نوجوانان:

كاربرد استعاره در درمان
نویسنده :جورج دابلیو بورنز
مترجمان :دكتر علی محمد نظری و همكاران
ناشر :آوای نور
نوب چاپ :اول 1395

كلیات
كتاب « 101داســتان شــفابخش برای كودكان و نوجوانان:
كاربرد اســتعاره در درمان» دارای ســاختاری مشتمل بر یك
مقدمه ،سه بخش و هفده فصل است .این كتاب مبتنی بر قصه
یا داستان است .داســتان و قصهگویی از قدیمیترین قالبهای
هنری اســت كه پیشینة بســیار كهنی دارد و انسانها آن را به
صورتهای گوناگون برای یكدیگــر نقل و بازگو كردهاند .اصلی
كلی وجود دارد كه كودكان به دالیل زیادی عاشــق داســتان
هستند .كودكان به شیوههای گوناگون این اشتیاق و گرایش را
نشــان میدهند .استفاده از داستانها در تربیت و آرامشبخشی
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به كودكان (فرزنــدان) در فرهنگهای گوناگون و در میان ملل
مختلف در طول تاریخ مرسوم بوده است.
كاربرد داستان و استعاره
حكایتهــا و قصهها در شــكلهای متفاوتشــان (برای مثال،
مذهبی ،و ادبیات تخیلی و غیرتخیلی) ،مقولههای اســطورهای
و استعارهای را تشــكیل میدهند .به دلیل كاربردهای داستان
(از جملــه ،رویكرد روایتدرمانی) و اســتعاره در بهبود ،اصالح
و مدیریــت رفتار ،شــمار روزافزونی از مشــاوران ،متخصصان
ســامت روان و تعلیموتربیت از قصه و اســتعاره برای كمك به
حل مشــكالت افراد اســتفاده میكنند .بهطور كلی ،قصهها در
چگونگی شــكلگیری رفتار و واقعیتهای زندگی نقش مؤثری
ایفا میكنند .كارل یونگ ،در كتاب «انســان و ســمبلهایش»
مینویســد« :ما اگرچــه ممكن اســت پسزمینههای فرهنگی
و مذهبی متفاوتی داشــته باشــیم ،اما همه در ضمیر خودآگاه
مشتركی سهیم هستیم».
او معتقد بود ،انســانها از نمادهای مشابهی استفاده میكنند

كه بیانگر جنبههای متضاد حیات روانی هستند.
در كتاب میخوانیم كه اســتفادة درمانگر از استعاره ،همانند
هنرمندی كه به عناصر اولیهای برای اثربخشی كارش نیاز دارد،
به مهارت و هنر نیازمند است .منظور نویسنده از كلمة «استعاره»
هرگونه ارتباط (داستانها ،قصهها ،حكایتها ،لطیفهها ،قیاسها
و ضربالمثلها) در ژانر داســتانی و هدفمند اســت كه در آن
واژهای از یــك میدان تجربه گرفته و در میدان دیگری از تجربه
استفاده میشود .مث ً
ال مرد قلدر به اندازة یك خرس با پنجههای
زخمی عصبانی بود ،به معنای یكسان بودن مرد و خرس نیست،
بلكه تصویری تخیلی از مرد زورگــو و رفتار او ارائه میدهد كه
در ایــن ارتباط نمادین ،میتوان به اســتعارهها قدرت درمانی و
ادبی بخشید.
از اینرو« ،اســتعاره درمانگر» (درمانگــری كه برای درمان از
استعاره اســتفاده میكند) باید در جلب توجه كودك ،تسهیل
فرایند همانندســازی برای كودك (مراجع) و پیوستن به او در
جســتوجوی راهحل برای مشــكالت مهارت داشته باشد .هنر
ورای كاربســت ماهرانة اصول است .هنر باعث خلق یك نقاشی
چشمنواز یا داســتانی گوشنواز میشــود كه تأثیری مرتبط و
شــخصی بر بیننده یا شــنونده دارد .هن ِر داستانی ،یعنی خلق
داســتانی كه برای كودك (مراجع) و نیازهای او ایجاد شــده و
انتقالدهندة توجه و معنی است .استعارهها در بهبود و آموزش،
به شــیوهای غیرمســتقیم ،خیالی و ضمنی در ارتباط با مراجع
و برای ایجاد تجربهها ،فرایندها یا نتیجههایی كه ممكن اســت
مشــكل او را حل كنند و ابزار جدیدی برای مقابله ارائه دهند،
مورد استفاده قرار میگیرد.
نتیجهگیری
نكتة قابل توجه این است كه داستانها بسیاری از ویژگیهای
مهم ارتبــاط اثربخش ،از جمله تعاملی و قابــل آموزش بودن،
كاهش مقاومت ،بهكارگیری و پرورش تخیل ،رشــد مهارتهای
حل مســئله ،به تصویر كشــیدن پیامدهــای احتمالی رفتار ،و
تقویــت مهارتهای تصمیمگیری مســتقل را در خــود دارند.
نویســندة كتاب كوشیده اســت تا حد ممكن ،مهارتها و هنر

كاربست حرفهای داستانهای شــفابخش در درمان كودكان و
نوجوانان (مراجعان) را به مخاطب ارائه دهد و به سؤاالتی از این
دست پاسخ دهد:
چگونه ایدة یك داستان در ذهن شكل میگیرد؟
چگونه میتوان توجه كودك را به داستان جلب كرد؟
از كجا میتوان منابع و مواد ســاخت داســتانهای مناسب
(توجه به مؤلفههای فرهنگ ،سن ،بافت ،جنسیت و )...را كسب
كرد؟
چگونه میتوان یك داستان شفابخش اثربخش تعریف كرد؟
و...
ویژگیهای خاص كتاب  101داستان شفابخش برای كودكان
و نوجوانان (كاربرد استعاره در درمان) از این قرارند:
در موضوع مورد بحث ،كتابی جامع و علمی است.
بر اصول و كاربرد عملی تأكید دارد.
بر بســط و غنیتر كردن داســتانهای موجود و مبتنی بر
بافت ،استوار است.
توجه به خواننــده را به مؤلفههای فرهنگــی ،محیطی و...
معطوف میدارد .از ایــنرو ،بر همهجانبهنگری و انعطافپذیری
در كاربرد و كار با كودك تأكید دارد.
به ابعاد و حیطههای متفاوت رشــد كودكان (اهمیت خود
و كنترل احساســات ،غنیســازی یادگیری ،مدیریت روابط و
مهارتهــای رفتار ،ایجاد افكار مثبــت ،چالشهای زندگی و)...
توجه داشته است.
عالوه بر گروه حرفهای (مشاوران و روانشناسان) ،برای سایر
مربیان بهویژه والدیــن ،چارچوبها و رهنمودهای قصهگویی و
بهرهمندی از مزایای این فن شرح داده شده است.
در مجموع كتاب  101داســتان شــفابخش بــرای كودكان و
نوجوانان (كاربرد اســتعاره در درمــان) در حوزة كار با كودكان
و نوجوانان اثری ارزنده است و مخاطبان (متخصصان و والدین)
را بــهكار عملی ،هدفمند ،طرحریزی شــده و مبتنی بر رشــد
همهجانبة كودك و نوجوانان ترغیب و راهنمایی میكند.
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نقد
زهراسلیمیزاده

شبکههای رایانهای به سوی رایانش ابری
طراحی شبکه

نویسنده :دوگ لو
مترجم :زهرا جاوید
ناشر :آوند دانش
نوبت چاپ :اول 1395
کتاب «طراحی شــبکه» در پانزدهمین جشــنوارة کتابهای
آموزشــی رشــد ،عنوان اثر تقدیری حوزة «رایانــه» را بهخود
اختصاص داد .این کتاب توســط دوگلو ،مؤلف نامآشنای حوزة
رایانه تألیف و به قلم روان و گویای زهرا جاوید به زبان فارســی
ترجمه شده است.
کتاب طراحی شــبکه در نگاه اول برای افرادی مناســب است
که به ساخت یک شــبکة رایانهای عالقه دارند ،اما نمیدانند از
کجا شروع کنند .عالوه بر این ،سایر افرادی که وظیفة مدیریت
یک شــبکه را بهعهده دارند ،میتوانند روی این کتاب برای رفع
مشکالت و بهینهسازی شبکه حساب کنند.

24

| رشد جوانه | شمارة  | 59بهار ۱۳۹۷

ارائــه مطالب بهصورت جامــع و در عین حال مختصر و مفید
از ویژگیهای بارز کتاب مذکور اســت .در کتاب ،گامهای الزم
برای طراحی شــبکه و برطرف کردن مشــکالت روزمرة آن در
اختیار مخاطب قرار داده میشود .زبان آن بسیار ساده و دوستانه
است ،بنابراین برای مطالعة مباحث ،نیازی به دانش پیشزمینه
و تخصصی نیست .هدف اصلی مؤلف این است که محیط خشک
و نامأنوس شبکه را با سادهسازی قوانین ،به شکلی ملموس و تا
حدی سرگرمکننده و جذاب تبدیل کند.
در مدیریت شــبکه ،هرجا با مشکلی روبهرو شدید ،کافی است
به سراغ بخش موردنظر ازکتاب بروید و شروع به مطالعه کنید.
هر فصل ،مشکالت خاصی از شبکه را تحت پوشش قرار میدهد؛
مثل چاپ اسناد ،حفاظت شبکه ،و. ...
این کتاب اساســاً بر مبنای شــبکههای رایانــهای مبتنی بر
سیستمعامل «ویندوز» نوشته شده است و مطالب آن نسخههای
متفاوت ویندوز را تحت پوشــش قرار میدهد .حتی سعی شده

است با وجود اندک بودن کاربران «مکینتاش» ،سلیقة آنان نیز
مدنظر قرار گیرد و برخی مشــکالت شبکه در این سیستمعامل
نیز بررسی شده است.
بهعنوان مخاطب کتاب طراحی شــبکه ،نیازی نیســت تمام
عباراتهــا و اصطالحهای موجــود را به خاطر بســپارید ،زیرا
بهصورت یک دایرهًْالمعارف کوچک نوشته شده است و برحسب
نیازتان میتوانید به آن رجوع کنید .برای مثال ،فرض کنید اتصال
شــبکه قطع شده است و قصد دارید به کمک این کتاب مشکل
را برطرف کنید .با مراجعه به فهرســت کتاب احساس میکنید
فصل  7از بخش  ،2با عنــوان «پیکربندی کاربران ویندوز» ،به
بررســی این مشکل پرداخته اســت .در این فصل بهطور گام به
گام روش پیکربندی کارت شــبکه و رفــع ایرادات احتمالی آن
در نســخههای متفاوت ویندوز بررسی شده است .بنابراین برای
رفع هر مشکل خاص ،مطالعة مباحث قبلی و بعدی الزم نیست.
در این کتاب هر بخش از فصلهای متفاوتی تشکیل شده است
و فصلهــای هر بخش به موضوعات مرتبطی میپردازند .همین
روش ســازماندهی مطالب باعث ایجــاد نظم و توالی منطقی و
در عین حال فراهم شــدن حداقل وابستگی مباحث به یکدیگر
شده است.
بخش اول با عنوان «شروع کار با شبکه» ،مفهوم کلی شبکه را
برای افراد مبتدی بیان میکند .اگر کاربر با دنیای شبکه بیگانه
باشــد ،میتواند با مطالعة این مبحث شروع خوبی را رقم بزند.
این بخش بر نحوة استفاده از شبکه متمرکز است و وارد جزئیات
مباحث تخصصی نمیشود.
در بخش دوم ،تمام اطالعات موردنیاز برای راهاندازی شــبکه،
از انتخاب سیســتمعامل گرفته تا نصب کابلها ،در اختیار کاربر
قرار داده میشود.
بخش ســوم به نصب و پیکربندی رایانههای سرویسدهنده،
راهانــدازی نرمافزارهایی که باید روی آنها اجرا شــوند ،ایجاد
حســابهای کاربری و همچنیــن پیکربندی فایلها ،پســت
الکترونیکی و سرویسدهندههای وب میپردازد.
نویســندة کتاب ،برای بخش چهارم عنــوان «ابری با احتمال
بارش گیگابایتی» را انتخاب کرده اســت .در نگاه اول این اسم
کمی عجیب بهنظر میرســد .عنوان فصــل از مفاهیم علمی ـ
تخیلی «ســتارگان» و «پیشتازان فضا» اســتخراج شده است.
داســتان این فیلمها روایت شهرهایی اســت که در میان ابرها
معلقانــد .درهر حــال ،در آیندة نه چندان دور و به ســرعت،
شــبکههای رایانهای به ســوی رایانش ابری و رایانش مه پیش
میروند .به همین دلیل مؤلف کتاب نتوانســته است از بررسی
مبسوط این مقوله شانه خالی کند .در فصلهای این بخش پس
از تبییــن رایانش ابری و مزایای آن ،نحــوة افزودن و مدیریت
ابزارهــای نوین همراه ،از جمله تلفنهای هوشــمند و تبلتها،

آموزش داده میشود.
ل رایانهها و تبادل اطالعات مطرح شده،
از زمانی که بحث اتصا 
بحث تأمین امنیت این ارتباط همواره موضوع داغ و پرچالشــی
بوده اســت .بخش پنجم بهطور مفصل بــه مدیریت و حفاظت
شبکه میپردازد .در فصلهای این بخش ابزارهای ضروری برای
مدیران شبکه معرفی ،و کار با آنها آموزش داده میشود.
بخش ششم از ســه فصل تشکیل شده است .در هر سه فصل
آن فناوریهای مضاعفی که برای ساخت و راهاندازی یک شبکة
بهینه موردنیاز اســت ،به مدیر شــبکه معرفی میشود .یکی از
چالشهای عمده در شــبکههای رایانــهای ،کاهش هزینة تمام
شده در قبال افزایش کارایی است .مقولة مجازیسازی با تأکید
بر افزایش توان ســختافزارهای سرویسدهنده ،شبکه را تا حد
زیادی به این سمت سوق میدهد .از آنجا که سیستمعاملهای
لینوکس و مکینتاش نیز دارای مزایای زیادی نســبت به ویندوز
هستند و بســیاری از مدیران شــبکه ترجیح میدهند از آنها
اســتفاده کنند ،راهاندازی شــبکه در بســتر سیستمعاملهای
لینوکس و مکینتاش در همین بخش مورد بررســی قرار گرفته
است.
بخــش آخر کتاب با عنــوان «دهتاییها» بــه ترتیب به بیان
ده قانون نانوشــته ،ده اشتباه بزرگ در شــبکه و همچنین ده
وسیلهای که باید همیشه در کمد مدیر شبکه وجود داشته باشد،
میپردازد.
با داشــتن این کتاب از نقطهای که در حال حاضر هستید ،به
جایی خواهید رسید که آمادگی رویارویی با انواع مشکالت شبکه
را خواهید داشــت .پس از ظهور و بروز یک مشکل جدید ،کافی
اســت با نگاهی ماجراجویانه و مصمم ،سرفصل مطالب را مرور
کنیــد ،رئوس مطالب مرتبط را بیابیــد و با مراجعه به صفحات
مربوطه ،به راحتی اشکال را برطرف کنید.
در کنار نقاط قوت این کتاب ،اشــکال عمدة آن ،ســرگردانی
کاربر در فهرســت مطالب است .رئوس مطالب هر کتاب ،هرقدر
هم به خوبی انتخاب شــده باشــد ،نمیتواند در برگیرندة تمام
کلمــات کلیدی مرتبــط با موضوع آن کتاب باشــد .از آنجا که
مؤلف نیــز ادعا دارد کتابش میتواند بهعنوان یک دایرةالمعارف
مورد اســتفاده قرار گیرد ،الزم است بخشی به شکل دسترسی
الفبایی به مباحث کلیدی طراحی شود؛ به طوری که کاربر بتواند
در حداقل زمان ،صفحات پوشــشدهندة مطالب مورد نظرش را
بیابد.
از طرف دیگر ،همانگونه که «انتشــارات وایلی» (ناشر کتاب
طراحی شبکه به زبان التین) هرازگاهی کتابهای حوزة فناوری
خود را بهروز میکند و از طریق ســامانهاش ،مخاطبان را از این
تغییرات مطلع میسازد ،بهتر است نشر «آوند دانش» نیز بهطور
موازی به انعکاس این تغییرات بپردازد.
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گزارش
سمیهمیرزایی

راهکارهای مقابله با کتابهای غیراستاندارد
گزارشی از نشست شورای سیاستگذاری ساماندهی منابع آموزشی
«شورای سیاستگذاری ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی» که
متشکل از معاونان وزارتخانه ،نمایندگان ناشران و تولیدکنندگان
منابع آموزشــی غیرمکتوب ،مدیران کل دفاتر تألیف کتابهای
درسی و نمایندگان نهادهای فرهنگی مانند شورای عالی انقالب
فرهنگی ،صدا و ســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است،
به منظور سیاستگذاری و ایجاد وحدت رویه در امر ساماندهی
منابع آموزشی و تربیتی تشــکیل میشود .این شورا در آخرین
نشست خود راهکارهای مقابله با کتابهای غیراستاندارد را مورد
بررسی قرار داده است.

