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کــارنامٔهعــلمی-
اجراییوبیانیههای
گـــروههایداوران
سیزدهمینجشنوارهکتابهای
آمـــوزشیوتـــربیتیرشــــد
ســـــــــــال۱۳۹۵



گروهداوریآدابومهارتهایزندگی

عبدالرسول کریمی )1346(
فوق لیسانس روان شناسی تربیتی، کارشناس منطقۀ 5 آموزش وپرورش تهران و عضو گروه 
آداب و مهارت های زندگی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«. ایشان عالوه بر آنكه 
در تألیف کتاب »تفكر و ســبك زندگی« همكاری داشــته، از مدرسان ضمن خدمت این 

کتاب نیز بوده است.

سید امیر رون )1345(
دکترای برنامه ریزی درســی، مسئول گروه برنامه ریزی پرورشی، سالمت و تربیت، آداب و 
مهارت های زندگی و بنیان  خانواده در »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، مدرس 
دانشــگاه ها و مراکــز تربیت معلم و اســتادیار و عضو هیئت علمی »ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی« با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت فرهنگی، ایشان در تدوین »برنامۀ 
درســی ملی« و تألیف کتاب درسی »تفكر و سبك زندگی« برای پایه های هفتم و هشتم 

مشارکت داشته است و کتابی نیز دربارة اصول تألیف کتاب های درسی دارد.

روفیا دهقان منشادی )1339(
فوق لیســانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مشاور و مدیر مدرسه و عضو شورای تألیف 
کتاب های درسی »تفكر و سبك زندگی«. ایشان طرح تالوت قرآن ویژة مربیان تربیتی را 

تدوین کرده است.

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 66



گروهداوریآدابومهارتهایزندگی
بیانیهٔگروهداوریآدابومهارتهایزندگی

سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد
حوزة یادگیری آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده از اهمیت و جایگاه ویژه ای در اســناد تحول بنیادین، 
به ویژة »ســند برنامۀ درســی ملی« برخوردار است. طراحی و تولید کتاب های آموزشی توسعه ای معتبر و جذاب 
متناسب با موقعیت ها، سبك های یادگیری و سنین رشد متفاوت دانش آموزان، به منظور دست یابی آن ها به سبك 

زندگی پیشرفتۀ اسالمیـ  ایرانی، در برخورد عاقالنه با دنیای پرچالش ضروری است.
در این دوره از جشنواره گروه داوری آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده 51 جلد کتاب را بررسی کرد.

به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری، تمامی کتاب ها توســط همۀ داوران گروه به طور جداگانه براســاس 
معیارهای عمومی و اختصاصی ارزیابی شــدند. به طوری که در یك مرحله 10 عنوان و براســاس میانگین 
نمرات ارزیابی و اجماع داوران در مرحلۀ بعدی شــش عنوان و در جلســۀ نهایی دو عنوان کتاب، یكی ویژة 
دانش آموزان دورة ابتدایی و دیگری ویژة والدین و معلمان در درجۀ تقدیری انتخاب و به دبیرخانۀ جشنواره 

معرفی شدند. الزم به ذکر است که هیئت داوران کتابی را شایسته برگزیده شدن ندانست.
در خصوص نقاط قوت کتاب ها می توان گفت:

 کیفیــت چاپ کتاب های راه یافته به این دوره از جشــنواره از نظر جلد، رنــگ، کاغذ، قطع، صحافی، 
صفحه آرایی و نوع و اندازة قلم مناسب بود.

 محتوای کتاب ها نسبتاً به روز و شیوة ارائۀ آن  ها تازه و خالقانه بود.
 محتوای ارائه شــده نسبت به مخاطب از نظر ســطح ذهنی و وضعیت و امكانات آموزشی و روان بودن 

زبان مناسب بود.
ضعف های آثار رسیده به جشنواره نیز عبارت بودند از:

 ترجمه ای بودن، دور بودن از نگاه بومی و انطباق نداشــتن با فرهنگ و ارزش های کشورمان، به ویژه در 
نام شخصیت های داستان ها و تصویرها، مصداق ها و مثال های مبتالبه زندگی اسالمی ـ ایرانی؛

 توجــه ناکافی به نیازهــا و موقعیت های مخاطبان وارائۀ راهكارهای عملی بــرای کاربرد محتوا و نحوة 
مواجهۀ درست با چالش های زندگی؛

 توجه اندک به نگاه همه جانبه و یكپارچه به نیازهای حال و آیندة مخاطبان و نگاه تفكیكی به ویژگی های 
روانی و مشكالت مبتالبه آن ها در یادگیری آداب و مهارت های زندگی؛

 کمتر اهمیت دادن به ذکر منابع و مآخذ و همین طور طراحی واژه نامه و نمایۀ موضوعی برای کتاب ها.
این گروه داوری نكاتی به شرح زیر را پیشنهاد می کند:

 در نظرگرفتن اصول و مبانی اســناد مصوب تحول بنیادین آموزش وپرورش، به ویژه سند برنامۀ درسی 
ملی، و تعارض نداشتن با آن؛

 طراحی و تولید کتاب های آموزش توســعه ای متناسب با منابع و پژوهش های معتبر داخلی و خارجی 
به جای ترجمۀ محض؛

 بومی سازی کتاب های ترجمه ای و انطباق آن با آموزه های دینی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان از نظر 
تصویری، نام ها، مصداق ها و مثال ها؛

 توجه ویژه به نیازهای حال و آیندة دانش آموزان و جامعه، و تفاوت های فردی، محیطی، جنسیتی و فرهنگی؛ 
 اهمیت دادن به ویژگی های دوران حساس بلوغ و هویت یابی دختران و پسران؛

 سرمایه گذاری در تولید بسته های آموزشی در کنار کتاب های آموزشی، مانند فیلم، بازی رایانه ای، مجله 
و سایر تولیدات نرم افزاری و صوتی؛

 ذکر منابع و مآخذ، واژه نامه و نمایه در کتاب ها.
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گروهداوریآموزشوپرورشکودکاناستثنایی

هاجر عمل صالح )1342(
فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناس مشكالت ویژة یادگیری »سازمان 
آموزش وپرورش کودکان استثنایی کشور«، معاون آموزشی مرکز آموزش کودکان کم توان 
ذهنی و عضو گروه تألیف کتب کودکان استثنایی ابتدایی و پیش متوسطه )فارسی و علوم( 

با بیش از 26 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش.

علی اسالمبولچی  مقدم )1336(
فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی و کارشناس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
کشور با حدود 25 سال سابقۀ خدمت که تاکنون کتاب های متعددی درخصوص کودکان 
استثنایی ترجمه کرده و در تهیه و تنظیم برنامۀ دورة کارشناسی ناپیوستۀ آموزش وپرورش 

استثنایی مشارکت داشته است.

منیره عزیزی )1351(
فوق لیســانس روان شناسی تربیتی و دانشــجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان 
اســتثنایی، مدرس آموزش وپرورش اســتثنایی در دانشــگاه های کشــور، مسئول واحد 
برنامه ریزی آموزشــی و درســی دانش آموزان طیف اوتیسم در ســازمان آموزش وپرورش 

استثنایی کشور با 27 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش استثنایی.

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 68



گروهداوریآموزشوپرورشکودکاناستثنایی

بیانیهٔگروهداوریآموزشوپرورش
کودکاناستثنایی

سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد
تهیــۀ اطالعات و مطالب علمی جدید دربارة مســائل کودکان و دانش آموزان اســتثنایی و ارائۀ آن ها به 
معلمان، والدین، کارشناســان، متخصصان و دانشجویان این حوزه می تواند گامی برای ارتقای دانش جامعه 
در زمینه های آموزشی و توان بخشی باشد. برگزاری »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« گامی مهم 

در راستای تشویق مؤلفان، مترجمان و ناشران حوزة کودکان استثنایی محسوب می شود.
در این دوره از جشــنواره، از مجموع کتاب های حوزة آموزش وپرورش کودکان استثنایی، 54 عنوان کتاب 
واجد شــرایط داوری شناخته شده و در اختیار این گروه داوری قرار گرفته بود که پس از بحث و بررسی و 

جمع آوری نظرات داوران، 8 عنوان کتاب به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعالم شد.

نقاط قوت کتاب های رسیده به جشنواره را چنین می توان برشمرد:
 1. جامعیت آثار؛

2. کاربردی بودن آن ها؛
3. داشتن نگاه تازه به حوزة کودکان استثنایی؛

4. افزایش تعداد کتاب های تألیفی نسبت به ترجمه ای؛
5. حضور و ورود والدین کودکان استثنایی به حوزة تألیف و ترجمه.

6. افزایش کتاب های کمك آموزشی برای نوآموزان و دانش آموزان استثنایی نسبت به دوره های قبل.

نقاط ضعف کتاب ها نیز عبارت اند از:
1. کمبود کتاب و بی توجهی مؤلفان و مترجمان به برخی از گروه های کودکان استثنایی؛

2. کمبود کتاب های کمك آموزشی و کمك درسی برای دانش آموزان استثنایی؛
3. پایین بودن کیفیت چاپ و صحافی کتاب ها؛

4. هزینۀ باالی تولید کتاب در حوزة آموزش وپرورش استثنایی.

این گروه داوری موارد زیر را پیشنهاد می کند:
 افزایش تهیه و تولید کتاب برای خود کودکان استثنایی و نه فقط دربارة کودکان استثنایی.

 تهیه و تولید کتاب هایی به زبان ساده برای والدین و کودکان و دانش آموزان استثنایی.
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گروهداوریبازیوسرگرمی

کبری مالمیر )1348(
لیسانس بازیگری و کارگردانی و فوق لیسانس علوم و تحقیقات و عضو گروه پیش دبستانی 
»دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« با حدود 20 سال سابقۀ خدمت فرهنگی. ایشان 
که در تدوین برنامۀ درسی پیش دبستان و تولید شش حلقه فیلم آموزشی مشارکت داشته، 
مجری کارگاه های اســتانی برای مربیان پیش  دبستانی و کارگاه های مهارت های زندگی و 
اختالالت یادگیری و تدریس »نمایش خالق و بازی برای کودکان« را از سال 1377 آغاز 

کرده است.

طاهره خردور )1344(
دانش آموخته علوم تربیتی، 14 سال ســابقه تدریس در دوره ابتدایي، سرگروه گروه هاي 
آموزشــي پایه چهارم اداره کل شــهر تهران به مدت سه ســال، نویسندة کتاب کودک و 
مدیرداخلی مجلۀ »رشــد کودک« با بیش از 20 سال ســابقۀ خدمت ادبی و مطبوعاتی. 
ایشان عالوه بر تألیف کتاب کار برای درس های فارسی، ریاضی و علوم دورة ابتدایی، بیش 

از 50 عنوان کتاب دارد که از جملۀ آن هاست: »یه برکه یه ماهی« و »قصۀ میوه ها«.

فریده عصاره )1338(
فوق لیسانس برنامه ریزی درســی، کارشــناس »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، 
مدرس مراکز تربیت معلم و دانشــگاه، عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشــد پیش دبستانی با 
بیش از 30 سال ســابقۀ خدمت فرهنگی. ایشان تاکنون سه عنوان کتاب دربارة کودکان 
به رشتۀ تحریر درآورده، در برنامه ریزی و تألیف کتاب های »هدیه های آسمانی« و تدوین 

راهنمای برنامۀ درسی پیش دبستان مشارکت داشته است.
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گروهداوریبازیوسرگرمی

بیانیهٔگروهداوریبازیوسرگرمی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

می دانیم که بازی سرلوحۀ زندگی کودک است. کودک در بازی، چطور زندگی کردن را می آموزد و در بازی 
گروهی و انفرادی، تعامل با محیط اطراف و شادی و لذت را تجربه می کند. بنابراین ما دست اندرکاران تهیه 

و تدوین کتاب ها و رسانه های مرتبط باید تالش بیشتری در تألیف و نشر این کتاب ها به کار می بستیم.
در این دوره از جشــنوارة هیئت داوران از میان 24 عنوان کتاب بازی و ســرگرمی رسیده به گروه، هفت 
کتاب  را که از نظر داوران ارزشــمندتر بودند، نامزد دریافت جایزه معرفی کرد. متأسفانه در این دوره، سهم 
کتاب های دارای بازی و ســرگرمی کم بود و بیشــتر کتاب ها نیز ترجمه ای بودند. انتظار می رود، ناشران به 

تألیف این نوع کتاب ها توجه بیشتری نشان دهند.