جلسة «شورای سیاستگذاری ســاماندهی منابع آموزشی و
تربیتی» با حضور حجتاالســام والمسلمین محیالدین بهرام
محمدیان ،رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت
آموزشوپــرورش ،محمد ناصــری ،مدیرکل دفتر انتشــارات و
تکنولوژی آموزشی ،فریبا کیا ،معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی
آموزشی ،محمود امانیطهرانی ،مدیرکل دفتر تألیف کتابهای
درسی و جمعی از کارشناسان و نمایندگان ناشران برگزار شد.
در این نشست ،حجتاالسالم محمدیان با بیان اینکه در همه
جای ایران به دنبال آموزشوپرورش با کیفیت هســتیم ،گفت:
«هدف از آموزش کودکان الزمالتعلیم در سراسر کشور ،دستیابی
ش اســت.
به آموزشوپرورش با کیفیت در تمامی عرصههای دان 
خوب زیستن و مقابله با ناتوانی تحصیلی ،متوازن حرکت کردن
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و پیشــرفت به سمت مرزهای دانش ،از جمله هدفهای تعریف
شده برای حوزة آموزشوپرورش در سند تحول است».
محمدیان با اشــاره به سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی
تصریح کرد« :در سال  1355نرخ باسوادی در کشور  54درصد
بود که از این میزان ،ســهم زنان  46درصد بود .از طرف دیگر،
با توجه به جمیعت  35میلیونی ،فقط  327هزار نفر در کشــور
تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند .اما طی چهار دهة اخیر تعداد
دانشجویان کشور  20برابر شده است .به همین دلیل با افزایش
سطح توقع از حوزة تعلیموتربیت مواجه هستیم و این حوزه باید
به سمت ارتقای سطح کیفیت در تحصیالت پایه حرکت کند».
معاون وزیــر آموزشوپرورش ادامــه داد« :اکنون بیش از 60
درصد تولید کتابهای آموزشــی ،اســتاندارد اســت .و توصیه
میشــود ،خانوادة دانشآموزان نیز به دنبــال تأمین کتابهای
اســتاندارد و خوب برای فرزندان خود باشــند .از صدا و ســیما
نیــز انتظار داریم ،کاالهای اســتاندارد و مجوزدار را تبلیغ کند.
ش و برنامهریزی
متأســفانه با وجود همة تذکرات سازمان پژوه 
آموزشی ،این روند همچنان در حال انجام است».
معــاون وزیــر آموزشوپرورش ،با اشــاره به اظهــارات یکی
از مســئوالن دولتی دربــارة وجود مافیا در انتشــار کتابهای
کمکدرســی ،افــزود« :این مقام مســئول در یــک مصاحبه
تلویزیونی اظهارنظر آشفتهای داشت و سخنانی غیرکارشناسانه

ایراد کرد که این باعث میشود ،ارزش و اقتدار آموزشوپرورش
لطمه بخورد و اعتماد به مدرسه خدشهدار شود .گردش مالی 33
هزار میلیارد تومانی تولید کتابهای کمکدرسی به معنای آن
اســت که هر دانشآموز بهطور میانگین دو میلیون تومان کتاب
کمکدرسی خریداری میکند .در حالیکه چنین چیزی نیست
و من این ادعا را رد میکنم».
وی ادامه داد« :این مقام مســئول در بخشی از اظهارنظرهای
خود گفته بود که کتابهای درسی همهساله تغییر میکنند .من
با وی تماس گرفتم و اعالم کردم کتابهای درســی همهســاله
تغییــر نمیکنند ،بلکــه این تغییر بهصورت پلکانی اســت .بر
اساس ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،ما موظف هستیم
هر ســال دو پایه را تغییر دهیم که از پایة اول ابتدایی شــروع
شــده است .در سال تحصیلی جاری ،ســیر تغییرات کتابهای
درسی به پایة یازدهم رسید و در نهایت سال آینده به کتابهای
پایة دوازدهم میرسد .منطق کتابهای درسی این است که هر
پنج ســال یکبار بازنگری شود و یکی از دالیل ایجاد تحول در
آموزشوپرورش هم تغییر پایه به پایة کتابهای درسی است».
محمدیان افزود :در خصوص بخــش دیگر اظهارات این مقام
مسئول که مدعی شد ،مافیای آموزشوپرورش پشت کتابهای
کمکدرسی اســت ،این تهمت است .البته موافق هستم که در
حوز ة کتابهای کمکدرسی ،گردش مالی زیادی داریم که این
گردش به ســبب پررونق بودن بازار کنکور است .ما خود شاکی
این موضوع هستیم ،چرا که اهداف سند تحول را تخریب میکند.
رویکرد ما در تغییر کتابهای درسی ،ارتقای خالقیت است ،در
ت زدن ،خالقیت دانشآموزان را از بین میبرد .اما
حالیکه تســ 
به دلیل اینکه کنکور بازار پررونقی دارد ،گروهی نمیخواهند این
فضا را از دســت بدهند و به خانوادهها به شکل خاصی اهمیت
کنکور را القا میکنند .با احترامی که برای این مســئول محترم
قائلیــم ،انتظار داریم در خصوص وظایف وزارتخانة متبوعش در
بحث کودکان کار و ســاماندهی آنها بــرای ادامة تحصیل در
مدارس اقدام کند».
محمد ناصری ،مدیر کل «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی»
با تأکید بر همراهی ســازمان آموزشوپرورش و ناشران آموزشی
گفت« :طی حدود  15سال همکاری آموزشوپرورش با ناشران،
بدون آنکه آموزشوپرورش از جنبة قهری ورود پیدا کند ،همواره
همکاری معقولی داشــتهایم .در ارتقای سطح همراهی ناشران
عمومی با آموزشوپرورش فقط به این مورد اشــاره کنم که در
دورة گذشتة جشنوارة کتابهایآموزشی و تربیتی 72 ،درصد
کتابهایی که در حوز ة داســتانی عمومی برای جشنواره ارسال
شدند ،مناسب و استاندارد بودند».
وی در پاسخ به سؤال قدیانی ،نمایندة ناشران کودک و نوجوان،
در خصــوص ورود کتابهای غیراســتاندارد بــه کتابخانههای
مــدارس و اختصاص بودجة جداگانــهای برای خرید کتابهای
کمکدرســی در مدارس افزود« :سازمان پژوهش و برنامهریزی

آموزشی ســال گذشــته حداقل پنج کارگاه آموزشی با ناشران
برگزار کرد و در کنار آن ســعی دارد ،با بهروز کردن راهنماهای
تولید کتاب و معرفی کتابهای مناســب به مــدارس ،از ورود
کتابهای نامناســب و استاندارد به مدارس جلوگیری کند .این
همواره دغدغة ماست که کتابخانههای مدارس به منابع آموزشی
استاندارد مجهز باشند».
در ادامــه سالکی ،نمایندة «انجمن ناشران آموزشی» ،با اشاره
به آمــار و ارقامی که از گردش باالی مالی در حوزة انتشــارات
کتابهای کمکدرسی خبر میدهد ،گفت« :این آمار و ارقام به
هیچوجه صحت ندارند .مجموع گردش مالی نشر بیش از 1200
میلیارد تومان نیســت و فروش ناشران آموزشی هم حدود 300
میلیارد تومان اســت .این بدان معناست که سرانة دانشآموزی
ناشران کتابهای کمک درسی حدود  25هزار تومان است.
وی افزود :رســانهها ،ســامانهها و روشهای جدید آموزشی،
رویکردهای تازهای را در فضای آموزش ایجاد کردهاند که سبب
شده است ،صنعت نشر در حوزة کتاب دچار انقباضاتی شود.
سالکی با مثبت ارزیابی کردن رویکرد تشویقی آموزشوپرورش
در ارتباط با ناشــران خــوب تصریح کرد:
«صرفاً صدور بیانیــه و ابالغ آن به مدارس
سالکی :فروش ناشران
برای تغییــر نگاه نســبت به اســتفاده از
آموزشی حدود 300
کتابهای مناســب ،کارایی ندارد و معاونت
میلیارد تومان است .این
پرورشی وزارت آموزشوپرورش باید بودجة
بدان معناست که سرانة
جداگانهای به این منظــور اختصاص دهد.
دانشآموزی کتابهای
صنعت نشر کســبوکاری است که باید از
کمک درسی حدود 25
آن حمایت کنیم .در غیراینصورت شــاهد
هزار تومان است
خبرهای خوبی نخواهیم بود».
نمایندة انجمن ناشران آموزشی با تأکید بر
ضرورت افزایش سرعت تدوین استانداردهای
کتابهــای کمکآموزشــی در وزارت آموزشوپــرورش گفت:
«به نظرم حلقة مفقوده میان اســتانداردهای ناشــران و وزارت
آموزشوپرورش ،برنامة اجرایی برای تولید محتواست .اکنون در
دانشگاههای دنیا دستورالعملهای اجرایی الزم در این خصوص
موجودند که مدیران ،مشاوران و کارشناسان را درگیر و هدایت
میکنند».
وی با انتقاد از فرمهای ارزیابی آموزشوپرورش اظهار تأســف
کرد که دستورالعملها در این خصوص بهصورت شفاف در اختیار
ناشران قرار نمیگیرد .باید فرمهای کارشناسان آموزشوپرورش
در اختیار کارشناسان آموزشی قرار گیرد و جلسات توجیهی الزم
هم برگزار شوند.
ســالکی با اشــاره به اینکــه  99درصد مؤلفــان کتابهای
کمکآموزشــی را معلمان تشــکیل میدهند ،از سوی انجمن
ناشران آموزشــی برای شــرکت در برنامة عملیاتی و آموزشی
معلمان در حوزةتولید محتوا اعالم آمادگی کرد.
برجکی ،نماینــدة «ادارة کل ارزیابی عملکرد و رســیدگی به
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شکایات آموزشوپرورش» ســخنران بعدی بود .او با بیان اینکه
تاکنون دو جلســه حول محور مصوبة  828برگزار شــده است،
گفت« :ما بهطور مشــخص میخواهیم بدانیم که آیا باید از ورود
کتابهای غیراســتاندارد به مدارس جلوگیــری کنیم یا مقابل
کتابهای غیرضروری هم بایستیم .چرا که با گالیة مکرر والدین
مبنــی بر باال بودن حجم کتابهای درســی هــم مواجهایم .در
ارتباط با مادة  7آییننامه که در خصوص همکاری نهادها و الزام
دستگاههایی مانند صدا و سیما در برخورد با روشها و کتابهای
آموزشی غیراستاندارد توضیح میدهد ،به نظر میرسد که رسیدن
به اهداف موردنظر فقط از طریق این مصوبه امکانپذیر نیســت.
الزم اســت آییننامة دیگری مث ً
ال از ســوی شورای عالی انقالب
فرهنگی در این خصوص به تصویب برسد».
برجکی ،با اشــاره به عملکرد ســازمان متبوعش در برخورد با
تخلفات ،گفت« :بازرســان مــا در برخورد با
کتابها یا حتی اشیای آموزشی فاقد مجوز،
احمدی :من یک بار از
آنهــا را بهعنوان تخلف مدیر مدرســه ثبت
یک معلم فیزیک متبحر
میکنند و این رویکــرد فارغ از مصوبة اخیر
خواستم که بررسی کند،
برخورد با کتب غیراســتاندارد ،مدنظر ادارة
آقایی که در تلویزیون
کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
فیزیک تدریس میکند
آموزشوپرورش بوده است .پیشنهاد میکنم،
را
و روشهای تستزنی
فهرست مواد و رســانههایی که دارای مجوز
توضیح می دهد ،چقدر
هســتند ،از طریق ســامانهای قابل مشاهده
صحیح میگوید .او گفت
باشــند تا آموزشوپرورش بتواند به راحتی با
که در  90درصد مواقع به
موارد غیراستاندارد برخورد کند».
اشتباه آموزش میدهد
نماینــدة ادارة کل ارزیابــی عملکــرد و
رســیدگی به شــکایات آموزشوپرورش ،با
تأکید بر اینکه باید در اولیا نســبت به کتابهایی که کد سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی را ندارند ،حساسیت ایجاد کنیم،
گفــت« :در حال حاضر به دلیل غلبة کنکور بر فضای فکری اولیا
و دانشآموزان ،برخی اولیا حتی از کتابهایی که غیراســتاندارد
هم هستند ،با این توجیه که میتوانند به موفقیت فرزندشان در
کنکور کمک کنند ،اســتفاده مینمایند .در حالیکه باید با ایجاد
سازوکاری مناسب در مدارس،مدیران ملزم به استفاده از یک منبع
برای هر درس شــوند تا بحث گستردگی کتابهای کمکدرسی
را محدود کنیم .بازرسان ما در بحث گستردگی آزمونها با موارد
ن در مدارس توســط مدیران مواجه
بســیاری از برگــزاری آزمو 
میشــوند .ضمن آنکه گاهی تخفیفهــای عجیب و غریب روی
کتابهای کمکآموزشی توسط مدیران مدارس اعمال میشود.
سؤال این است که آیا ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
میتواند روی قیمتگذاری کتابها نظارت داشته باشد تا تخفیف
قابل توجیهی داشته باشیم؟»
احمدی ،نمایندة «انجمن ناشــران فرهنگــی الکترونیکی» در
ادامه ،با گالیه از عدم حضور نمایندهای از سوی معاونت فرهنگی
و پرورشی آموزشوپرورش ،گفت« :متأسفانه حداقل با آنچه من
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میبینم ،تغییر زیادی در محتوای کتابهای کمکدرسی صورت
نگرفته است .در مدرســة فرزند من ،در دورة پیشدانشگاهی از
ابتدای ســال تاکنون ،بیش از سه میلیون تومان از هر دانشآموز
پــول گرفتهاند تا کتابهای کمکآموزشــی ناشــران معروف را
خریداری کنند».
وی با نقد عملکرد صدا و ســیما در بحث آموزش دانشآموزان
گفــت« :از  4بعدازظهر تا  8و  9شــب گروههای آموزشــی در
شبکههای تلویزیون روی این موضوع کار میکنند .من یک بار از
یک معلم فیزیک متبحر خواســتم که بررسی کند ،آقایی که در
تلویزیون فیزیک تدریس میکند و روشهای تستزنی را توضیح
میدهد ،چقدر صحیح میگوید .او گفت که در  90درصد مواقع
به اشتباه آموزش میدهد».
احمدی با اشــاره بــه ورود اپراتور تلفن همــراه اول با عنوان
« »*3#در بحث آموزش دانشآمــوزان گفت« :موضوع ممیزی
به راحتی توســط مدیران مــدارس قابل کنترل اســت و آنها
میتوانند متولی این موضوع باشند .یعنی حوزة آموزشوپرورش،
خود میتواند ســامانهای طراحی کند و ناشران با ثبتنام در این
سامانه از شما مجوز بگیرند .چرا همچنان باید دانشآموزان پای
تلویزیون بنشــینند و نگاه کنند که با دخالت اپراتور تلفن همراه
اول در بحث ممیزی قرار است چه اتفاقی بیفتد؟»
زارعی ،نماینــدة «آموزشوپرورش تهران» گفت« :متأســفانه
حتی در نمایشــگاههایی مانند یاد یار مهربان هم شاهد فراوانی
کتابهای غیراستاندارد هستیم .کتابهای مزبور در کتابخانههای
مدارس هم هســتند .این مسائل نشان میدهند ،باید راهکارهای
جدیتــری بــرای برخورد با این کتابها داشــته باشــیم .باید
تمهیداتی اندیشــیده شــود که دانشآموزان و معلمان ،هرگز به
ســوی این کتابها نروند .باید با تولید کتابهای اســتاندارد در
حوزة یاددهی ـ یادگیری و رفع مانعهای قرار گرفتن این کتابها
در اختیار ذینفعان ،مانع قرار گرفتن کتابهای غیراستاندارد در
کتابخانههای مدارس شویم».
وی ادامه داد :باید ســامانهای را آماده و از طریق آن کتابهای
آموزشــی الکترونیکی را معرفی کنیم تا معلمان ،دانشآموزان و
والدین بتوانند با قیمت کف به این کتابها دســت یابند .در این
صورت به بحث کمک به حفظ محیطزیست هم با کاهش مصرف
کاغذ کمک کردهایم».
زارعی با اشاره به موضوع ارزیابان گفت« :بهنظر میرسد ،معلمان
بهترین ارزیابان هســتند .چون معلمان بــا محتوای کتابهای
درسی که سند رسمی هستند ،به خوبی آشنایی دارند .باید تالش
کنیم از داوری معلمان استفاده کنیم .ضمن آنکه باید مالکهای
ارزیابی بهطور شفاف در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا
آنها تولیدات استاندارد داشته باشند .معاونت آموزشی ،پرورشی
و تمام معاونتهای مربوط در وزارت آموزشوپرورش باید یکدیگر
را همراهی کنند تا مصوبة  828به درستی پیاده شود».
ریاحی ،نمایندة «مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال

وزارت ارشــاد» گفت« :به نظر من ،ما بحث فناوری اطالعات را
کنار گذاشتهایم و مقتضیات زمانی امروز را درک نکردهایم .امروزه
بسیاری از افراد به جای کتاب ،سراغ اپلیکیشنها میروند ،سراغ
محتوای کتابهای کمکآموزشی میروند که به شیوههای جدید
ارائه میشــوند .امروز  60هزار کالس هوشمند در مدارس داریم.
چه امکاناتی در آنها وجود دارند؟ آیا از ظرفیت آنها به درستی
استفاده میشود؟ بیش از  30سال است که ،مباحث قرآن ،زبان
و مطالب فرهنگــی که جزو ارزشهای ما هســتند ،در مدارس
تدریس میشوند ،آیا زمان آن نرسیده است که به فکر غنیسازی
محتوای این مباحث باشیم؟»
وی با تأکید بر اینکه ناشــران الکترونیکی که همپای ناشــران
مکتوب کار میکنند ،باید فرصت فعالیت داشــته باشند ،تصریح
کرد« :باید ســعی کنیم از فضاهایی که با مقتضیات روز متناسب
هستند اســتفاده کنیم و از ناشــران الکترونیکی و دیجیتال که
پیشرو تجارت آنالین هستند ،حمایت کنیم».
خبره ،نمایندة «ســازمان نوســازی مدارس» با طرح ســؤالی
گفت« :با توجــه به مصوبة  828و برنامة زیــر نظامهای تأمین
فضا ،تجهیزات و فناوریها ،وظایفی به عهدة ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی گذاشته شده است .سؤال اینجاست که :آیا
فضای الزم ایجاد شده است؟»
امیــری نیا ،نماینــدة «دفتر تألیف کتابهای درســی» هم با
بیان اقدامات انجام شــده در دفتر متبوعش گفت« :مشارکت در
تولید ویژگیها و اسناد کتابهای کمکآموزشی ،شرکت فعاالنة
کارشناســان دفتــر تألیف کتابهای درســی در تولید محتوای
استاندارد ،و اتخاذ تصمیماتی برای درج اسامی کتابهای مناسب
در انتهای کتابهای درسی ،از جمله اقدامات انجام گرفته است.

در ضمن دفتر تألیف کتابهای درسی آمادگی دارد ،کارگاههایی
را برای آموزش مؤلفان برگزار کند».
حجتاالسالم والمسلمین محیالدین بهرام محمدیان در انتها و
در یک جمعبندی کلی ،ضمن خرسندی از حضور نمایندة ادارة
کل ارزیابی عملکرد و رســیدگی به شکایات آموزشوپرورش در
این نشست ،گفت« :این موضوع سبب میشود تا پیشبینی کنیم
که نظارت بر اجرای مصوبات ما در مدارس جدی گرفته میشود.
برگزاری جلساتی با معاونتهای اجرایی در مدارس و جلساتی هم
با سازمان نوســازی مدارس در دستور کار قرار دارد .ضمن آنکه
پیشنهادهای شما در خصوص راهاندازی سامانة نظارت هم حتماً
مورد بررسی قرار میگیرد».
معاون وزیــر آموزشوپرورش ،باتأکید بــر اینکه بحث نظارت
بــر کتابها باید بین آموزشوپرورش و وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی حل شــود ،افزود« :اگر وزارت ارشــاد مایل است خود
ارزیابــی را پیگیری کند ،ما هم مالکهای خودمان را در اختیار
آنها میگذاریم تا لحاظ شود .در غیر اینصورت ،آنها میتوانند
زیرساختهای نظارتی خود را به آموزشوپرورش منتقل کنند تا
ما نظارت را دنبال کنیم».
وی با انتقاد مجدد از روالی که صدا و ســیما پیش گرفته است،
گفت« :من به شــخصه رویة کار یکی از گروههای آموزشی را که
از بچهها میخواستند با آنها برای راهنمایی و مشاوره در کنکور
تماس بگیرند ،پیگیری کردم .این گروهها پس از چندبار تماس با
بچهها ،آنها را برای بستن قرارداد به دفتر میکشانند و پولهای
چندمیلیونی مطالبه میکنند».
محمدیان تأکید کرد« :مــا باید ضمن صیانت از حرمت صنف
ناشران جلوی این تخلفات را بگیریم».
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سرمایهگذاری بر جهل ممنوع

مقاله

ضرورت توانمندسازی شهروندان بهسواد رسانهای

زندگی در جهان رسانهای شــده و در سایۀ فناوریهای
نویــن ارتباطی و اطالعاتی ،نیازمند توانایی رمزگشــایی،
درک ،ارزیابی ،برقراری ارتباط با انواع رسانهها و همچنین
توانایی خواندن ،تولیــد متن ،صدا ،تصویر ،فیلم یا ترکیب
همة آنهاست.
واژگان کلیدی :رسانه ،سواد رسانهای ،جهان رسانهای

دکترفریبرزبیات

ســواد ،اطالعات و آگاهی در چارچوب «گفتمان وبری» یکی
از شــاخصهای اصلی توسعة اجتماعی است .اما رسانهای شدن
جهان و رشد و توســعة فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی،
درک ما را از سواد و بیسوادی دگرگون کرده است .پیش از این
و در دورانی که منابع مکتوب ،اعم از کتاب ،روزنامه و مجله ،تنها
و مهمترین رســانه محسوب میشدند ،توانایی خواندن ،نوشتن،
درک متن و برقراری ارتباط از طریق نوشتار
سواد در دنیای نوین به
مکتوب ،مرز ســواد و بیسوادی را تعیین و
معنی توانایی رمزگشایی،
تعریف میکرد .امروز اما با رســانهای شدن
درک ،ارزیابی ،برقراری
جهــان و توســعة فناوریهــای ارتباطی و
ارتباط با انواع رسانهها
اطالعاتــی ،اینترنت ،رشــد و توســعة انواع
رسانههای تحت وب و شبکههای اجتماعی،
و همچنین توانایی
ً
تعریف سواد و با ســوادی کامال دگرگون و
خواندن ،تولید متن،
متحول شده است.
صدا ،تصویر ،فیلم یا
ســواد در دنیای نوین به معنــی توانایی
ترکیب همة آنها در
رمزگشــایی ،درک ،ارزیابی ،برقراری ارتباط
قالب «مالتیمدیا»ست
با انواع رسانهها و همچنین توانایی خواندن،
تولید متن ،صدا ،تصویر ،فیلم یا ترکیب همة
آنها در قالب «مالتیمدیا»ســت .چنین تعریفی از سواد و سواد
رسانهای طی فرایندی سهمرحلهای به توانمندسازی شهروندان
در زندگی اجتماعی میانجامد:
نخســت از طریق مشخص کردن میزان و نوع مصرف رسانهای.
در این مرحله افراد با نوع رژیم رســانهای که اتخاذ میکنند ،با
اراده ،اختیار و آگاهی تصمیم میگیرند ،چه میزان از وقت خود
را به رسانهها اختصاص دهند و از کدام رسانهها چقدر و چگونه
استفاده کنند .چقدر کتاب و چه میزان روزنامه و مجله بخوانند،
چه اندازه تلویزیون یا فیلم ببینند ،چقدر موسیقی گوش کنند،
چه میزان از اینترنت و شــبکههای اجتماعی پیامرسان استفاده
کنند و ...آیا نســبت درست و متعادلی در مصرف رسانهای خود
دارند؟
رژیم رسانهای درست مانند رژیم غذایی است .به همان اندازه که
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ما نسبت به میزان قند ،کلسترول و ...بدن خود حساس و دقیق
هستیم ،سواد رسانهای کمک میکند نسبت به مصرف رسانهای
خود نیز دقیق و هوشیار باشیم و چگونگی مصرف رسانهای خود
را کنترل و برنامهریزی کنیم .اتخاذ رژیم رســانهای از آن جهت
اهمیت دارد که رسانهها معموالً برای ورود ما به دنیایشان منتظر
نمیماننــد و پیامهای خود را به مــا تحمیل میکنند .حتی ما
را بهگونــهای تربیت میکنند تا کار و زندگی خود را براســاس
زمانبنــدی و برنامههای آنها تنظیم کنیم .به همین دلیل و از
آنجا که بخش قابل توجهی از میزان و نوع مواجهة ما با پیامهای
رســانهای توسط خود ما برنامهریزی نمیشود و اکثر شهروندان
وقوف ندارند که تا چه اندازه در معرض پیامهای رســانهای قرار
دارند ،رژیم رسانهای کمک میکند عنان اختیار از دست رسانهها
خارج شود و افراد خود کنترل زندگی و میزان مصرف رسانهای
خود را بهدست گیرند.
گام دوم به توانایی شــهروندان برای نقــد و ارزیابی پیامها و
محتواهای رسانهای برمیگردد .در این مرحله افراد نحوة تجزیه
و تحلیل پیامهای رسانهای را یاد میگیرند و محتواها و پیامهای
آشکار و نهان رسانهها را تجزیه و تحلیل ،نقد و بررسی میکنند؛
اینکه کدام پیامها برجســته شده و در اولویت قرار گرفته کدام
پیامها به حاشــیه رفته و نادیده انگاشــته شدهاند ،کدام بخش
از واقعیتهای اجتماعی در پیامهای رســانهای دستکاری شده
و کامل نیســت ،و از چه ترفندهای هنری برای قلب واقعیت و
کوچکنمایی و بزرگنمایی پیامها استفاده شده است.
اما قدرت و توانایی تجزیه و تحلیل شــهروندان در این مرحله
تنها به ظواهر و پیامهای آشــکار رســانهها محــدود و منحصر
نمیشود ،بلکه شــهروندان قادر خواهند شــد از ظواهر آشکار
پیامهای رســانهای فراتر بروند و پیامهای مکنون و به اصطالح
بین خطوط رسانهها را بخوانند؛ اینکه :چه چیزی در متن پیامها
حاضر و چه چیزی غایب است؟ چنین پیامهایی کدام ارزشهای
اخالقــی و اجتماعــی را ترویج میکنند و چــه الگوهایی برای
کنــش و رفتار ارائه میدهند؟ چه متر و معیارهایی برای داوری
و ارزیابی در مورد خوبی و بدی ،درســتی و نادرستی ،حقیقت و
دروغ ،واقعیت و توهم و بهطــور کلی ارزش و ضدارزش معرفی
میکنند؟ در این مرحله همچنین شهروندان بار عاطفی پیامها را
نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند؛ اینکه پیامهای رسانهای
کدام عواطف و احساسات را بر میانگیزند و دامن میزنند .تفاهم
یا تعارض ،عشق یا نفرت ،خشــونت یا صلح ،بردباری و تحمل،
یاتعصب و پیشداوری ،وحدت یا کثرت و چنددستگی ،وفاق یا

نفاق ،رضایت یا نارضایتی؟
بهطور کلی در گام دوم از ســواد رســانهای قــدرت تجزیه و
تحلیل ،پرسشــگری ،تفکر انتقادی و بصیرت شهروندان افزایش
پیدا میکند ،به نحوی که هر پیامی را به راحتی و بدون ارزیابی
اعتبار و راستیآزمایی نمیپذیرند.
گام ســوم سواد رسانهای عمیقتر از دو گام قبلی است .در این
مرحله شهروندان به مالکیت ،مدیریت ،سازمان ،و مراجع و مراکز
قدرت پشت رســانهها پی میبرند و در مییابند ،فرستندگان و
تولیدکنندگان پیامهای رسانهای چه گروهها ،نهادها ،سازمانها،
شــرکتها و افرادی هستند؟ چه اهدافی را از تولید و انتشار این
پیامها و محتواها دنبال میکنند؟ آیا هدف مراکز و مراجع قدرت
پشــت رسانهها صرفاً تجاری و منفعت مالی و اقتصادی است ،یا
تغییر و دستکاری اذهان و ارزشها مدنظر است؛ و یا شاید هر دو
هدف همزمان دنبال میشود! این شکل از بازنمایی واقعیتهای
اجتماعی به نفع چه گروههایی اســت و چه کســانی از تولید و
بازتولید چنین پیامهایی سود میبرند؟ منافع ،ارزشها و اعتبار
اجتماعی کدام گروهها توسط رسانهها تولید و بازتولید میشود و
کدام گروهها طرد و حذف میشوند؟
بهطــور کلی در ایــن مرحله شــهروندان به ســاختار کالن
مکنون نظام رســانهای و اقتصاد سیاسی رسانهها پی میبرند و
با تجزیه و تحلیل معانی و تجربههای رســانهای خود و دیگران
در مییابند رســانهها چگونه به تولید و بازتولید گفتمان مسلط،
هژمونی فرهنگی و خلق شعور عامه کمک میکنند و گفتمانها
و خردهفرهنگهــای رقیب را به حاشــیه میرانند و تضعیف یا
سرکوب میکنند.
امــا چنین درک و دریافتی از ســواد رســانهای و فرایندهای
ســهگانة آن مرز مشــخصی با تلقیهای آسیبشناسانه از سواد
رسانهای دارد که تالش میکند یاد بدهد ،چگونه افراد از رسانهها

اســتفاده نکنند و یا امکان دسترســی افراد به رسانهها را سلب
کند .در چنین تلقیهایی تنها دسترسی و در معرض رسانه قرار
گرفتن مهم و مورد توجه اســت و رسانه به یک پدیدة فناورانه،
فنی و ســختافزارانه تقلیل داده میشود .به همین دلیل نیز در
برابر آن از سیاست «فیلترینگ» و «پارازیت» بهره میگیرند .این
در حالی است که رسانه در عصر جدید نه ابزار که زبان ،فرهنگ
و محیطی اســت که مــا در آن زندگی میکنیم ،با آن ســخن
میگوییــم و ارتباط برقرار میکنیــم ،و یاد میگیریم و آموزش
میدهیم .در فضای رسانهای شدة کنونی ،رسانه از تولد تا مرگ
با ماست و رسانهای شدن به یک عامل ساختاری فرهنگی تبدیل
شــده است که جهان عینی و ذهنی ما را به میزان زیادی شکل
میدهد.
از چنین منظری فیلترینگ و پارازیت که از احساس مسئولیت
شدید نسبت به مصرف رسانهای شهروندان ناشی میشود ،ریشه
در درک ســنتی و نادرست از رسانه ،سواد رســانهای و دنیای
رســانهای شــدة کنونی دارد .چنین اندیشة نادرســتی با این
پیشفرض در برابر پیامها و محتواهای رســانهای ،سیاستهای
بازدارنده اتخاذ میکند که شــهروندان قدرت تشخیص و تمیز
محتواهای رســانهای را ندارند .اما بنیاد فلســفی سواد رسانهای
همچنان که اشــاره شــد ،تقویت توانایی و مهارت از یکسو و
احســاس تعهد و مســئولیت اجتماعی از ســوی دیگر اســت.
بهگونهای که نظام کنترلی بیرونــی و فیلترینگ حذف و بیاثر
شــود و افراد با آگاهی و اختیار کامل دست
که
به گزینش و انتخاب بزنند .بدین ترتیب
رسانه در عصر جدید نه
رســانه یا رسانههای موردنظر خود را از بین
ابزار که زبان ،فرهنگ
مجموع رســانهها با توجه به شــاخصهای
و محیطی است که ما
کنند،
اعتبــار ،اعتماد و بیطرفــی انتخاب
در آن زندگی میکنیم،
میزان اســتفاده از هر یک از رســانهها را با
با آن سخن میگوییم و
توجه به زمانبندی خود مشــخص سازند،
ارتباط برقرار میکنیم
پیامهای رســانهای را برحسب شاخصهایی
از قبیل نیاز ،عالقه ،دقت ،صحت و ســرعت
ارزیابی ،تحلیل و ســپس گزینش و انتخاب
کننــد ،و در نهایت ،آنچه را از پیامهایی که میپســندند و نیاز
دارند ،انباشت کنند و ب ه حافظه بسپارند.
شــهروندانی که در پرتو ســواد رســانهای به چنین توانایی و
مهارتهایی دســت مییابند ،با قدرت نقادی و پرسشــگری راه
را برای هر نوع انســداد ،تحریف ،پارازیت اطالعاتی و فیلترینگ
میبندند و امکان کنترل اطالعات و آگاهی و ســرمایهگذاری بر
جهل انسانها را مسدود و آن را به گزینهای عبث و بیاثر تبدیل
میکنند .از ســوی دیگر ،مجهز شدن به چنین مهارتهایی به
افزایش قدرت ابتکار و خالقیت ،شــکوفایی استعداد ،و توانایی
حل مســئلة افراد کمک میکند و از آنان شهروندانی گزینشگر،
فعال ،پرسشگر ،نقاد و مشارکتجو میسازد که قادر خواهند بود،
در برابر انواع تلقینات ،عقاید قالبی و پیشداوریهای رســانهها
مقاومت کنند.
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چگونه مهارتهای نویسندگی خود را تقویت کنیم
مقاله
دکترمحمودمعافی

«مهارت ارتباط نوشتاری» ،از زیرمجموعههای «مهارتهای
ارتباطی» محسوب میشــود .این مهارت بر خالف ظاهرش
مهارتی پیچیده است که به یادگیری و تمرین مستمر نیاز دارد.

سطح پایه :در این سطح فرد میتواند حرفهای روزمرة خود را
در محیط کار و زندگی شخصی به شکل مکتوب به دیگران منتقل
کند ،اما در انتقال بحثهای مهم و حســاس یا تنشهای عاطفی
مشکل دارد.

مهارت ارتباط نوشــتاری یعنی اینکه شما بتوانید پیام خود را
(شــامل ایدهها ،فکرها ،خاطرهها ،تجربهها ،دیدگاهها و مفاهیم)
به شکلی شفاف ،ســازمان یافته و با ساختار مناسب و متناسب،
از طریقنامه ،پســت الکترونیکی ،مقاله ،نوشتههای کوتاه ،کتاب،
گزارشنویســی ،وبالگ و یا شــبکههای اجتماعی به مخاطبتان
منتقــل کنید یا اینکه آنها را ثبت کنید و در آینده ،خودتان آن
نوشته را مورد استفاده قرار دهید.
«نوشتن» برقراری ارتباط و انتقال اطالعات و اعتقادات از طریق
نظامی از نشــانههای نوشــتاری است .نوشــتن نوعی آفرینش و
خالقیت اســت که در یک طرف آن خلق فکرها و اندیشهها و در
طرف دیگر خلق و نظمبخشــی این اندیشهها در قالبهای زبانی
مورد نظر است .نوشتن ،یکی از مهارتهای چهارگانة زبانآموزی
است و یکی از چهار کلیدیادگیری محسوب میشود .مهارتهای
نوشتاری دارای چهار سطح هستند:

سطح میانی :در این سطح فرد میتواند پیامها و حرفهای ساده
را اگر پیچیدگی خاص و یا حجم زیادی نداشته باشند ،به شکلی
درســت و مرتب با حداقل خطا تنظیم کند ،اما اگر مطالب قدری
پیچیدهتر و یا طوالنی شد ،دیگر نمیتواند به آنها ساختار مناسب
دهد.

واژگان کلیدی :مهارت نوشتاری ،مهارت ارتباطی ،نویسندگی
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سطح پیشرفته :در این ســطح فرد میتواند چیزی را بهخوبی
توصیف کند ویا گفتوگوی بیــن دو نفر را با دقت تنظیم نماید
و یا نوشــتهای را متناسب با نیاز مخاطب تولید و آن را ویرایش و
تنظیم کند.
سطح خبرگی :در این سطح فرد میتواند به دیگران آموزش دهد
که چگونه افراد از ســطح پایه به سمت میانی و پیشرفته حرکت
کنند.

نویسنده کیست و نویسندگی چیست؟
نویسنده کسی است که دیدگاهی نو یا نگاهی نو را با نگارشی نو،
به خواننده انتقال میدهد .نویسندگی نیز بر سه پایه استوار است:
 .1هنر خوب حس کردن (بهویژه خوب دیدن و خوب شنیدن)؛
 .2هنر خوب اندیشیدن؛
 .3هنر خوب نوشتن.
بسیاری از نویسندگان بزرگ همچون جوآن دیدیون (نویسنده و
روزنامهنگار معروف آمریکایی) و ُدن دلیلو (نویسنده و روزنامهنگار
معروف آمریکایی ،برندة جایزه پِن و فالکنر) هدفشان از نوشتن را،
نظم بخشــیدن به افکار خود عنوان کرده و روند نگارش را چیزی
شــبیه آشنا شــدن با عملکرد ذهن خود توصیف کردهاند .هانتر
اس .تامپســون در یکی از مقالههای خود در سال  1958نوشت:
«من متوجه شدهام با نوشتن میتوانم چیزهایی را که دربارهشان
مینویسم ،بهتر درک کنم و آنها را بسیار عینیتر از گذشته بیابم.
واژهها صرفاً ابزارند؛ ابزاری که اگر درست به کار گرفته شوند ،حتی
قادرند به زندگی شما نظم و ترتیب بدهند».
برای تقویت مهارتهای نویسندگی توجه به رهنمودهای زیر از
اهمیت باالیی برخوردار است:
کتاب زیاد بخوانید
نویسندگی یعنی پرخوانی .نویسندگی یعنی خوب حرف زدن و
طوالنی حرف زدن .نویســندگی یعنی توجه به جزئیات و تحلیل
موشکافانه .اساساً توجه به همین جزئیات و باریکبینی است که
نویسنده را از بقیه متمایز میکند .نویسندگی یعنی خوب لمس
کردن زندگی .به قول ری برادبری« :نویســندة خوب کسی است
که زندگی را با همة احساســاتش به خوبی لمس کند ».نویسنده
کسی است که دائماً وسوســة خواندن متنهای جدید و معاصر،
و نیــز خوانــدن متنهای کالســیک را دارد و از هر کس چیزی
یاد میگیرد .نویسنده زیاد میخواند و زیاد مینویسد ،اما کارهای
خــود را نیمه تمام رها نمیکند و هر طور شــده میکوشــد که
کارهایی را که شــروع کرده است ،به آخر برساند .استیون کینگ
میگوید«:مطالعه ،مرکز خالقیت هر نویســنده اســت .مطالعه و
کتاب ،دوستان همیشگی نویسنده هستند .نویسنده نه یک فرد
پرخوان ،بلکه باید یک کتابخوار باشد!»  99درصد رماننویسها
معتقدند که خواندن یکی از دالیل اصلی تقویت مهارت نویسندگی
است.
همانطور که هر ورزشکاری برای یادگرفتن تکنیکها باید بازی
قهرمانان رشتة خود را تماشا کند ،هر نویسندهای هم برای اینکه
نوشتن را یاد بگیرد باید آثار نویسندگان بزرگ را مطالعه کند .چرخ
زدن در دنیای مجازی و خواندن نوشتههایی که دوستان و آشنایان
در شبکههای مجازی به اشتراک میگذارند ،هیچچیز ارزشمندی
به شــما یاد نمیدهد .در عوض ســعی کنید با خواندن مقاالت
خبری که به خوبی ویرایش شدهاند ،تواناییهای نویسندگی خود
را باال ببرید .خواندن داســتان نیز خالقیت رهبران و کارمندان را
افزایش میدهد .بنابراین با راهاندازی نشستهای کتابخوانی به

صورت ماهانه ،آنها را به کتاب خواندن تشــویق کنید .نویسنده
کسی است که وقتی از نوشتن خسته میشود ،کتاب میخواند و
زمانی که از کتاب خواندن خسته میشود ،مینویسد.
متنوع بخوانید
نویسنده کسی است که متنوع میخواند .او هم کتاب داستانی
میخواند و هم غیرداستانی .مطالعة کتابهای تاریخی ،سیاسی،
روانشناســی ،فلســفه ،جغرافیا ،دینی ،اخالقی ،عرفانی ،رمان و
جامعهشناسی از کارهای همیشگی هر نویسنده است.
زیاد تمرین کنید
نویسنده کســی اســت که هر روز و در هر فرصتی مینویسد.
نویســنده یعنی کســی که مدام کار میکند و مرتباً کار خود را
بازنویسی میکند .ارنســت همینگوی ،با اینکه توانایی زیادی در
نوشتن داشــت ،کتاب «وداع با اسلحه» را  40بار بازنویسی کرد.
نویسنده کسی است که هم میتواند ساده بنویسد و همپیچیده .او
سعی میکند که خودش را با مخاطب تنظیم کند .نویسنده کسی
است که هم با مداد مینویسد و هم با خودکار و هم پشت رایانه .او
در همه جا مینویسد ،حتی در حمام! یا اگر ناگهان از خواب بیدار
شــده و چیزی به ذهنش رسید ،کاغذ و قلم را برمیدارد و آن را
یادداشت میکند و بعد میخوابد.
نویسنده کسی است که دائماً در حال دزدیدن وقت و استفاده از
فرصت برای نوشتن است .توانایی مدیریت زمان مهارتی است که
نویسنده به خوبی از آن استفاده میکند .آنتونی تراالب ،رماننویس
مشــهور ،هر  15دقیقه  300کلمه مینوشت .او با همین معیار و
اندازهگیری دقیق میتوانســت روزی سه ساعت بنویسد؛ آن هم
قبل از رفتن به ادارة پســت .او کارمند ادارة پست بود .او با همین
روش به یکی از پرکارترین نویسندگان تاریخ تبدیل شد.
نویسنده از نوشتن نمیترسد
هیچ ورزشکار ،سخنران ،نوازنده و بازیگری بدون تمرین کردن
نمیتوانــد مهارتهای خود را افزایش دهد .رهبران کســبوکار
فرصتهای زیادی برای نوشــتن و بازخورد گرفتن دارند .مقاالت
مرتبط با صنعت ،پستهای وبالگ و دیگر محتواهایی که از سوی
ت مناسبی برای تمرین در نویسندگی
شما منتشر میشوند ،فرص 
و افزایش نفوذ شما هســتند .هر قدر کیفیت محتوایی که تولید
میکنید باال رود ،خوانندگان بیشــتر جذب نوشــتههای شــما
میشوند .سعی کنید خودتان را برای نوشتن به چالش بکشید و هر
ماه حداقل یک متن  700کلمهای بنویسید .سپس از همکارانتان
بخواهید که متن شــما را از لحاظ نوشتاری و دستورزبان به دقت
بررسی کنند و ایرادهای آن را به شما بگویند.
زاویة دید خود را در نوشتن مشخص کنید
نویسنده فردی است که زاویه دید دارد .اگر اول شخص مینویسید،
سعی کنید دوم شخص و سوم شخص را هم امتحان کنید.
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اول شخص :من هر روز  15دقیقه مینویسم.
دوم شخص :تو از هر وقت اضافهای که پیدا میکنی ،برای نوشتن
استفاده میکنی.
سوم شخص :او دیوانة نوشتن است و برای فرار از سر و صداهای
توی خانه در پشتبام و یا داخل پارک و کتابخانه مینویسد.
آرامآرام و بهتدریج در نوشتن جلو بروید
نویســنده گامبهگام ،و پلهبهپله جلو میرود .او ابتدا با کلمهها
جمله مینویسد و بعد با استفاده از جملهها پاراگراف و در نهایت
با پاراگرافها متن را میسازد .معروف است که ریچارد براتیگان
هفت ســال تمرین کرد تا نوشتن جملهها را به شکل درست یاد
بگیرد .ابتدا از سادهنویسی شروع کنید و بعد آن را کمی پیچیده
کنید.
آلبرت اینشــتین میگوید« :اگر مطلبی را متوجه شده باشید،
باید بتوانید آن را برای یک کودک شــش ســاله توضیح دهید».
فرض کنید مخاطبان شما همه کودک هستند؛ کودکانی بیصبر
که بهآسانی حواسشان پرت میشود و اص ً
ال حوصلة کلمات سخت
را ندارند .میتوانید در دنیای واقعی با کودکان صحبت کنید .مثالً
به کودکی نوپا شــغل خود را توضیح دهید .خیلی سریع خواهید
دید که صحبتکردن شما جذاب و واضح است یا نه.
«یکی از بدترین بالهایی که ممکن اســت نویسنده سر نوشتة
خودش بیاورد این اســت که لغتها را بپیچاند و چون از کلمات
کوتاه و ساده راضی نیست ،دنبال کلمههای طوالنی و قلمبهسلمبه
بگردد!» این کار مثل بزک کردن یک حیوان خانگی است .در این
صورت ،هم حیوان و هم صاحبش معذب میشوند.
همانطور که دیوید آگلیون ،تاجر سرشــناس ،در یادداشــتی
به کارمندانش نوشــته اســت« :هرگز کلمههای تخصصی مثل
بازتفهیم ،تطورگرایی ،فرمالیسم ،اگزیستانسیالیسم و  ...را به کار
نبرید .اینها نشانههای مشخص تظاهر و پرمدعا بودن هستند».
بهعالوه تا الزم نشده است ،نمادها را بهکار نبرید .استیون کینگ
نوشته هستند ،نه برای

مینویسد« :نمادها برای زیبا و غنیکردن
تصنعی کردن آن».
هدف خود را از نوشتن مشخص کنید
قبل از اینکه بنشینید و چیزی بنویسید ،از خودتان بپرسید :چرا
دارم مینویســم؟ از نوشتة خود چه نتیجهای میخواهید بگیرید؟
مینویسید که زندگی کســی را بهتر کنید یا اینکه منتقد درون
خود را ساکت کنید؟ بهترین نوشتهها همیشه هدفی کام ً
ال واضح
دارند .اول هدف خود را انتخاب کنید و بعد کار را ادامه دهید.
موضوع نوشتن خود را مشخص کنید
نویســنده برای نوشتن موضوع دارد .هیچگاه فکر در خأل ورزیده
نمیشود .ابتدا باید موضوع را پیدا کنید و بعد به کمک کلمهها روی
موضوع پردازش ذهنی کنید.
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برای دل خودتان بنویسید
برای رضایتخاطر و لذت خودتان بنویسد .همانطور که استیون
کینــگ میگوید« :من این کار را به خاطر لذت خالصی که در آن
هست انجام میدهم .اگر شما هم بتوانید این کار را بهخاطر لذتش
انجام بدهید ،همیشه نویسنده خواهید بود».
کورت ونهگوت نویســنده هم نظر مشابهی دارد« :موضوعی پیدا
کنید که برای شــما اهمیت دارد و قلباً احساس میکنید دیگران
هم باید به آن اهمیت بدهند .تأثیرگذارترین و مسحورکنندهترین
جنبة سبک نوشتاری شما هم همین توجه خالصان ه است ،نه بازی
با کلمهها».
گاهی وقتها به زبانی دیگر بنویسید تا نویسنده شوید
هاروکی موراکامی ،نویسنده مطرح ژاپنی ،به نکات جالبی اشاره
میکنــد .او میگوید در اوایل ورودش به رماننویســی ،با اینکه
ی نداشته ،رمانهایش را به انگلیسی
تسلط زیادی به زبان انگلیس 
مینوشــته و بعد آنها را به زبان ژاپنی ترجمه میکرده اســت.
همین موضوع باعث شــداو به نثر ساده و مختص خودش برسد.
با نوشتن به زبان انگلیسی حتی بهصورت دست و پا شکسته هم
مهارت نگارش به زبان انگلیســی را در خودمان تقویت میکنیم
و هم به حساســیت و تســلط بیشــتری روی کلمههای فارسی
میرسیم.
زیاد مسافرت کنید
با مسافرت کردن برای نوشتن موضوع پیدا میکنید .شما در طول
سفر با آدمها ،فرهنگها و شیوههای گوناگون زندگی دیگران آشنا
میشوید .تجربههای تازهای یاد میگیرید و احتماالً در یک سلسله
حوادث درگیر میشوید .گردشــگری همواره ،بهترین الهامبخش
برای مسافرت افراد بوده است«.داستان گیلگمش» قهرمان سومر،
«ایلیاد و اودیســه» اثر هومر ،تاریخ هرودوت ،ســفرنامة سلیمان
تاجر ،سفرنامة مارکوپولو« ،گلستان سعدی» ،سفرنامة ناصرخسرو
و «رحله» ابنبطوطه و صدها سفرنامة دیگر حاصل گردشگری در
سرزمینهای دیگر بودهاند.
گاهی وقتها دربارة نوشتهها بنویسید
نوشتن دربارة نوشتهها یکی از روشهایی است که نگاه فرد را به
نوشتن شفافتر میکند .همچنین او را برای نوشتن بیشتر مصممتر
میسازد و به خودش کمک میکند تا آموختههایش بیشتر شوند.
منابع
 .1کینگ ،استیون ( ،)1396چگونه نویسنده شویم؟ ترجمۀ مینا بردبار.
 .2خبرگزاری کتاب ایران ( ،)1393سیزده راه برای حرفهای شدن در نویسندگی به
روایت نویسندگان بزرگ جهان.
 .3رهبر ،کاظم ( 100 ،)1395روش از  100نویسنده ،نشر خورشید.
 .4مجلۀ پرسمان (خرداد  ،)1387نویسندگی چیست و نویسنده کیست شماره
 ،65پایگاه اطالعرسانی حوزه.
 .5تابش هروی ،سعادتملوک ( ،)1395راز و رمز نویسندگی ،انتشارات کتاب سبز.