نقاط قوت کتاب ها:
1. مطالب کتاب ها قابل اجرا و بازی کردن بودند.

2. با گروه سنی مخاطب تناسب داشتند.
3. اغلب با فرهنگ جامعۀ ایرانی و اسالمی مغایرت نداشتند.

4. بازی ها )هم بازی های انفرادی و هم  بازی های گروهی( تقریباً به روز بودند.
5. شور و هیجان و لذت بازی در کتاب ها احساس می شد.

6. کودکان می توانستند ابزارهای بازی ها را فراهم کنند.
7. گروه سنی مخاطب در شناسنامه کتاب ذکر شده بود.

8. فهرست منابع و مأخذ، واژه نامه ها و نمایه ها آورده شده بودند.
9. به طرح روی جلد و نام مناسب برای کتاب که در نگاه اول، حرف اول را می زند، توجه شده بود.

در کنار این قوت ها کتاب های مذکور از ضعف هایی نیز برخوردار بودند:
1. به امر کتاب سازی توجه کافی نشده بود.

2. برخی تصویرگری کتاب ها با ارزش های فرهنگی و بومی متناسب نبود.
3. زبان برخی ترجمه ها با زبان و ادبیات کشور هم خوانی نداشت.

4. به مقدمه یا پیش گفتار صحیح و مناسب که درک درستی از محتوای کتاب را شامل شود توجه کافی 
نشده بود.

5. بعضی کتاب ها ویراستاری مناسب نشده بودند.

گروه داوران حوزه بازی و سرگرمی پیشنهادهای اجرایی خود را به شرح ذیل اعالم می دارد:
 توجه بیشتر به امر تألیف کتاب های بازی و سرگرمی از سوی مؤلفان و ناشران؛

 توجه به چاپ و انتشار کتاب های بازی و سرگرمی؛
 تشویق و ترغیب ناشران در جهت تولید این گونه کتاب ها.
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گروهداوریپیشدبستانی

بابك نیك طلب )1346(
لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دبیر ادبیات دبیرستان های تهران و کارشناس ادبی »کانون 
پرورش فكری کودکان و نوجوانان« با بیش از 25 سال سابقۀ کار در عرصۀ آموزش ادبیات 
و شــعر کودک. ایشان که تاکنون شش مجموعه شــعر برای کودکان و نوجوانان سروده، 
برگزیدة نفر اول شــعر کودک و نوجوان پنجمین جشــنوارة بین المللی شعر فجر وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

مرتضی طاهری )1330(
فوق لیسانس مدیریت آموزشی و بازنشستۀ وزارت آموزش وپرورش که پیش از بازنشستگی، 
در ســمت های کارشناسی و معاون پرورشی اســتان تهران،  مسئول سازمان دانش آموزی 
تهران، کارشــناس مســئول گروه پیش دبســتانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی 
خدمت کرده اســت. ایشان همكاری نزدیكی با مجله های رشد پیش دبستان، رشد معلم و 

رشد ابتدایی داشته است.

مجید راستی )1333(
لیســانس ادبیات زبان انگلیسی، سردبیر مجلۀ رشــد کودک و نویسندة ادبیات کودک و 
نوجوان با بیش از 40 سال سابقۀ همكاری با گروه کودک و نوجوان شبكه های 1 و 2 »صدا 
و ســیمای جمهوری اسالمی ایران« و همكاری با مجالت کودک از جمله کیهان بچه ها و 
سروش کودک. ایشان تاکنون کتاب های بسیاری برای کودکان و نوجوانان به رشتۀ تحریر 
درآورده اســت که به عنوان نمونه می توان از »ماجراهای علی کوچولو« و »پسر کوچولویی 

به نام غوره« نام برد.
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گروهداوریپیشدبستانی

بیانیهٔگروهداوریپیشدبستانی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری پیش دبستانی، کتاب های راه یافته به مرحلۀ نهایی جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد 
را در سه بخش قصه و داستان،  شعر و مرجع مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

از میان کتاب های منتشر شده در سال های 1392 تا 1394 که در رشتۀ پیش دبستانی و در قالب شعر و 
قصه و کتاب مرجع بررسی شدند، در مجموع وضعیت نسبتاً  مناسبی در این حوزه مشاهده می شود. 

نقاط قوت کتاب ها را می توان چنین برشمرد: 
1. تنوع در فرم ارائۀ کتاب ها؛

2. گوناگونی موضوعات؛
3. توجه شاعران به مضمون های نوآورانه و منطبق با این گروه سنی؛

4. روبه رشد بودن خلق آثار مناسب برای خردساالن در حوزة قصه و داستان.

نقاط ضعف کتاب های موجود نیز در دو مورد زیر خالصه می شوند:
 کمبود کتاب های مرجع به علت بی اطالعی تولیدکنندگان اســتانی و معرفی نشدن کتاب های مزبور به 

حوزة نشر؛ 
 گرایش ناشــران به تولید مجموعه ها که این امر ناشــی از مشــكالت موجود در حوزة نشراســت و در 

بلندمدت تأثیر منفی بر کیفیت آثار تك جلدی خواهد داشت.
نكات پیشنهادی عبارت اند از:

1. توجه بیشتر ناشران و تولیدکنندگان به تنوع قالب ها، تنوع موضوعات و نیاز مخاطبان؛
2. نیازسنجی در بخش کتاب های مرجع و بخش هایی که به آن ها توجه کمتری شده است؛

3. اطالع رسانی بیشتر به استان ها برای معرفی کتاب های مرجع به حوزة نشر؛
4. تأکید به ناشران برای تولید کتاب های مرجع.
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گروهداوریچندموضوعی

سعید کفایتی )1348(
فوق لیســانس آموزش زبان آلمانی، دبیر دبیرســتان و مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب های 

کمك درسی و مقاله با 27 سال سابقۀ تدریس.