همچنان در مسیر صعود

سیر كتابهای آموزش ابتدایی در سه سال گذشته

نگاه كلی به كتابهای رسیده
مقایسة كتابهای ابتدایی ارسالی به دبیرخانة ساماندهی ،طی
ســالهای  1393تا  1395نشان میدهد كه سیر صعودی ارسال
كتاب در این دوره كه از ســالهای قبل نیز ادامه داشــته ،در سال
 1394دچار وقفه شده است .بنابر گزارشهای موجود ،طی سالهای
 1390تا  ،1392كتابهای رسیده از  839عنوان به  1327عنوان
افزایش یافته اســت .به این ترتیب در سالهای  1391تا  1392به
ترتیب رشــدی برابر  15و  37/5درصدی را تجربه کرده است ،که
بسیار چشمگیر است( .رشد جوانه ،ش ،47 .بهار  ،1394صص  20ـ )22
در این سال تعداد کتابهای رسیده ،از  1817كتاب در سال  93به
 1558كتاب در سال  94كاهش یافت .با وجود این ،در سال 1395
دوباره ســیر صعودی در پیش گرفت و با رشدی برابر  26/5درصد،
به  1971عنوان كتاب افزایش یافت .به این ترتیب رشد منفی 13/5
درصد در سال  ،1394بالفاصله با رشدی  26/5درصدی جبران شده
اســت (جدول  .)1اگر دو سال  1393و  1395را با هم مقایسه كنیم،
شاهد افزایش  8/5درصدی بین دو سال خواهیم بود.
جدول  .1كتابهاي رسيده دوره ابتدايي در سالهاي 95 ،94 ،93

سال

فراواني

درصد رشد

1393

1817

37/5

1394

1558

-13/5

1395

1971

26/5

*

* این رقم ،نســبت به سال  ۱۳۹۲محاســبه شده که تعداد کتابهای
رســیده در آن ســال بالغ بر  ۱۳۲۷عنوان بوده است( .منبع رشد جوانه،
ش ،۴۷بهار  ،۱۳۹۴ص)۲۰-۲۲

وضعیت كتابهای ارزیابی شده
در جدول  2تعداد كتابهای مناســب و نامناسب و غیرمرتبط
آورده شــده است .همانطور كه مشاهده میشود ،حتی كاهش
تعداد كتابهای رســیده در سال  1394نتوانسته است بر روند
صعودی افزایش میزان كتابهای مناسب طی سالهای 1393
تا  1395اثر منفی بگذارد .چنانكه میبینید ،نسبت كتابهای
مناســب از  64درصد در ســال  ،1393با  4درصد رشد ،به 68
درصد در سال  1394رســیده و با حفظ روند صعودی خود در
ســال بعد ،روی رقم  71درصد ایســتاده است .به نظر میرسد،
یكی از دالیل رشــد كتابهای مناسب ،آشــنایی هرچه بیشتر
ناشــران با چگونگی ارزیابی كتابها و تأثیر آن در تدوین بهتر
كتابهاست.
موضوع دیگری كه ممكن است در این نتایج اثر گذاشته باشد،
تعمیق بیشتر نظام ارزشیابی توصیفی در دورة ابتدایی است .به
نظر میرسد تغییر نظام ارزشیابی موجب شده است ،كتابها از
نمرهمحور بودن فاصله بگیرند و بیشــتر در پی تفهیم مطلب به
دانشآموز از راههای مناسب برآیند.
نكتــة قابــل توجه دیگــر در این جدول ،كاهش چشــمگیر
كتابهای غیرمرتبط است كه در سال  1393بالغ بر  10درصد
بود .این رقم با راهاندازی ســامانة كنترل كیفیت منابع مكتوب
در ســال  1394كه در آن عم ً
ال امكان ثبــت كتاب تكراری و
غیرمرتبط زمانی وجود ندارد ،به شدت كاهش یافت و به رقمی
در حدود صفر رســید .در ســامانة جدیــد ،كتابهای تكراری
یا غیرمرتبط به كتابهایی محدود میشــوند كه اطالعاتشــان
صحیح وارد نشده است و در نتیجه برای سامانه قابل تشخیص
نیست.

جدول  .2مقايسة وضعيت كتابهاي رسيده و بررسي شدة دورة ابتدايي در سالهاي  95ـ 1393

موضوع

1394

1393

1395

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

كتابهاي رسيده

1817

100

1553

100

1971

100

كتابهاي بررسي شده

1612

90

1550

100

1968

100

كتابهاي مناسب

1036

64

1053

68

1406

71

كتابهاي نامناسب

576

36

497

32

562

29

كتابهاي غيرمرتبط

205

10

1

0

3

0
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گزارش

گزارشــی از وضعیت كتابهای آموزشی رسیده و بررسی شده طی سالهای اخیر میتواند زمینهای برای تبادل نظر بین صاحبنظران و
ناشران كتابهای آموزشی با كارشناسان تألیف كتابهای درسی فراهم آورد .از سال  1378فرهنگسازی و بهرهگیری از منابع آموزشی و
تربیتی استاندارد ،تشویق ناشران ،مؤلفان و معلمان به تولید كتاب متناسب با برنامة درسی آموزشوپرورش ،به منظور ایجاد یادگیری پایدار
برای دانشآموزان كشور بهعنوان مكمل كتاب درسی ،در دستور كار «دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی» قرار داشته است.

حوریهالسادات حسینی

كارشناس دورۀ ابتدایی

ساماندهی منابع مكتوب

وضعیت كتابهای كمكدرسی
در سالهای  95ـ 1393
میدانید كه كتاب كمكدرســی به آن دســته از كتابهای
آموزشــی گفته میشود كه بر سرفصل كتاب درسی منطبقاند
و اغلــب درصدد تثبیت یادگیــری دانشآموزان به روش تكرار
و تمرین هســتند .به همین دلیل بیشــتر برای یك پایة خاص
تدوین میشوند و برای پایههای دیگر قابل استفاده نیستند.
بــا توجــه به جدول  ،3طی ســه ســال  1393تــا ،1395
كتابهــای كمكدرســی از نظر عنوان ،بــه ترتیب  25 ،28و
 19درصد كتابهای ارزیابی شــده در همان ســالها بودهاند.
همانطور كه در جدول  3مالحظه میشــود ،تعداد كتابهای
كمكدرسی بررسی شــده از سال  1393تا  1395سیر نزولی
داشته اســت .ریشة این كاهش ممكن اســت تثبیت تغییرات
نظام آموزشی در دورة ابتدایی باشد .از آنجا كه دفتر انتشارات

مطابق این گزارش ،این رقم در ســالهای  1391و  1392به
ترتیب  35و  34درصد بوده اســت .بنابراین میتوان سالهای
 1393و  1394را استثنا به شمار آورد.
مقایسة موضوعهای درسی در سالهای 95ـ1393
طی سالهای مورد بررسی ،كتابهای داستان همواره جایگاه
اول را بــه خود اختصاص داده و این نقش پیشــتاز و بیبدیل
را بــدون رقیب حفظ كردهاند .اگــر از كتابهای علوم تربیتی
نیز كه به حوزة درســی خاصی مربوط نیستند چشم بپوشیم،
میتوان گفت كه در ســال  ،1393موضوعهای فارسی و علوم
تجربی بــه ترتیب جایگاههای دوم و ســوم را در موضوعهای
درســی به خود اختصــاص دادهاند (چه شــعر را جزو ادبیات
فارسی به شمار آوریم ،چه به حساب نیاوریم) .در سال ،1394
جایگاههای دوم و ســوم باز هم در اختیار همین دو درس قرار

جدول  .3وضعيت كتابهاي كمكدرسي نسبت به كل كتابهاي رسيده در سالهاي 95ـ1393

كتابهاي كمكدرسي
سال

كل كتابهاي بررسي شده
فراواني

درصد

فراواني

درصد

1393

1612

453

28

175

39

1394

1552

391

25

155

40

1395

1968

376

19

128

34

و تكنولوژی آموزشــی فقط كتابهای چاپ نخست را بررسی
میكنــد ،میتوان چنین تصور كرد كه ناشــران با تثبیت نظام
آموزشی ،به ســوی تجدید چاپ كتابهای قبلی خود رفتهاند
و از اینرو تعداد كتابهای چاپ نخست كاهش یافته است.
اما به لحاظ كیفیت كتابها ،در سال  1395با قدری كاهش
روبهروییم .به این ترتیب كه میزان كتابهای مناســب ،از 40
درصد در ســال  ،1394به  34درصد در ســال  1395كاهش
یافته اســت .البته بنا به گزارشــی كــه از وضعیت كتابهای
كمكدرســی ســالهای  1390تا  1392منتشر شده ،نسبت
كتابهای مناســب در سالهای  1391و  1392كه كتابهای
كمكدرســی وضعیت بهتری داشــتند ،در همین حدود بوده
است.
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داشته است (و اگر شعر را جزو فارسی به حساب نیاوریم ،فقط
رتبة علوم تجربی و فارسی جابهجا شده است).
در ســال ( 1395باز هم با احتساب كتابهای شعر در زمرة
ادبیات فارســی) ،كتابهای مهارت زندگی توانستهاند جایگاه
دوم را از چنگ علوم تجربی بیرون آورند؛ گرچه در جمع ســه
ســال ،این دو جایگاه همچنان در اختیار فارسی و علوم تجربی
باقی مانده است.
كتابهای تربیت بدنی نیز از حوزههایی است كه در تمام این
سالها ،همواره در ردههای پایین جدول قرار داشتهاند .به نظر
میرسد ،ناشــران كتابهای تربیتبدنی ،باید اهتمام بیشتری
برای تولید كتابهای تربیتبدنی دورة ابتدایی نشان دهند.

ع کتابها در سالهاي 95ـ1393
جدول  .4فراواني موضو 

سال 93

سال 94

سال 95

جمع

موضوع

رديف
1

تربيتبدني

2

5

2

9

2

تفكر و پژوهش

7

7

4

18

3

جنبي و سرگرمي

6

11

19

36

4

چندموضوعي

40

41

35

116

5

داستان

514

442

753

1709

6

رياضي

49

59

52

160

7

شعر

67

33

50

150

8

علوم تجربي

60

81

91

232

9

علوم تربيتي

74

81

94

249

10

فارسي

93

65

76

234

11

فلسفه براي كودك

ـ

18

14

32

12

قرآن

23

15

18

56

13

كار و فناوري

18

25

ـ

43

14

كتابهاي مرجع

2

8

7

17

15

مطالعات اجتماعي

6

17

19

42

16

مهارت زندگي

39

53

121

213

17

نقد ادبي

ـ

4

6

10

18

نمايشنامه /فيلمنامه

ـ

8

1

9

19

هديههاي آسماني

ـ

53

27

80

20

هنر

36

28

14

78

این جدول به ناشران عالقهمند نشان میدهد كه در سه سال  1393تا  1395در چه حوزههایی كتابهای كمتری منتشر شده
است و زمینة سرمایهگذاری بیشتری در آنها وجود دارد.
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کتابهای آموزشی فیزیک را چگونه تدوین کنیم؟
مقاله

معرفی «راهنمای تولید کتابهای آموزشی فیزیک»
منابع آموزش تکمیلی (غیردرسی) بخش مهمی از منابع آموزشی و تربیتی محسوب میشوند که با توجه به تفاوتهای فردی فراگیرندگان
میتوانند با فراهم آوردن موقعیتهای جدید یادگیری ،به تعمیق ،تثبیت و توسعة یادگیری ،افزایش سواد علمی و ارتقای شایستگی آنان
یاری رسانند و نقش مؤثر در ارتقای کیفیت یاددهی ـ یادگیری و برآوردن هدفهای آموزشی ،تربیتی ایفا کنند.
تحقق این امر منوط به همسویی محتوای منابع غیردرسی تولید شده با هدفهای حوزههای تربیت و یادگیری و برنامة درسی ملی است.
از این رو ،وزارت آموزشوپرورش در جهت ارزیابی محصوالت تولید شــده در حوزة منابع آموزشی غیردرسی و اعطای نشان استاندارد به
آنها برای ورود به مدرسهها ،به تدوین معیارهای ارزشیابی و اعتبارسنجی منابع آموزشی و تربیتی (عمومی و اختصاصی) برای تمام منابع
آموزش مکتوب و غیرمکتوب پرداخت« .راهنمای تولید کتابهای آموزشی فیزیک» یکی از سندهایی است که در همین راستا تدوین شده
است و ناشران نویسندگان و پدیدآورندگان منابع آموزشی (غیردرسی) امکان دسترسی به آن را دارند .در ادامه به اختصار به معرفی این
سند میپردازد.

دکترسیدهدایت
سجادی

ساختار راهنمای تولید کتابهای آموزشی فیزیک

نســخة چاپی این سند ،شــامل چهار بخش اســت :مقدمه؛
مبانــی نظری؛ ویژگیها و ســنجهها؛ ضمائم .در مقدمة ســند
اهمیت فیزیک و رشــتة آموزش فیزیک بهعنوان دانشــی بین
رشــتهای بیان شده و ســپس به ضرورت ،اهمیت و هدفهای
ش مبانی نظری به
تدوین این ســند پرداخته شده اســت .بخ 
برنامة درســی حــوزة آموزش فیزیک و هدفهــای مندرج در
آن ،تعریفهــای مفهومی و عملیاتی معیارها و اســتانداردهای
عمومی ،و همچنین ،تعریفهای مفهومی و عملیاتی ویژگیهای
اختصاصی حوزة تربیت و یادگیری فیزیک اختصاص دارد.
بخش ســوم ،با عنوان «ویژگیها و سنجهها» ،در دو قسمت
عمومی و اختصاصی به تفکیک آورده شــده اســت و در واقع
قسمت اصلی این سند را تشکیل میدهد .این بخش شامل سه
دسته ویژگی و سنجه است:
 .1ویژگیها و سنجههای عمومی تولید و ارزشیابی کتابها و
منابع آموزشی ـ تربیتی؛
 .2ویژگیهــا و ســنجههای اختصاصی مشــترک همة انواع
کتابهای آموزشی ـ تربیتی فیزیک؛
 .3ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» هر یک از انواع کتاب
و منابع کمک آموزشی فیزیک به تفکیک نوع آن کتاب یا منبع.
به این ســه دسته از ویژگیها وسنجهها در ارزیابی کتابها و
منابع آموزشی و تربیتی ،جمعاً  200امتیاز اختصاص داده شده
اســت که ویژگیها و سنجههای عمومی  80امتیاز ،ویژگیها و
سنجههای اختصاصی مشــترک کتابها و منابع حوزة فیزیک
 40امتیاز و ویژگیها و ســنجههای اختصاصی هر نوع خاص از
منابع و کتابها  80امتیاز دارند.
به این ترتیب ســنجهها و ویژگیهای اختصاصی جمعاً 120
امتیاز و سنجهها و ویژگیهای عمومی  ۸۰امتیاز را در مجموع
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به خود اختصاص دادهاند و کتابهای مناســب حداقل باید ۶۰
درصد امتیاز هر بخش عمومی و اختصاصی را کسب کنند.
شایان ذکر اســت ،ویژگیها و سنجههای اختصاصی در قالب
جدولهایــی مجزا برای انواع کتابها و منابع آموزشــی حوزة
فیزیک و برای این موارد تدوین شدهاند:
کتابهای تکمیلی (دانشافزایی) دانشآموز
کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
کتابهای حمایتی والدین،
کتابهای کار فیزیک
کتابهای تمرین فیزیک
کتابهای کاربرد فناوری فیزیک
کتابهای مرجع
پوســترهای فیزیک ،فلش کارتهــا و کتابهای جنبی و
سرگرمی فیزیک.
بخــش چهارم این ســند باعنوان ضمائــم دارای دو ضمیمه
است .ضمیمة شــمارة  1در واقع جدول ویژگیها و سنجههای
اختصاصی مربوط به هر نوع از انواع کتابها و منابع آموزشی را
به تفکیک و بهصورت مســتقل ،همراه با ویژگیها و سنجههای
اختصاصی مشــترک و ویژگیها و سنجههای عمومی در قالب
فرم آماده کرده و به سند پیوست شده است .در ضمیمة شمارة
 2هم به شــرح برخــی اصطالحات پرداخته شــده که به همة
سندها افزوده شده است.