ناهید بریری
فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسالمی، کارشــناس تكنولوژی و گروه های آموزشی معاونت 
آمــوزش ابتدایی، مدرس دوره های آموزش عالــی ضمن خدمت فرهنگیان و مراکز تربیت 
معلم، و عضو شوراهای برنامه ریزی آموزش ابتدایی و درس های قرآن، علوم، دینی و ریاضی 

با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. 

مریم خدایاری )1350(
فوق لیسانس برنامه ریزی درسی، دبیر دبیرستان های تهران و معلم نمونۀ استانی در تهران 
در سال 1391. ایشان عالوه بر چندین جلد کتاب کمك درسی، تاکنون 14 مقالۀ علمی ـ 

پژوهشی و آموزشی به دست چاپ سپرده است.
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گروهداوریچندموضوعی

بیانیهٔگروهداوریچندموضوعی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

رسانه های آموزشی و کمك آموزشی به عنوان ابزاری برای تسهیل تدریس و یادگیری به کار می روند. یكی از 
این رسانه ها گروه  کتاب های چند موضوعی است. معلمان و مؤلفان، به خصوص در دورة ابتدایی، آموخته های 
دانش آموزان را که شــامل درس های فارسی، ریاضی، علوم، قرآن، هدیه های آسمان و ... می شود، به صورت 

مجموعه ای در یك مجلد، تنظیم و عرضه می کنند.
داوران کتاب های چندموضوعی، ضمن تقدیر و تشكر از همۀ مؤلفان و ناشرانی که در زمینۀ تولید و چاپ 
مجموعۀ کتاب های چندموضوعی فعالیت های ارزشــمندی داشــته اند، از بین کتاب  های مناســب در طول 
سال های 1393 تا 1395، 10 اثر رسیده به گروه  را براساس ویژگی های: انطباق طرح روی جلد با گروه سنی 
و محتوا، وجود مقدمه برای معلم، اولیای دانش آموز و خود دانش آموز، وجود فهرست موضوعی، کیفیت، نوع 
و جنس کاغذ، نوع و اندازة  حروف، تعداد صفحات، میزان سفیدخوانی، کیفیت و نحوة استفاده از رنگ، وجود 
تصویرهای مرتبط با محتوا، وجود جدول و نمودار، تعداد و انواع تمرین ها و سؤاالت در سطوح و حیطه های 
متفاوت )دانشــی، نگرشــی و مهارتی، کاربرد آموخته ها، ارزیابی، ترکیب و...(، رعایت اصول طراحی سؤال، 
تكراری بودن سؤاالت، درج زمان یكسان برای انجام انواع تمرین ها و آزمون ها و .... مورد ارزیابی قرار دادند.
وجود پاسخ نامه ها در اکثر این کتاب ها ، فرصت اندیشیدن، خالقیت و ابتكار را از دانش آموز سلب می کند 
و آن ها را مشتاقانه به سوی پاسخ آماده سوق می دهد. اشاره به عنوان های آزمون های بین المللی )تیمز و پرلز 
و کانگورو و ...(، فعالیت های تابســتانه و... روی جلد نیز مورد توجه ارزیابان قرار گرفت و متأســفانه اثری از 

آن ها در محتوا مشاهده نشد.
لذا در این مرحله از جشــنواره، از بین آثار موجود، اثری که حائز شــرایط الزم برای کسب عنوان برگزیده 
یا تقدیری باشــد، معرفی نمی شود. پیشنهاد می کنیم ناشران برای تولید آثار مناسب آموزشی، ضمن ایجاد 
هماهنگی های الزم بین گروه های تخصصی مؤلفان، از ارائۀ پاســخ نامه خودداری کنند و در نگارش مقدمه 

برای مخاطبان دقت الزم را مبذول دارند. 
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گروهداوریتفکروپژوهش

مهناز قانعی )1341(
دکترای فلســفۀ تطبیقی، دبیر دبیرستان های تهران، مدرس دانشگاه و عضو گروه فلسفۀ 
گروه های آموزشــی ادارة کل شهر تهران با بیش از 30 سال سابقۀ تدریس. ایشان صاحب 
کتاب »اخالق در نگاه موالنا« و هفت مقاله در زمینۀ اخالق و عرفان است و با »دانش نامۀ 

جهان اسالم« نیز همكاری دارد. 

میترا دانشور )1342(
دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور، دبیر دبیرستان های مناطق 12 و 16 آموزش وپرورش 
شهر تهران، رئیس گروه تفكر »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، مدرس دوره های 
کوتاه مــدت ضمن خدمت فرهنگیان، با بیش از 30 ســال تدریس، تحقیق، برنامه ریزی و 
تألیف در آموزش وپرورش. ایشــان در نگارش کتاب های »تفكر و پژوهش« برای پایه های 
ششــم تا هشــتم و »تفكر و سواد رســانه ای« پایۀ دهم و کتاب های راهنمای معلم آن ها 

همكاری داشته است. 

احمد غالمحسینی )1337(
فوق لیسانس برنامه ریزی درســی، معلم مدارس ابتدایی و متوسطه، مدرس مراکز تربیت 
معلم و کارشناس مســئول برنامه ریزی تربیت معلم با بیش از 35 سال خدمت فرهنگی. 
ایشان در تألیف کتاب های »تفكر و پژوهش« پایۀ ششم و »تفكر و سبك زندگی« پایه های 

هفتم و هشتم مشارکت داشته است.
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گروهداوریتفکروپژوهش

بیانیهٔگروهداوریتفكروپژوهش
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

به رغم توجه گسترده به »آموزش تفكر« و گذشت سال ها از درک این ضرورت در نظام آموزشی، به دلیل 
پاره ای از تنگناها، از قبیل دیدگاه برنامه ریزی غالب بر نظام آموزشــی، بی توجهی اولیای مدرسه ها و کمبود 
منابع آموزشی بومی متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی، و... پرورش تفكر از سرعت و کیفیت کافی برخوردار 
نیســت. برگزاری »جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشــد« فرصتی مغتنم برای رفع بخشی از این 