ضرورت ،اهمیت و هدفهای تدوین سند فیزیک

اینک این پرســش قابل طرح اســت که :چرا انتشار راهنمای
تدوین کتابها و منابع آموزشی فیزیک ضرورت و اهمیت دارد
و اساســاً هدف از تدوین آن چیست؟ ضرورت و اهمیت تدوین
این ســند از چند نظر قابل بررسی است ،اما مهمترین آنها به

ساماندهی کتابها و منابع آموزشی در جهت تحقق هدفهای
حوزة آموزش فیزیک برمیگردد.
آموزش فیزیک دانش بینرشــتهای اســت کــه در بردارندة
راهبردهــا و فنون یادگیری آســان ،جذاب ،پایــدار و معنادار
فیزیک اســت .نهتنهــا زمینه را بــرای فهم عمیقتــر و بهتر
پدیدههای طبیعی فراهم میکند ،بلکه میتواند دانشآموزان را
برای رویارویی با تحوالت و مســائل آتی در زندگی روزمره و در
حوزة فناوری و صنعت مهیا سازد .در این میان ،کتابها و منابع
آموزشــی فیزیک در کنار کتابهای درسی ،نقشی اساسی در
تحقق هدفهای برنامه درســی فیزیک ،ایفا میکنند .دستیابی
به این هدفها مســتلزم داشتن معیارها و سنجههایی است که
همچون اصول راهنما ،مســیر را برای تدوین و ســازماندهی
محتوا در جهت تحقق هدفهای برنامة درســی فیزیک نشــان
دهند.
بهطــور کلی ،اســناد ویژگیهــای عمومــی و اختصاصی و
ســنجههای مربوط به انواع منابع و کتابهای آموزشی به مثابه
اصول راهنمایی هســتند که میتوانند مسیر تحقق هدفهای
برنامة درسی معین شده در هر کشوری را تعیین کنند .با توجه
بهویژگی فرهنگی و بومی ،تدوین این اســناد اهمیت مضاعفی
مییابد.
از ســوی دیگر ،به ســبب آنکه فرایند یاددهی ـ یادگیری در

حوزة آموزش فیزیک ،با توجه به موضوع خاص خود ،با ســایر
شــاخههای دانش تفاوت دارد ،راهبردها و روشهای یادگیری
در حوزة آموزش فیزیک ،نقــش معلم ،محتوای آموزش ،روش
ارزشیابی ،و هدفهای حوزة آموزش فیزیک نیز با دیگر شاخهها
متفاوت است .تحقق هدفهای آموزش فیزیک مستلزم تدوین
اصول راهنمایی برای تهیة منابع آموزشــی حوزة فیزیک بوده
اســت که در ویژگیهای اختصاصی حــوزة موضوعی فیزیک و
سنجههای مربوط مشاهده میشوند.

کالم آخر

این ســند معیارها و اصول راهنمایــی در اختیار نگارندگان،
ناشــران و پدیدآورندگان منابع و کتابهای آموزشی و تربیتی
قرار میدهد تا بتوانند در چارچوب برنامة درسی تعیین شده در
حوزة آموزش فیزیک کتابها و دیگر آثار خود را پدید آورند .با
این وصف ذکر این نکته بســیار حائز اهمیت است که این سند
کالم آخر نیســت و آغاز یک راه است؛ یک نقطه و شروع بسیار
ارزشمند برای دستیابی به یک سند بیکموکاستتر و کارآمدتر
در ســالهای آتی اســت .این امر زمانی محقق میشود که در
معرض نقد و ارزیابی کارشناســان و متخصصان حوزة آموزش
فیزیک و ســایر حوزههای مرتبط با آن قــرار گیرد که قطعاً به
ارتقای وضعیت آموزش فیزیک در ایران منجر خواهد شد.
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تولید منابع آموزشی غیرمكتوب؛

یادداشت

افزایش کیفیت ،سرعت و سهولت آموزش
رشــد روزافزون دانش ،همراه با رشــد فناوری ،بهخصوص در
زمینة فناوری آموزشــی ،بهطــور دائم فرایندهــای یاددهی و
یادگیــری را در درون و بیرون محیطهای آموزشــی تحتتأثیر
قرار میدهد .پیشرفت علوم و فنون ،دانشهای جدیدی را مطرح
میسازد که به نیازهای جدید انسانها پاسخ میگوید و موجب
آموزش با ســرعت ،سهولت و کیفیت بیشــتری انجام شود .به
همین دلیل ،بســیاری از صاحبنظــران ،بهرهگیری از فناوری
آموزشی را توصیه میکنند.
همچنین تحوالت دنیای معاصر در زمینة فناوری موجب شده
است ،نیاز روزافزون به داشتن نیروهای متخصص و کارآمد بیش
از پیش احساس شود؛ انسانهایی که بتوانند تحوالت و نیازهای
روز جامعه را بشناســند و از عهدة انجام کارها برآیند .برای رشد
چنین انســانهایی آموزشوپرورش باید بتواند دانش و مهارت
الزم را به آنها منتقل كند و این امر مستلزم سرمایهگذاریهای
جدی در بخش آموزش اســت .مدرسهها نیز باید دارای امکانات
و تجهیزات آموزشی مناسب برای انجام فعالیتها و دستیابی به
هدفهای خود باشــند .اما این تجهیزات زمانی میتوانند مفید
واقع شــوند که از ویژگیها و توان و کارایی الزم برای اســتفاده
معلمان و دانشآموزان برخوردار باشند.
نبود تعریف مشــخص برای ویژگیها و نیازهای آموزشــی در
زمینة امکانات و تجهیزات آموزشی موجب شده است ،مدرسهها
از تنوع ،کیفیت و ارزش تجهیزات آموزشی و اصول فنی تجهیز
مدارس آگاه نباشند و بدین لحاظ فاصلة محسوسی میان دانش

محبوبهنوروزی

نظری و مهارتهای دانشآموزان مشاهده میشود .از سوی دیگر،
گاه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آموزشی نیز نیازها
و معیارهای مورد نیاز آموزشوپرورش را دقیقاً نمیشناســند و
این موضوع موجب تولید محصوالتی مغایر با نیازهای آموزشــی
میشود.
همچنین ،رشد فزاینده شــركتها و مؤسسههای تولیدكنندة
محصوالت آموزشــی و اســتقبال اولیای تعلیموتربیت ،از معلم
تا والدین ،از این محصوالت ،ســازمان پژوهــش و برنامهریزی
آموزشی را برآن داشت تا وارد صحنه شود .این سازمان براساس
وظیفة ذاتی خود منابع اســتاندارد را تهیــه و معرفی كرد و با
طرح موضوع در شــورای عالی آموزشوپــرورش ،در تاریخ دوم
شهریورماه  ،1389آییننامة اجرایی ساماندهی منابع آموزشی
و تربیتــی (مواد و رســانهها) را به تصویب رســاند .به عالوه با
سیاســتگذاری ،استانداردسازی و هدایت تولید منابع آموزشی
و تربیتی مرتبط با برنامة درسی و همچنین ،تبیین سیاستها،
هدفهــا ،برنامهها و انتظارات آموزشوپــرورش در حوزة تولید
منابع آموزشــی ،به ارزیابی و بررسی علمی منابع آموزشی مفید
و متناســب با برنامة درســی میپردازد ،با فراهم آوردن امكان
تبــادل نظــر و تجربــه میــان اندیشــمندان ،صاحبنظران،
پدیدآورندگان و تولیدكنندگان منابع آموزشــی ،در راســتای
تدوین راهبردها و استانداردســازی تولید محصوالت آموزشــی
میكوشــد و محصوالتی را كه در این راســتا تولید شدهاند ،به
جامعة تعلیموتربیت معرفی میكند.

جدول  .1آمار و وسايل ،تجهيزات و رسانههاي آموزشي و كمكآموزشي رسيده به دفتر در سالهاي  95ـ 1391
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بر این اســاس ،معاونت ســاماندهی منابع آموزشی وتربیتی
(مكتوب وغیرمكتوب) طی سالهای اخیر ،به منظور آشناسازی
مؤلفان و ناشــران با اســتانداردها و معیارهــای تولید كتاب و
محصوالت آموزشــی و تربیتی ،خصوصاً از منظر برنامة درسی،
در مجمــوع بیــش از  30راهنمای تولید كتابهای آموزشــی
برای موضوعهای درســی دورههای متفاوت تحصیلی و دو سند
ویژگیهای اختصاصی نرمافزار آموزشی و فیلم آموزشی آماده و
منتشــر كرده است ۱۱ .ســند نیز در حال آمادهسازی است که
انتظار میرود تا پایان تابستان  ۹۷منتشر شود.

حمایت معنــوی دفتر صورت پذیرفت ،حضــور تماموقت گروه
منابع غیرمكتوب در این نمایشــگاه ،و همچنیــن برگزاری دو
نشست تخصصی با حضور تولیدكنندگان محصوالت آموزشی و
نیز دوكارگاه آموزشی ـ تبیینی سبب شد ،تولیدكنندگان هرچه
بیشتر با دفتر و فعالیتهای آن در خصوص ارزشیابی محصوالت
آشنا شوند.
در نمایشگاه دو طیف از شركتها و مؤسسهها و افراد حقیقی
شركت كرده بودند:
 .1تولیدكنندگانی كه با دفتر آشــنا بودنــد و برای یك یا دو
محصول خود از دفتر مجوز دریافت كرده بودند.
 .2تولیدكنندگانی كه هنوز با دفتر و فعالیتهای آن آشــنایی
نداشتند.
حضــور دفتــر در نمایشــگاه و برگزاری
آمارها نشان میدهد
نشســتهای تخصصی در خصــوص نحوة
ارزیابی و كنترل كیفیت مواد و رســانهها ،و
ارسال منابع آموزشی
دعوت
مراجعة حضوری به تك تك غرفهها و
غیرمکتوب در سال ۹۶
از آنان برای ارائة محصولشان به دفتر ،فرصت
نسبت به سال قبل۴۵ ،
مناسبی را برای شناســاندن دفتر بهعنوان
درصد رشد داشته است
مرجــع تأییدكننــدة محصوالت آموزشــی
مناســب فراهم آورد .به طــوری كه نتیجة
مثبت آن در ســال بعد از برگزاری نمایشگاه بهطور محسوسی
عیان شــد .چنانچه مالحظه میكنید ،در جدول  2مقایسهای از
روند ارزشیابی محصوالت صورت پذیرفته كه با روند رو به رشد
 45درصدی در محصوالت دریافت شده است.
مطابق این آمار تعداد منابع بررسی شده در انواع منابع مکتوب
رشد یافته اســت .به این ترتیب که فیلم آموزشی  183درصد،
نرمافزار آموزشــی قریب به  30درصد ،و وسایل كمكآموزشی
 36درصد ،و در مجموع به میزان  45درصد نســبت به ســال
گذشــته رشد داشتهاند .این در حالی است كه در هنگام تنظیم
این گزارش ،هنوز پروندة محصوالت ســال  1396بسته نشده
است.

گروه كنترل كیفیت مواد ،وسایل ،رسانهها
و تجهیزات آموزشی
براســاس بند  4مادة  2قانون تشــکیل ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی ،مسئولیت کنترل کیفیت محتوایی و فنی
محصوالت آموزشــی اعم از وســیله ،نرمافزار و فیلم آموزشی،
بر عهدة این ســازمان است .اگرچه سابقة ارزیابی محصوالت به
ســال  1380میرسد ،ولی «گروه كنترل كیفیت مواد ،وسایل،
رســانهها و تجهیزات آموزشی» از سال  1391رسماً كار خود را
آغاز كرده اســت .آمار محصوالت مورد بررسی از سال  1391تا
بهمن  1396در جدول  1آمده اســت .اگر ســال  ۹۴را نادیده
بگیریم ،میتوانیم بگوییم تعداد منابع مکتوب ارســالی به دفتر
سیر صعودی داشته است.
گروه کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب در سال  1392سامانهای
به نام خــود به نشــانی اینترنتــیhttp://standard.roshd.ir :
راهاندازی كرد تا با انجام فرایند ارزشیابی بهصورت الكترونیكی،
هم سرعت و دقت ارزشــیابی بهطور چشمگیری افزایش یابد و
هــم تولیدكنندگان در هر زمان و در هرنقطه از كشــور بتوانند
محصوالت خود را ثبت كنند و از نتیجة ارزشیابی محصول خود
مطلع شوند.
الحاق گروه كنترل كیفیت به معاونت ســاماندهی ،برگزاری
اولین نمایشــگاه فناوری آموزشــی در بهمن مــاه  1395كه با

جدول  .2مقايسة فهرست محصوالت بررسي شده در سالهاي  95و ( 96اول فروردين تا پايان بهمن)
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سفر به دیار ستارهها
گزارش سفر گروه ساماندهی به استان كرمان
گزارش

در ادامة ســفرهای معاونت ساماندهی «دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشــی» به استانها ،برای تبیین طرح
ســاماندهی منابع مكتوب و غیرمكتوب ،این بار قرعه به نام استان پهناو ر «كرمان» افتاد .استانی واقع در جنوب
شــرقی ایران كه با  ۱۸۳۲۸۵كیلومتر مربع بیش از  11/۱۵درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است و
پراكندگی جغرافیایی مناطق آموزشیاش ،كه گاهی فاصلة آنها به حدود  ۶۰۰كیلومتر میرسد ،ضریب محرومیت را
در بعضی مناطق ،بهویژه مناطق جنوبی ،افزایش داده است .از نامهای پیشین كرمان میتوان به «بوتیا»« ،كارمانیا»
و «گواشــیر» اشاره كرد .این استان به بهشت معادن ،دیار ستارگان و دیار كریمان نیز معروف است .آنچه در ادامه
میخوانید ،گزارش سفر دو روزة گروه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی به این استان است.

معصومه شجاعی

استانداردسازی كتاب منطبق
بر هدفهای آموزشی است

در آغازین روز ســفر ،صبح سهشنبه  23آبان  ،1396در جمع
مدیران مدارس اســتان كــه در قالب برنامــة «تعالی مدیریت
مدرسه» گرد هم آمده بودند ،شركت كردیم .پس از پخش فیلم
«فرار مثلثی» ،تولید شــده توســط دفتر انتشارات و تكنولوژی
آموزشــی ،فریبا كیا ،معاون دفتر ،ضمن اشاره به فرایند تولید
كتاب گفت« :با توجه به اینكه ممیزی كتاب در حیطة مسئولیت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است ،و نظرات آنها در تأیید
كتاب مناســب ،خیلی با ذائقة مخاطب ما كه دانشآموز اســت
هماهنگ نیست ،لذا تصمیم گرفتیم خودمان در دفتر انتشارات
و تكنولوژی ســازمان ،در راســتای اجرای طرح ســاماندهی
منابع آموزشــی و تربیتی ،به انتخاب كتاب مناســب كه دارای
اســتانداردهای الزم و منطبق بر هدفهای آموزشــی ما باشد،
همت گماریم .لذا ســامانهای طراحی شــد كه ناشــران یا ناشر
مؤلفان بتوانند كتابهایشــان را در این سامانه به ثبت برسانند
تا توســط كارشناســان متخصص هر موضوع ،بررسی و ارزیابی
شوند».
وی با ذكر لزوم بهرهگیری از مشــاركت بخشهای غیردولتی
در تولید منابع آموزشی استاندارد ،تعیین استانداردها به كمك
صاحبنظران ،و هدایت پدیدآورندگان منابع كمكآموزشــی در
جهت تولیدات همسو با برنامة درسی گفت« :تمام كتابهایی كه
حائز حداقل شرایط استاندارد باشند ،در مجلدی به نام كتابنامة
رشــد به تفكیك دورههای تحصیلی معرفی میشوند .همچنین
منتخبــی از منابع آموزشــی،بــا عنوان فهرســتگان ،عالوه بر
بارگذاری در سایت ،به مدارس سراسر كشور هم ارسال میشود.
معاون دفتر انتشــارات به اجرای طرح ســاماندهی در زمان
مرحوم عالقهمندان اشاره كرد و افزود « :از سال  1378تاكنون
 26هزار عنوان كتاب مناسب مرتبط با هدفهای برنامة درسی
معرفی شــدهاند .بیش از  900ناشر با ما تعامل دارند و هر سال
حدود  5000عنوان كتاب برای دفتر ما ارسال میکنند .معموالً
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دانشگاه فرهنگیان

 60درصد از این كتابها ،مناســب تشخیص داده میشوند كه
آنها را در كتابنامه و در «فهرســتگان رشد» معرفی میكنیم.
معلمان عزیز میتوانند این كتابهــا را به دانشآموزان معرفی
كنند .ما در سفرهای استانی سعی میكنیم با مدیران و معلمان
محترم نشســتهایی رو در رو داشته باشــیم و اهمیت اجرای
طرح ساماندهی را برایشان توضیح دهیم.
كیا برگزاری جشــنوارة ســاالنة كتابهای آموزشی و تربیتی
رشــدرا یکی دیگــراز راههــای حمایت از ناشــران و مؤلفان
عنوان كرد و افزود« :ورود هر گونه منبع آموزشــی و تربیتی به
واحدهای آموزشی ،با توجه به مادة  6مصوبة  828شورای عالی
آموزشوپرورش ،فقط از منابع اســتاندارد مورد تأیید ســازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی مجاز خواهد بود».
وی با اشاره به مادة  7این مصوبه كه بخشهای متفاوت حوزة
ستادی وزارت و همة دستگاههای فرهنگی را موظف میكند كه
به صورت یكپارچه و منســجم در تحقق هدفهای ساماندهی
تالش كنند ،گفت« :متأسفانه بارها و بارها به مدیركل بازرگانی
صدا و سیما كه خود عضو شــورای سیاستگذاری ساماندهی
ســازمان است یادآوری كردیم كه منابع آموزشی و كمكدرسی
ن پژوهش
كه از آن رسانه تبلیغ میشوند ،باید مورد تأیید سازما 

باشــند و الزم است از ما اســتعالم بگیرند؛ اما متأسفانه هر روز
شــاهد تبلیغ منابع غیر استاندارد از طریق این رسانه هستیم و
این با هدفهای ساماندهی مغایر است».
فریبا كیا از ارزیابی كتابهای داســتان در طرح ســاماندهی
اظهار خشــنودی كــرد و از فرهنگیان مؤلف خواســت با تولید
كتابها و محتواهای آموزشــی ،از جمله فیلم ،نرمافزار و وسایل
آموزشی كه اســتانداردهای الزم را داشته باشند ،در این حوزه
مشارکت كنند».
پس از این برنامه ،فریبا كیا و بهروز رضایی ،مســئول ســامانة
کنتــرل کیفیت منابع مکتــوب دفتر انتشــارات ،در ادارة كل
آموزشوپــرورش حضور یافتند تا از طریــق ویدیوكنفرانس به
تبادل نظر با مدیران آموزشوپرورش اســتان دربارة ساماندهی
منابع مكتوب و غیر مكتوب بپردازند .سایر اعضای گروه هم برای
گفتوگو با مدیران و معلمان ،راهی مدرسهها شدند.

كتابهای مناسب اجازة ورود به مدرسه را دارند

نخســتین بازدید گروه ،از مدرسة خیرســاز دخترانة حسین
باقری (فلسطین قدیم  -متوسطة اول) صورت گرفت.
زهره محمدیان ،مدیر با ذوق این مدرســه ،ابتدا از طرحهای
متنوع و جدیدی كه برای تقویت روحیة پژوهش ،ایجاد فرهنگ
درستكاری و اعتمادبهنفس دانشآموزان اجرا كرده بود ،برایمان
گفت و ما را به دیدن میز پژوهــش ،قلك خودپرداز دانشآموز
(برای پرداخت هزینة كاغذهــای  A4که دانشآموزان از گنجه

برمیداشــتند) و آكواریــوم (برای شناســاندن نحــوة زندگی
ماهیهایی كه تصویرشــان در كتاب درسیآمده است) ،دعوت
كرد .بعد از آن در كتابخانه مدرســه حضور یافتیم كه در آن سه
هزار جلد كتاب برای استفادة دانشآموزان وجود داشت و ظاهرا ً
كتابهایش مناسب و استاندارد بود.
ما پس از مدرســة حســین باقری بــه «دبیرســتان پیامبر
اعظم(ص)» كه مخصوص دور ة دوم متوسطه بود ،وارد شدیم که
دكتر جهانشاهی ،مدیر مدرسه از ما استقبال كرد .در آنجا ابتدا
طیبه الدوسی ،رئیس گروه ساماندهی ،با توضیح مصوبة 828
گفت « :ما دو ســال است كه كتابنامه را روی سایت بارگذاری
میكنیم و منتخب آن را در قالب مجلد دیگری به نام فهرستگان
رشــد برای همة دورههای تحصیلی در شمارگان بیشتری تولید
میكنیم و به مدرسههای سراسر كشور میفرستیم».
دكتر جهانشاهی نیز گفت« :ما فقط به كتابهایی اجازه ورود
به مدرســه میدهیم كه اســتانداردهای الزم را داشته باشند.
مجلههای رشد هم برای استفادة دبیران در اتاق شورای دبیران
قرار میگیرند».
در ادامــه محبوبه نــوروزی ،كارشــناس مســئول منابع
غیرمكتوب ،در مورد محصوالت آموزشی با محتوای الكترونیكی
گفت«:ما محصوالتی را كه برای استفاده در آموزشگاهها مناسب
باشند ،بررسی میكنیم و اگر مورد تأیید باشند ،از ما اعتبارنامه
میگیرند .تولیدكنندگان میتواننــد این محصوالت را به تولید
انبوه برسانند».

کانون اندیشه کرمان

رشد جوانه | شمارة  | ۵۹بهار 43 | ۱۳۹۷

در این مورد آقای جهانشــاهی خواســتار رفع دغدغة لو رفتن
طرحهــای دانشآموزی در مرحلة ثبت و كنترل شــد .همكاران
دفتر انتشارات سپس در جلسة شورای دبیران حضور یافتند و با
معرفی سایت سامانكتاب از دبیران خواستند ،در انتخاب منابع
استاندارد از این سایت استفاده کنند .چند تن از دبیران با انتقاد
از فرایند كنكور و انتشــار كتابهای غیر اســتاندارد كه فقط به
خاطر شهرت ناشرشــان به مدرسهها راه پیدا میكنند ،خواستار
حمایت هر چه بیشــتر از معلمان مؤلف شدند .خانم الدوسی در
پاسخ از همكاران خواست با مراجعه به سایت سامان كتاب نسبت
به ثبت كتاب و تولیدات غیرمكتوبشان و سپس ارسال نسخهای
آنها به دفتر اقدام كنند.

فرزندانمان را با لذت مطالعه آشنا كنیم

در شب  23آبان ،گروه ساماندهی ،به پژوهشكدة تعلی موتربیت
رفتند تا در «شــب كتاب و مجالت رشــد» كه با حضور مؤلفان
معلم و مؤلفان غیرفرهنگی برگزار شــده بود ،شركت جویند .در
این جلســه نیز ابتدا فریبا كیا ،معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی
آموزشی ،ضمن بیان خطرات فضای مجازی برای فرزندان و لزوم
جلــب توجه آنها به لذت مطالعه ،به تشــریح امر ســاماندهی
منابع آموزشــی و تربیتی پرداخت و گفــت« :آنچه كه برای ما
اهمیت دارد .تولید منابع مكتوب و غیر مكتوب اســتاندارد است.
اما متأسفانه شاهد هستیم ،مواد آموزشی غیررسمی ،بر آموزش
رسمی سایه انداختهاند .زیرا  13میلیون دانشآموز ظرفیت خوبی
برای سودجویی اقتصادی هستند .گرچه در كنار اینها افرادی هم
هستند كه دغدغة فرهنگی دارند و ما از آنها حمایت میكنیم،
اما آنچه كه موجب نگرانی میشــود ،مسیری است كه هدفهای
آموزشی ما را تهدید میكند .لذا با احساس ضرورت ساماندهی
منابع آموزشــی و كمكدرسی میكوشــیم منابع استاندارد به
مدرسهها راه یابند».
كیا اعتبار علمی ،ســاختار نظاممند ،انســجام مطالب ،ارتباط
محتوا با زندگی روزمرة مخاطب و پاسخگویی به نیازهای روزمرة
مخاطب را از جمله شاخصهای تولیدات آموزشی استاندارد ذكر
كرد و از مؤلفان خواست كه در رعایت شاخصهای استاندارد در
تولیداتشان بكوشند .وی در پایان به سؤاالت حضار پاسخ داد.

سالن اجتماعات پژوهشکده تعلیم و تربیت

44

| رشد جوانه | شمارة  | 59بهار ۱۳۹۷

موزه آگیرا

در ادامه بهروز رضایی ،مســئول سایت ســامانكتاب و سامانة
کنترل کیفیت منابع مکتوب پرداخت و نحوة ثبت كتاب را توسط
ناشران یا ناشر مؤلفان توضیح داد.
یكی از حاشیههای جالب این برنامه حضور خانم دكتر غفاری،
متخصص بیهوشی بود كه نوشــتن مجموعه كتابهای داستان
«كرم شبتاب» را برای آموزش ویژگیهای اخالقی و مهارتهای
زندگــی به كودكان ،با به تصویر كشــیدن نیازهــای آنان وجهة
همت خود قرار داده بود .او با كمك فكری دوستان روانشناس و
روانپزشــك و هزینة شخصی میخواست آنها را تا  100عنوان
ادامه دهد و به صورت رایگان بین كودكان توزیع كند .به عالوه،
خواســتار همكاری كانون پرورش فكری كــودكان و نوجوانان و
آموزشوپرورش بود .قرار شــد وی ضمن ثبت كتابش در سامانه،
یك نسخه از كارش را نیز برای بررسی توسط متخصصان به دفتر
بفرستند.

هدف اجرای طرح ساماندهی استفادة مدرسهها از
كتابهای مناسب است

در دومین روز حضور گروه در كرمان ،روز چهارشــنبه  24آبان
باز هم گروه به دو دســته تقسیم شد :یك دسته برای بازدید به
مدرسههای شهر كرمان رفتند و فریبا كیا و دو تن از همكارانش
در جمــع معلمــان مؤلف ،دانشــجو-معلمان مؤلــف و تعدادی
از دانشآمــوزان مؤلــف ،همزمان با «روز كتــاب و كتابخوانی
و كتــابدار» در ســالن  600نفری دانشــگاه فرهنگیان كرمان
حاضر شــدند .این جلسه با خوشامدگویی دكتر دعاگویی ،معاون
پژوهش و برنامهریزی ادارة كل آموزشوپرورش اســتان كرمان
آغاز شــد .وی با اشاره به گذشتن  55سال از شكلگیری «دفتر
انتشارات كمكآموزشی» گفت« :اولین نام این دفتر دفتر تهیة
خواندنیهای مناســب بود و اكنون  40عنوان نشریه منتشر
میكند که شــمارگان امســال آنها مجموعاً بالغ بر 40میلیون
نسخه اســت كه  38میلیون نسخة آن دانشآموزی است ».وی
افزود« :جدیدترین كار سازمان كه در دست تكمیل است ،انتشار
نشریات تخصصی سازمان به صورت نشریة الكترونیكی است».
دعاگویی با اشــاره به برگزاری پانزدهمین جشنوارة كتابهای

آموزشی و تربیتی رشــددر آیندهای نزدیک ،افزود« :هدف همة
نشــریات رشد این است كه تولیدات استاندارد به دانشآموزان و
مدرسهها معرفی شود».
ســپس دكتر محسن بیگی ،مدیركل آموزشوپرورش استان،
ضمن خوشــامدگویی بــه میهمانان ،در بیــان اهمیت كتاب و
كتابخوانی گفت« :كتاب باید انســان را بــه تفكر وادارد و قرار
نیست كه به همة ســؤالهای ما پاسخ دهد .باید كتابخوانی را
جدی بگیریم و ابتدا از خودمان شروع كنیم».
وی در پایان ســخنانش از مسئوالن و دســتاندركاران گروه
اعتبارسنجی ،همكاران گروه تحلیل محتوا ،مراكز نشر ،فرهنگیان
و دانشآمــوزان مؤلــف قدردانی كــرد .در ادامه هــم از مؤلفان
برگزیده ،اعم از فرهنگی و دانشآموز و دانشــجو-معلم با اهدای
لوح تقدیر و جایزه تجلیل به عمل آمد.
پس از برگزاری مراسم تقدیر از مؤلفان ،فریبا كیا به ایراد سخن
پرداخت و از حسن ســلیقة معاونت پژوهشی استان در انتخاب
روز كتــاب و كتابخوانی و كتابدار ،برای حضور همكاران دفتر
انتشــارات در جمع همكاران مؤلف تشــكر كرد و گفت «:اصل
زیباییشناســی و بهرهگیــری از هنر ،برای تولیــد محتوایی كه
مخاطب را بر ســر ذوق آورد ،از اصولی اســت كه مؤلف باید در
تولید كتابش مورد توجه قرار دهد».
كیا نبود تعارض بین محتوا و برنامة درســی را مهمترین محور
در ارزیابی كتاب عنوان كرد و گفت« :محتوای كتاب باید از لحاظ
علمی دارای صحت و اعتبار علمی باشد ،غلط علمی نداشته باشد،
متناســب با سن و درك و فهم دانشآموز باشد ،به رشد و توسعة
علمی مخاطب بیفزاید و از قالبهای متنوع برای انتقال مفاهیم
آن استفاده شده باشد».
وی در پایان ســخنان خویش معلمــان مؤلف را دعوت كرد ،با
دفتر همكاری داشــته باشــند و آثار خویش را در سامانه کنترل
کیفیــت منابع مکتوب ثبت كنند .در این جلســه معلمان مؤلف
نیــز نكاتی را پیرامون بازگرداندن پســت كتــابداری مدارس،
ارزشگذاری به تولیدات معلمان و اســتفاده از متخصصان برای
تولید كتاب درسی مطرح كردند .عالوه بر این ،چند سؤال هم از
سوی دانشآموزان مؤلف ،پیرامون نحوة تولید كتاب و رفع اشكال
از آثارشان مطرح شد.

دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمد محسن بیگی ،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

در ادامه ،بهروز رضایی ،مسئول وبگاه سامانکتاب ،در خصوص
نشریات «قاصدك» و «چکاوک» كه بین دانشآموزان حاضر در
جلســه توزیع شده بود ،توضیحاتی داد تا چنانچه مایل به ارسال
داســتانهای خود به دفتر بودند ،برای این نشــریات بفرســتند
تا پس از رفع اشــكال ،درآن به چاپ برســند .وی افزود« :شما
میتوانید اثری را كه تولید كردهاید،به نشــانی مركز بررسی آثار
ارســال كنید تا در مجالت رشــد یا مجموعههای «چكاوك» و
«قاصدك» كه مخصوص آثار دانشآموزاندبســتانی و متوسطه
هستند ،چاپ شوند».
الزم به توضیح اســت ،طیبه الدوســی و محبوبــه نوروزی نیز
همزمان با این برنامه مشــغول بازدید از مدرســهها بودند و ابتدا
از «مدرسة شاهد» به مدیریت خانم عبدالغنی« ،دبستان پسرانة
میثم» به مدیریت آقای زندوكیلی و «دبیرســتان  12فروردین»
به مدیریت خانم شفیعی (كه به دلیل عدم حضور با معاون ایشان
خانم تاجالدینی تبادل نظر شد) ،بازدید به عمل آوردند.
در پایان برنامهها ،گروه اعزامی دفتر انتشارات از «موزة آگیرا»
(به معنای فروزنده) ،گنجینة تاریخ فرهنگ آموزشوپرورش استان
كرمان ،كه در زمان مرحوم عالقهمندان در مهرماه  1384با هدف
ترویج فرهنگ پژوهــش و تحقیق بین فرهنگیان و دانشآموزان
استان ،از سوی پژوهشكدة تعلیم و تربیت استان كرمان راهاندازی
شد ،بازدید كردند .در این موزه كه دو طبقه دارد ،بیش از  11هزار
سند و مدرك تاریخی ،كتابهای درسی و وسایل كمكآموزشی
قدیمی نگهداری میشــود و محیط مناســبی برای فعالیتهای
تحقیقاتی پژوهشــگران در عرصة تاریخ آموزشوپرورش استان
است .الزم به ذكر است كه آرمان شكوه سلجوقی ،رئیس «مركز
پژوهشهای علمی و آموزشی» آموزشوپرورش استان كرمان كه
در این بازدید گروه را همراهی میكرد ،ما را به تماشای مجموعة
بزرگ و ارزشمندی از انواع سنگها ،كانیها و فسیلها كه توسط
همكار فرهنگی ،ســارا سلجوقینژاد ،به مركز پژوهشهای علمی
و آموزشــی اهدا شده بودند و در این موزه به صورت دائمی برای
بازدید عموم نگهداری میشوند ،دعوت كرد.
گروه در فرصــت باقی مانده از بازار قدیمی كرمان ،موزة حمام
گنجعلیخان در شهر كرمان ،مرقد عارف نامی ،شاه نعمتاهلل ولی
و «باغ تاریخی شاهزاده» در ماهان بازدید كردند.
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سؤالهای ذرهبینی
پژواك

پاسخ به پرسشهای كارشناسان و معلمان استان اصفهان دربارۂ ساماندهی
این صفحه برای پاسخگویی به پرسشهای معلمان ،ناشران و همکاران طرح ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی در سراسر کشور ایجاد شده
است .پرسشهایی که در این صفحه منتشر میشوند ،در وهلة نخست به ارزیابان منابع آموزشی و کارمندان حوزة معاونت ساماندهی نشان
میدهند که چه ابهامها و پرســشهایی دربارة فعالیتهای آنها وجود دارد .در وهلة دوم به پرسش یک دوست و همکار و آنچه که در ذهن
او میگذرد پاسخ میدهد .زدودن ابهامهای احتمالی از ذهن دیگرانی که این پرسش را در ذهن دارند و آشنا کردن دقیقتر آنان با موضوع
ساماندهی نیز سومین کارکرد این صفحه است .در این شماره نیز ،پرسشهایی از سوی معلمان و کارشناسان استان اصفهان مطرح شده كه با
تشکر از گروه بررسی محتوای این استان ،مخصوص ًا سرکار خانم معصومه خلیلی ،نظر شما را به خواندن این پرسشها و پاسخها جلب میکنیم.