کاستی ها از طریق تولید کتاب های مناسب آموزشی ـ تربیتی است.
در این دوره از جشــنواره، گروه داوری تفكر و پژوهش 11 عنوان کتاب را بررســی کردند. هشــت عنوان 
از کتاب هــا به دانش افزایی مربیان، دو عنوان بــه کتاب کار مربی برای پرورش تفكر، و یك جلد به آموزش 
مهارت های تغییر شیوة تفكر برای عموم اختصاص داشت. به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری، همۀ کتاب ها 
توســط ســه داور به طور جداگانه و براساس معیارهای مورد نظر، ارزیابی شدند. در جلسۀ نهایی، کتاب های 

برگزیده براساس میانگین نظرات و اجماع داوران تعیین و به دبیرخانۀ جشنواره معرفی شدند.
از نكات قابل توجه در کتاب های این دوره از جشنواره، روی آوردن نویسندگان و ناشران محترم به تبیین 
مبانی نظری پرورش تفكر و چگونگی اســتفاده از آن در الگــوی مورد نظر خود، و ارائۀ راهكارهای پرورش 

تفكر، و توجه بیشتر به مربیان به عنوان پرورش دهندگان تفكر است.
توجه اندک به طراحی موقعیت های مؤثر بر پرورش تفكر و تولید محتواهای کاربردی برای مربیان و اولیا، 
و همچنین کم توجهی به تولید کتاب برای نیازها و سطوح گوناگون دانش آموزان در گروه های سنی متفاوت، 

از نقاط ضعف  کتاب های این دوره بوده است.

در پایان موارد زیر را پیشنهاد می کنیم.
 تولید کتاب های آموزشی پرورش تفكر، همسو با مبانی نظری »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« و 

»برنامۀ درسی ملی« در انتخاب موضوع و ارائۀ تعریف، استدالل، مثال و...؛
 تولید محتوای مناسب برای تبیین مبانی نظری برنامۀ پرورش تفكر در دوره ها و گروه های سنی مختلف، 

به دور از پیچیدگی و اطناب مالل آور یا ایجاز مخل؛
 توجه به اصل تنوع در طراحی موقعیت های مؤثر یادگیری )انتخاب، سازمان دهی و ارائه محتوا(؛

 توجه بیشتر به اصول زیبایی شناسی و تصویرگری کتاب ها )متناسب با ارزش های فرهنگی و بومی(؛
 توجه ویژه به تصویرگری و کیفیت جلد کتاب ها؛

 ذکر منابع،  مآخذ، واژ ه نامه و نمایه در کتاب ها با رعایت اصول و استانداردهای الزم؛
 معرفی دقیق منابعی برای مطالعۀ بیشتر.
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گروهداوریتاریخوجغرافیا

زهرا مروتی )1353(
فوق لیســانس تاریخ ایران اسالمی، دبیر دبیرســتان های منطقه 19 شهر تهران، مدرس 
کالس های ضمن خدمت و عضو گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، با 
25 سال سابقۀ خدمت در آموزش و پرورش و بیش از 30 عنوان کتاب در زمینۀ تاریخ و 

آموزش تاریخ.

عباس پرتوی مقدم )1346(
دکترای تاریخ با گرایش ایران اســالمی، دبیر دبیرســتان های تهران و کارشناس مسئول 
گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، با بیش از 20 سال سابقۀ خدمت در 
آموزش وپرورش. ایشــان عالوه بر مشارکت در تألیف کتاب های درسی مطالعات اجتماعی 
پایه هــای هفتم و نهم، با مجموعۀ کتاب »یاران امــام« و »دایرة  المعارف فرهنگ ناموران 

معاصر ایران« و مجله ها و فصل نامه های بسیاری همكاری داشته است.

مهدی چوبینه )1337(
دکترای جغرافیا در گرایش ژئومورفولوژی، معاون اســبق »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درســی«، مؤلف کتاب های درســی و داور جشنواره های فیلم رشــد، نرم افزارهای رشد و 

کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با بیش از 30 سال خدمت فرهنگی.
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گروهداوریتاریخوجغرافیا

بیانیهٔگروهداوریتاریخوجغرافیا
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوران کتاب های تاریخ و جغرافیا مراتب خرســندی خود را از برگزاری جشنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد اعالم می دارد و آرزومند  توفیق و تداوم این جشنواره است. 

درایــن دوره 72 عنوان کتاب در حــوزة تاریخ و جغرافیا به مرحلۀ  داوری نیمه نهایی رســید که پس از 
غربالگری اولیه، 10 عنوان به مرحلۀ نهایی راه یافتند. کتاب های رســیده در هر دو حوزة تاریخ و جغرافیا با 

استفاده از مواد مرغوب و جلد مناسب تهیه شده و به ذائقۀ مخاطب نزدیك تر شده بودند. 
البته برخی از کتاب های این دوره بدون در نظر داشــتن مخاطب خاص تهیه شده بودند که از ضعف های 

آن ها محسوب می شود و این موضوع، بخشی از زحمات مؤلفان و ناشران محترم را کم رنگ می نماید. 

نکات زیر به عنوان توصیه های هیئت داوران به مؤلفان، ناشــران و دست اندرکاران جشنواره 
اعالم می شود: 

1. هیئت داوران مراتب تأسف خود را از کمبود کتاب در حوزة جغرافیا ابراز می دارد و آرزومند توجه بیشتر 
ناشران به این حوزه است. 

2. هیئت داوران همچنین از ناهمگونی کتاب های تاریخی رســیده به مرحلۀ پایانی ابراز تألیف می کند و 
معیارهای داوری موجود را با انواع این کتاب ها متناسب نمی داند. 

3. داوران این دوره برموضوع اهمیت حوزة گرافیك در تولید منابع تاریخی و جغرافیایی به شــدت تأکید 
دارند. 

4. هیئت داوران بر طبقه بندی کتاب های آموزشی و درسی براساس مخاطبان مشخص تأکید می کند. 
5. این هیئت توجه ناشــران و مؤلفان محترم را به هم ســویی و هم نوایی با برنامه های درســی و محتوای 

کتاب های درسی جلب می کند. 

79   رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 |
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محمدحسن حسینی )1348(
لیســانس متالوژی و دارای 20 جلد کتاب در حوزة شعر، قصه و زندگی نامه و بیش از 50 
مقالۀ چاپ شده در مطبوعات کشــور برخی از آثار او عبارتند از: »کالس بهار«، »آخرین 
پدربزرگ«، »دوست بانمك، دوست شــیرین«، »میش سفید،  ابر سفید«، »کتاب باغ« و 

»گمشده  شازده کوچولو«.

مرجان فوالدوند
فوق لیسانس ادبیات فارســی و دانشجوی دکترای ادبیات است. نویسندگي و پژوهشگري 
و سردبیري مجلۀ »همشــهری بچه ها« را در کارنامۀ خود دارد. تاکنون 8 کتاب داستان، 
به صورت بازنویســی و بازآفرینی، برای کودکان و نوجوانان به چاپ رســانده است. کتاب 
»طوطی و بازرگان« ایشــان در فرانســه، نروژ، هلند و ایتالیا چاپ شده است و سه کتاب 

دیگرشان از جشنواره های داخلی جایزه گرفته اند. 

عزت اهلل الوندی )1353(
لیســانس تئاتر با گرایش ادبیات نمایشــی، نویسنده، شــاعر و روزنامه نگار که حدود 20 
ســال در عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان، هنر و داســتان فعالیت داشــته است. ایشان با 
»کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان«، »حوزة هنری ســازمان تبلیغات اســالمی«، 
»صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران« و »سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران« و 
همچنین، روزنامه های بیان، آفتاب یزد و جام جم و مجالت همشهری، رشد نوآموز و رشد 
کودک همكاری داشته است. آقای الوندی زندگی نامۀ فردوسی و زرین کوب را به سفارش 
انتشارات مدرسه به رشتۀ تحریر درآورده و جوایز متعددی از جشنواره های ادبی کشوری 

دریافت داشته است.
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بیانیهٔگروهداوریداستان-آموزشابتدایی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

اغراق نیست اگر داستان کودک را یكی از مهم ترین شاخه های ادبیات بدانیم؛ چرا که اولین مواجهۀ انسان 
با جهان ادبیات و هنر را شــكل می دهد. مواجهه ای که اگر موفق و خوشــایند باشد، او را مقیم دائم جهان 
وسیع ادبیات و مهمان خوان بی پایان دانایی خواهد کرد و از او انسانی در صلح و مهربانی با خویشتن و جهان 
خواهد ساخت. اما اگر مواجهه ای ناموفق باشد، دست کم برای سال ها، او را از دانایی و لذت نهفته در کتاب ها 
محروم خواهد ساخت. از این رو داستان کودک شایستۀ توجهی بی وقفه و نقدی دلسوزانه و موشكافانه است.

توصیف وضع موجود
از میان کتاب های چاپ اول ـ تألیف و ترجمه ـ منتشــر شــده در سال تحصیلی 94-1392 که به دفتر 
جشــنواره رســیدند، طی دو مرحله داوری 84 کتاب به مرحلۀ داوری نهایی راه یافتند. از این تعداد با نظر 
داوران، کتاب های ترجمه ای کنار گذاشته شدند و از میان 57 عنوان کتاب، با اتفاق نظر داوران، یك کتاب 

برگزیده و یك کتاب شایستۀ تقدیر معرفی شد.

نقاط قوت کتاب ها 
کتاب هایی که به مرحلۀ نهایی راه یافتند و به عنوان نامزد معرفی شدند، از تخیلی تازه و آزاد، زبانی روان 

و داستانی شیرین برخوردار بودند.

نقاط ضعف کتاب های موجود
هیئت داوران مهم ترین ضعف مجموع کتاب ها را در قصه پردازی و ساخت ماجراهای پرکشش و هیجان انگیز، 
و فقدان تفكر اصیل در زیرساخت کتاب ها دانست. ضعف زبان متأسفانه یكی از نقاط ضعف شایع در کتاب ها 
بود. کودکان به داســتان هایی نیاز دارند که نه تنها جذاب و خواندنی باشــند، بلكه به زبانی شیوا نیز روایت 
شده باشند. زبانی که گنجینۀ لغات آنان را غنی کند و آنان را با ظرافت ها و ظرفیت های زبان فارسی به عنوان 

ابزار تفكر و نیز یكی از مهم ترین زبان های ادبی جهان آشنا سازد.

پیشنهادها
تشــویق صاحب نظران به نقد علمی و موشكافانه، به تولید آثاری سخته تر و صیقل خورده تر می انجامد. از 
طرف دیگر، معرفی گســتردة کتاب های برگزیدة جشنواره که با مالک های سخت گیرانه انتخاب شده اند، به 
ترویج کتاب خوب در آشــفته بازار کتاب  ســازی ها کمك می کند. اگر جشنواره به این دو هدف دست  یابد، 
رســالت خود را در روشــن و هموار کردن راه پدیدآورندگان به سوی تولید کتاب های بهتر، و راه کودکان و 

نوجوانان به سوی شناخت کتاب های خوب، به انجام رسانده است.
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محمدمهدوی شجاعی )1343(
لیسانس علوم تربیتی، دبیر زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه با 32 سال سابقۀ تدریس. 
ایشان مسئول بخش داســتان کیهان بچه ها و مدرس کالس های داستان نویسی نیز بوده 

است.

محمدرضا شمس )1336(
دارای مدرک معادل کارشناسی ادبیات، مدرس قصه نویسی در مدارس و همكار شرکت های 
انتشــاراتی صاحب نام تهران که تاکنون بیش از هشــت عنوان کتاب داستان تألیف کرده 

است.