دبیرخانةساماندهی
منابع آموزشی
وتربیتی

از مشارکت استانها در ارزیابی
محصوالت استفاده کنید

 .1با توجه به تنــوع فرهنگی ،اجتماعی و اقلیمی ،چرا
بررسی محصوالت به استانها واگذار نمیشود؟
پرسش خوبی اســت و پاسخ سادهای برای آن داریم :هنوز
بستر مناســب برای چنین کاری وجود ندارد .شاید اگر بتوانیم
مشــارکت تعدادی از همکاران ورزیده و مجرب را در استانها
جلب کنیم ،بتوانیم دســتکم بخشی از کار ارزیابی را به آنها
بســپاریم .پیش از آن الزم اســت دربارۀ معیارها و سنجههای
ارزیابی ،گفتوگو کنیم و به برداشت یکسانی برسیم و براساس
فرم واحدی آثار را بررســی کنیم تــا ارزیابی ما در هر نقطه از
کشور مانند هم باشد .نمیشود ما کتابی را در مرکز رد کنیم و
همان کتاب در استان تأیید شود یا به عکس.
البتــه پذیرش این حرف ،بدان معنی نیســت که اکنون تنوع
موجود در کتابها نادیده گرفته میشود و به کتابهای متنوع
تولید شده در استانها و شهرستانها فرصت بروز و ظهور داده
نمیشــود .اتفاقاً همکاران ما به این تفاوتها نگاه مثبتی دارند
و به همین دلیل ،بســیاری از آثار تولید شــده در اســتانها و
شهرستانها نهتنها مهر مناسب خوردهاند که در جشنوارههای
ما برگزیده و تقدیری شــناخته شــدهاند .بنابراین ضمن آنکه
فرصت برای ناشران و پدیدآورندگان شهرستانی هست ،میتوان
به پیشــنهاد شما هم فکر کرد .آیا در استان محل خدمت شما،
اصفهان ،این آمادگی هســت که همکاران فرهنگی وارد چرخۀ
ارزیابی شوند؟

استانداردهای عمومی و اختصاصی
محصوالت غیرمکتوب

 .2اســتانداردهای عمومــی و اختصاصی محصوالت
غیرمکتوب (وسیله ،نرمافزار و فیلم) چه مواردی است؟
ما در شمارههای پیشین جوانه دربارۀ استانداردها صحبت
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کردهایم .در متن مصوبة ( 828بند الف مادة  )4نیز نکاتی آورده
شده است (این مصوبه را میتوانید در سایت سامانکتاب بیابید.
ر.ک .پاسخ سؤال .)۶دربارۀ استانداردهای محصوالت غیرمکتوب
هم میتوانید به ســامانة کنترل کیفیــت منابع غیرمکتوب (به
نشانی ) http://standard.roshd.ir :مراجعه فرمایید.
بهطور خیلی خالصه و کلی اگر بخواهیم بگوییم ،هر منبع باید
بتواند هدفی را که به خاطرش ساخته شده است ،با سهولت قابل
قبولی برآورده سازد .افزون بر سهولت استفاده ،ایمنی و سالمت
محصول هم مهم است .دقت در آموزش و نداشتن آموزشهای
غلط یا رویکردهای نادرست ،مثل حافظهمحوری ،یا شیوههای
مــندرآوردی! و غیرعلمی ،و البته حفظ حقوق معنوی و مادی
افراد و مانند این ،در بررسی محصوالت اهمیت دارد.
نرمافــزاری که برای نصب آن چند ســاعت یا گاهی چند روز
باید وقت گذاشت ،یا استفاده از آن نیازمند مهارتهای پیشرفته
اســت ،یا فقط در دستگاههای بسیار پیشــرفته و با برنامههای
کام ً
ال جدید کار میکند ،امتیاز خوبی نمیآورد .مدتی قبل یک
همکار ،وسیلهای آموزشی را ساخته بود که برای استفاده از آن
باید از دو ســه نفر کمک گرفته میشد و هر بار استفاده از آن
ممکن بود به مجروح شدن یکی دو دانشآموز بینجامد.

مناسب بودن محصول ،مجوز برگزاری
آزمون نیست

 .3اغلب صاحبان محصوالت تأیید شده روی برگزاری
دورههای آموزشــی اصرار دارند .با توجه به مجوزهای
صادر شده که صرف ًا محصوالت را تأیید کردهاند ،راهکار
مناسب در برابر این درخواستها چیست؟
همانطــور که به درســتی و کام ً
ال دقیق اشــاره کردهاید،
مجوزهــای صادر شــده برای محصــوالت ،اعــم از مکتوب و
غیرمکتوب ،صرفاً به منزلۀ تأیید همان محصول خاص (نه دیگر
محصــوالت و نه خود تولیدکننده) اســت و هیچ حقی را برای

برگزاری آزمون ایجــاد نمیکند .بنابراین ،گرفتن تأییدیه برای
یــک محصول مجوزی برای برگزاری دورههای آموزشــی با آن
محصول نیست و نیازمند اخذ مجوز الزم از مراکز مربوط است.
البته برای گرفتن مجوز برگزاری آزمون یا جلســات آموزشی،
مــواد و منابع مــورد اســتفاده در آزمون ،باید قبــ ً
ا به تأیید
ساماندهی رسیده باشند.

آیا مدرسهها در خرید محصوالت
تأیید شده اجبار دارند؟

 .4آیا صدور مجوز حقی را برای فروش کاالهای صاحب
محصول ایجاد میکند؟ یکی از معضالت ما ،مراجعة مکرر
افراد برای فروش محصوالت مجاز است .آیا بهتر نیست
مصرف و خرید این محصوالت از طریق ســامانهای ،زیر
نظر سازمان پژوهش صورت گیرد؟
پاســخ پرسش نخســت منفی اســت .صدور تأییدیه برای
یــک محصول فقط به این معنی اســت که اگر مدرســهای یا
دانشآموزی به محصولی آموزشی و تربیتی نیاز دارد ،محصول
مناســب مورد نیاز خــود را از بین محصــوالت مجاز و موجود
برگزیند.
اما در پاســخ به پرسش دوم شما باید گفت« :پخش مدرسه»
که از ســوی ســازمان پژوهش راهاندازی شده است ،بخشی از
کتابهای مناســب و استاندارد مورد نیاز مدرسهها را از ناشران
میخــرد و در اختیار درخواســتکنندگان میگذارد .البته این

امکان سبب نمیشود که مدرسهها یا معلمان نتوانند خودشان
نســبت به خرید کتابهای مناسب و استاندارد معرفی شده از
ناشر اقدام کنند.

آیا تعداد محصوالت تأیید شده زیاد نیست؟

 .5با توجه بــه اینکه کتاب بهترین منبع آموزشــی
اســت ،آیا تعداد مجوزهای صادر شده در سال براساس
استاندارد خاصی است؟
اگر منظورتان از «بهترین منبع آموزشــی» کتاب درســی
اســت ،بلــه؛ میتوانیم بگوییم با شــما موافقیم و بــا توجه به
شرایط موجود ،کتاب درسی مناسبترین و بهترین منبع است.
فقط باید به یاد داشــت که کتاب درســی برای سطح متوسط
دانشآموزان و با در نظر داشــتن شــرایط عموم دانشآموزان
کشــور تدوین شده است .با این وصف ،اگر تولیدکنندهای برای
آموزش آســانتر مفاهیم مث ً
ال کتاب درسی جغرافی ،فیلمهای
مناسبی تهیه کند تا بچهها مفاهیم کتاب درسی را با دیدن ،به
شــکل عمیقتر و احیاناً دلپذیرتری بیاموزند ،آیا اشکالی پیش
میآید؟ یا فرضاً اگر ناشــری در یکی از استانهای کشور کتابی
تولید کند که در آن برای آموزش مفاهیم جغرافیایی ،از رودها،
کوهها و مراکز دیدنی اســتان محل زندگــی دانشآموز نمونه
بیاورد ،طبعاً آموختن مطلب سادهتر میشود.
اما دربارۀ تعداد مجوزها ،فع ً
ال محدودیتی در نظر گرفته نشده
است .ما میکوشــیم محصوالتی را که از حداقل چارچوبهای
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الزم برخوردارنــد ،معرفی کنیم تا هر مدرســه یــا دانشآموز
بر حســب نیازهای خــود از آن بهره بگیرد .باز به مثال ســابق
برگردیــم :فرض کنیــد دانشآموزی بخواهد کتابــی را دربارۀ
جغرافیای اســتانی محل زندگی خود تهیه کند .طبعاً اگر کتابی
دربارۀ آن اســتان تدوین نشده باشد ،نمیتواند به خواستۀ خود
برسد ،ولو  30کتاب دربارۀ  30استان دیگر وجود داشته باشد.
کتابهایی هم که منتشر میشوند:
 .1موضوعات گوناگــون دارند (تاریخــی ،جغرافیایی ،علمی،
دینی ،ریاضی و.)...
 .2انواع مختلف دارند؛ یعنی ممکن اســت از نوع دانشافزایی
باشند یا کمکدرسی یا حتی داستانی و تخیلی.
 .3هر کدام از آنها میتواند برای معلم ،دانشآموز یا حتی پدر
و مادر مناسب باشد ،یا اگر کتاب کمکدرسی است ،ممکن است
کتاب کار و تمرین باشد یا کتاب فعالیت.
 .4ممكن است مربوط به پایههای متفاوت باشند.
به این دالیل نمیتوان محدودیت زیادی قائل شــد و نمیتوان
بهعنوان دولت به ناشران گفت که برخی حق دارند کتاب منتشر
کنند و برخی نه.
به نظر میرســد بهترین راه ،ایجاد فضای رقابتی سالم است تا
در آن هر کسی کتاب خود را (با رعایت استانداردها و حداقلها)
ارائه دهد تا مشتری براساس ذائقه و سلیقۀ خود انتخاب کند.

چگونه میتوان از محصوالت مناسب آگاهی یافت؟

 .6نحوة اطالعرســانی و ارائة فهرست کتابها و مواد و
رسانههای آموزشی مناسب چگونه است؟
در این زمینه بارها توضیح داده شــده اســت .یک بار دیگر
بهطــور خالصــه میگوییم :دو ســامانۀ کنتــرل کیفیت منابع
مکتوب (به نشانی )http://samanketab.roshd.ir :و منابع غیرمکتوب
(به نشانی)http://standard.roshd.ir :؛ «وبگاه سامانکتاب» (به نشانی:
)http://samanketab.roshdmag.ir؛ «فهرســتگان رشــد» کــه
بهطور رایگان به تمام مدرســههای کشــور فرســتاده میشود؛
«کتابنامههای رشد» که شــامل تمام کتابهای مناسب است
و در وبگاه سامانکتاب به شــکل الکترونیکی منتشر میشود و
باالخره معرفی در کتابهای درسی.

از محصوالت مناسب ،نمایشگاه استانی
برگزار کنید

 .7آیا امکان برگزاری نمایشــگاههای استانی از تمامی
وسایل بهصورت ساالنه وجود دارد تا خریدار از بین وسایل
متنوع ،بهترین و مناسبترین وسیله را انتخاب کند؟
انجــام چنین کارهایی ســازمان را از وظایف اصلی آن دور
میکند .ضرورتی ندارد ســازمان برای برگزاری نمایشگاه زمان،
هزینــه و امکانات زیادی صــرف کند ،در حالیکــه بهترین و
مناســبترین گزینه برای چنین مأموریتی هم نیست .هماکنون
معموالً سالی یک بار نمایشگاههایی در استانها تشکیل میشود
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(مخصوصاً نمایشــگاه کتاب) و بین آنها کتابهای مناسب هم
وجود دارد .بهعالوه ،تولید فهرســتهای محصوالت مناســب،
شاید حتی بهتر از برگزاری نمایشگاه باشد .شما میتوانید تصور
کنید نمایشگاهی از منابع مناســب برپا شده و هر کتابنامه یا
فهرستگان ،کاتالوگی است که محصوالت آن نمایشگاه را معرفی
میکند .امروزه تهیۀ کتابها و محصوالت به سادگی میسر است
و خرید محصول تقریباً آســانترین بخش کار است .بهخصوص
اگر از یک محصول چند نمونه بخواهید ،ممکن اســت به شکل
رایگان برای شــما ارسال شــود یا هزینۀ حمل و نقل آن ناچیز
باشد.

مناسبترین راهکار خرید وسایل توسط مدرسهها

 .8مناســبترین راهکار برای خرید وســایل توسط
مدرسهها کدام است؟
به این پرســش پاســخ داده شد .بهترین شــیوه این است
کــه ویژگیهای محصول را مطالعه کنیــد و انتخابتان را تا حد
امــکان به چیزی که نیاز دارید نزدیک کنید .اگر اطالعات کافی
نبود ،میشــود اطالعات بیشتری به دســت آورد .برخی ناشران
در وبگاههایشــان اطالعات بیشتری را دربارۀ محصوالتشان ارائه
دادهانــد .مث ً
ال صفحاتــی از کتاب را به نمایش گذاشــتهاند که
میتوان دید .اگر محصول مورد نیازتان کتاب باشــد ،میتوانید
از «پخش مدرســه» هم کمک بگیرید .و اگر چند محصول را از
یک ناشر بخواهید ،معموالً ارســال آن بهصرفه میشود .ممکن
است ناشر در شهر شما نمایندگی داشته باشد که در این صورت
هزینة حمل و نقل بسیار کاهش مییابد.

با متخلفان چه برخوردی میکنید؟

 .9خرید ،عرصه و تبلیغ در واحدهای آموزشــی صرف ًا
از منابع اســتاندارد و مجاز باید باشد .در صورت رعایت
نشدن ضوابط قانونی چه برخوردی با مدیران میشود؟
اگر منظورتان سازمان پژوهش اســت ،باید اعتراف کنیم که
تاکنون برخوردهای تندی بــا مدیران نکردهایم .ما در تمام این
سالها کوشــیدهایم ،با اطالعرســانی و برخوردهای تشویقی و
ایجابی ،مدیران مدرســهها و معلمان را به آســیبهای استفاده
از منابــع نامناســب توجه دهیــم .تصور میکنیــم هیچ معلم
دلســوزی دلش نمیخواهد رشــتههای همکارانــش در وزارت
آموزشوپرورش ،با این همه وقت و هزینهای که صرف میشود،
به خاطر ســودجویی تعدادی اندک ،پنبه شود .به نظر میرسد
اگر گاهی هم عنایت کافی نســبت به موضوع دیده نمیشــود،
عامدانه و از ســر سودجویی نیســت .با این وصف در سالهای
گذشته ،نامهنگاریهایی با مدیران ،خصوصاً مدیران ارشد در این
زمینه انجام گرفته و تذکراتی به آنها داده شده است.
البته میدانید که بخشهای دیگری در آموزشوپرورش وظیفه
نظارت بر اجرای مصوبات و قوانین را در مدارس و ادارات برعهده
دارند که طبعاً به وظایف قانونی خود عمل میکنند.
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