جعفر ابراهیمی )1330(
دیپلم ریاضی و دارای نشــان درجۀ یك هنری )معادل دکترا( و بازنشستۀ کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان. این شــاعر و نویسنده که 22 سال مسئول شورای شعر کانون 
بوده اســت، بیش از 150 اثر در شعر، داستان و کتاب های آموزشی دارد و تاکنون دبیر و 

داور جشنواره های ادبی بسیاری بوده است.
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بیانیٔهگروهداوریداستان-آموزشمتوسطه۱و2
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

تعداد کتاب های موجود در این بخش 480 عنوان بود که بعد از بررسی های اولیۀ داوران 54 کتاب راهی 
مرحلۀ  درجۀ 1 تشخیص دادند و در مرحلۀ نهایی، داوران 8 کتاب را انتخاب و به عنوان نامزدهای این بخش 

معرفی کردند.
داوران اعتقاد دارند که با توجه به وضعیت بد نشر ، ادبیات داستانی حرکتی رو به رشد دارد. هر چند این 
حرکت ُکند   صورت می گیرد،  اما امیدوارکننده است. روی آوردن نویسندگان و ناشران به چاپ و تألیف رمان، 
شناخت مخاطبان و نیازهایشــان، فعالیت  و شرکت بیشتر نویسندگان جوان در این عرصه، و تجربه کردن 
قالب های دیگر ادبی، مثل طنز،  فانتزی،  وحشــت و...، هر چند محدود، نشــان دهندة این حرکت رو به رشد 
اســت. البته داوران این بخش اذعان دارند که ادبیات داســتانی ماـ  به خصوص در بخش رمانـ  با معیارها و 

استانداردهای جهانی فاصلۀ زیادی دارد. 
از دیگر نقاط ضعفی که می توان به آن اشــاره کرد، کمبود رمان های مجموعه ای و چند جلدی و مجموعه 
داســتان  است که مخاطبان زیادی دارد و ناشران و نویسندگان خارجی به آن توجه زیادی می کنند. حضور 
کم رنگ نویسندگان زن نسبت به نویسندگان مرد و حضور کم رنگ نویسندگان حرفه ای نسبت به جوان ها، 
 نداشــتن جسارت و نوآوری، خودسانسوری، روایت های تخت، بی توجهی به چگونه روایت کردن، گرایش به 
سانتی مانتاسیســم و احساس گرایی، موضوع گرایی و نداشتن جهان بینی، و... از دیگر نقاط ضعف کتاب های 

این دوره بود.
به نظر ما، یكی از بهترین راهكارهای اجرایی برای رفع چنین مشــكالتی، حرفه ای شــدن است؛ حرفه ای 
شدن ناشران،  به خصوص کادر اجرایی آن ها و حرفه ای شدن نویسندگان، مترجمان و تصویرگران. از طریق 
حرفه ای شــدن و حرفه ای عمل کردن، روی آوردن به تألیف، رعایت کپی رایت، دوری از کتاب ســازی های 
بازاری، انتخاب مترجمان، تصویرگران و ویراستاران مناسب برای هر کتاب و مواردی از این دست، بسیاری 

از اشكاالت داستان نویسی ما برطرف می شوند.

83   رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 |



گروهداوریریاضی

دیانا فردین )1357(
فوق لیســانس آموزش ریاضی و دانشجوی دکترای آموزش ریاضی و دبیر ریاضی مدارس 
به مدت 17 ســال. در زمینۀ ارزشیابی کتاب ریاضی اول و سوم ابتدایی و نظارت بر اجرای 
آزمون های بین المللی »تیمز و پرلز« در ایران، با »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« 

همكاری داشته است.

ابراهیم ریحانی )1345(
دکترای آموزش ریاضی از »دانشگاه مسكو«، مدیر گروه ریاضی »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی«، دانشــیار گروه ریاضی »دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایی«، مدیر واحد 
تحقیق، توســعه و آموزش ریاضی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و عضو هیئت 
تحریریه مجلۀ »آموزش ریاضی برهان« که در نگارش کتاب های درسی ریاضی دوره های 
ابتدایی و متوســطه همكاری داشته و دو کتاب نیز به زبان روسی به رشتۀ تحریر درآورده 

است.

سپیده چمن آرا )1350(
دانشــجوي دکترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی، دبیر ریاضی دبیرستان های تهران، 
مسئول گروه ریاضی دوره های ابتدایی و متوسطۀ 1، مدرس دوره های ضمن خدمت، مؤلف 
کتاب درسی »هندســۀ تحلیلی و جبر خطی« و سردبیر »رشــد آموزش ریاضی برهان، 
متوسطۀ 1« با بیش از 25 سال خدمت در عرصۀ آموزش ریاضی. ایشان مقاالت خود را در 
کنفرانس های »آموزش ریاضی ایران« و »روان شناسی آموزش ریاضی ایران« ارائه می دهد. 
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گروهداوریریاضی

بیانیهٔگروهداوریریاضی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری ریاضی با مالحظه کتاب های رسیده، به ناشران کتاب های آموزشی پیشنهاد می کند:
 کتاب های کمك آموزشــی و آموزشــی عالوه بر توجه به دانش ریاضی و ارائۀ محتوای مناســب برای 

دانش آموز، به پرورش مهارت های ریاضی و تفكر ریاضی نیز توجه کنند و به فناوری نیز بپردازند.
 کتاب های کار و کمك آموزشــی در راســتای اهداف کتاب های درسی رسمی تألیف شوند، از نظر ابعاد 

فرهنگی دارای مؤلفه های مثبت باشند و به ابعاد زیبایی شناختی نیز توجه داشته باشند.
 کتاب های کمك آموزشــی از بیان کلیشــه ای مفاهیم و حقایق و توجه صرف به الگوریتم ها بپرهیزند و 

عالوه بر رویه ها، به مفاهیم به صورت مناسب بپردازند.
 در کتاب های آموزشی که برای معلمان نگاشته می شود، به نیازهای اساسی آنان توجه شود.

 شــعارها و عنوان هایی که برای کتاب های آموزشــی یا کمك آموزشــیـ  چه بــرای معلمان چه برای 
دانش آموزان ـ روی جلد یا در عنوان یا مقدمۀ کتاب آمده است، واقعاً در محتوای کتاب محقق شوند.

 کتابی که به عنوان کتاب آموزشی نوشته می شود، آینۀ تمام نمای آنچه بیان می کند، باشد.
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گروهداوریزبانوادبیاتفارسی

علی  رضایی )1354(
لیســانس زبان و ادبیات فارسی، کارشــناس ارزیابی کتاب های درسی، دبیر نمونۀ استانی 
و شهرستان های اســتان تهران و مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان که در تألیف 
بیش از 15 جلد کتاب کمك آموزشــی و کمك درسی ادبیات فارسی دبیرستان مشارکت 

داشته است. 

حسین قاسم پور مقدم )1344(
دکترای برنامه ریزی درســی، عضو گروه کار تألیف کتاب های فارسی ابتدایی و متوسطه، 
رئیس واحد تحقیق، توســعه و آموزش زبان و ادبیات فارســی »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی« و مدرس دانشگاه. ایشــان در حال حاضر یك مجموعۀ فارسی آموزی برای 

غیرفارسی زبانان در دست تدوین و تألیف دارد.

فریدون اکبری شلدره )1342(
دکترای زبان و ادبیات فارســی و کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی »دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درســی« است که عالوه برنظارت بر برنامه ریزی و تألیف کتاب های فارسی 
درسي، کتاب ها و مقاالتی در زمینۀ آموزش ادبیات و زبان فارسی به رشتۀ تحریر در آورده 
است. »ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی« و »پیشینۀ آموزش زبان فارسی در ایران« 

از جمله کتاب های ایشان است. 
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گروهداوریزبانوادبیاتفارسی

بیانیهٔگروهداوریزبانوادبیاتفارسی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

برنامۀ درســی زبان و ادبیات فارســی یكی از اساســی ترین برنامه های حوزه های یادگیریـ  تربیتی نظام 
آموزشی است که رسالتی سرنوشت ساز در انتقال میراث فرهنگی، ارتقای سواد ارتباطات و پاسداری از زبان 

فارسی دارد.
کتاب های کمك آموزشــی و کمك درسی فراوانی در بازار نشر دربارة برنامۀ درسی زبان و ادبیات دوره های 
تحصیلی گوناگون تولید شــده اند که همگی ســعی دارند، به مخاطبان و مجریان برنامۀ درسی در تثبیت، 
تحكیم و تعمیق یادگیری زبان و ادبیات فارسی کمك کنند. بسیاری از این کتاب ها در جهت تحقق اهداف 
آموزش زبان و ادبیات فارســی، به ویژه کتاب های درسی فارسی، به ارائۀ مطالب آموزشی پرداخته اند و این 

موضوع نسبت به گذشته بیشتر محسوس و ملموس است.

با این وجود برخی از نقاط ضعف کتاب های موجود را می توان چنین شمرد: 
1. کم توجهی به خواسته ها و انتظارات برنامۀ درسی زبان و ادبیات دورة تحصیلی؛

2. تكیه بر ساختار و محتوای کتاب درسی فارسی و تكرار آموزه های آن؛
3. عادت دادن مخاطب به پخته خواری با آوردن پاسخ سؤاالت در کتاب های کار و تمرین؛

4. کم توجهی به تنوع، ابتكار و نوآوری در تألیف و چاپ کتاب؛
5. رعایت نكردن اصول نگارش و تدوین علمی و نداشتن ارجاعات درست.

این گروه داوری همچنین نکاتی را به شرح زیر به ناشران محترم پیشنهاد می کند:
 توجه به اصول و اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی براساس راهنمای برنامۀ درسی ملی؛

 توجه به ویژگی های استفاده کنندگان کتاب به ویژه دانش آموزان؛
 رعایت سطوح یادگیری، درک مطلب و توانمندی های زبانی و ادبی در تولید کتاب و محصوالت آموزشی؛

 توجه به ابعاد زیبایی شناختی و نیز زبان آموزشی در تدوین و تولید کتاب و محصوالت آموزشی.
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گروهداوریزبانهایخارجی

سعید معظمی گودرزی )1355(
فوق لیسانس زبان شناسی و دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی، عضو گروه زبان های 
خارجی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، سرگروه کشوری زبان انگلیسی دبیرستان 

و مدرس دورة کشوری کتاب های جدیدالتألیف درس زبان انگلیسی دورة اول متوسطه.

محمدرضا عنانی سراب )1337(
دکترای آموزش زبان انگلیسی از »دانشــگاه لیدز« انگلستان، معاون گروه زبان انگلیسی 
دانشكدة ادبیات و علوم انسانی »دانشگاه شهید بهشتی« و مؤلف کتاب های زبان انگلیسی 
پیش دانشگاهی و پایۀ هفتم، با بیش از 30 مقالۀ علمی ـ پژوهشی در زمینۀ آموزش زبان 

انگلیسی. 

فریبا پیوندی )1350(
فوق لیسانس زبان شناسی همگانی و دبیر و سرگروه زبان انگلیسی دوره های متوسطۀ اول و 
دوم در مناطق 6 و 11 آموزش وپرورش تهران، با 17 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش.
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گروهداوریزبانهایخارجی

بیانیهٔگروهداوریزبانهایخارجی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشــد که هر ساله به انتخاب کتاب های برگزیده و تقدیری دست 
می زند، می  کوشــد در جهت دهی به تألیف کتاب های کمك آموزشــی نقش مؤثــر و کارایی ایفا کند. دورة 

سیزدهم جشنواره با تغییراتی در برنامۀ درسی زبان های خارجی مقارن شده است.
تنوع در شــیوه های ارائۀ مطالب، چند رسانه ای شدن ارائۀ محتوا، جذابیت شكل ظاهری کتاب ها، و توجه 
مناسب به صحت و دقت علمی را می توان از نقاط قوت کتاب های ارائه شده به این دوره از جشنواره  دانست. 
بخشی از این گرایش مثبت را می توانیم به تغییر در برنامۀ درسی نسبت دهیم. چرا که در این مرحله مؤلفان 
سعی کرده اند، در انتخاب محتوا و نحوة ارائۀ متناسب با رویكرد برنامۀ جدید به تجربیات جدیدی در تألیف 

مبادرت کنند. 
به موازات این گرایش مثبت، گرایش دیگری نیز به چشــم می خورد. بعضی از عنوان ها هنوز از شیوه های 

گذشته فاصله نگرفته اند. شاید بتوان این گرایش را نتیجۀ پرهیز ناشران از خطر پذیری دانست. 
امید اســت ناشران با عنایت به تغییراتی که در برنامۀ درســی اعمال شده است، از محدود کردن مؤلفان 
به تألیف در چارچوب  های متأثر از گذشته بپرهیزند و مؤلفان نیز از فرصت ایجاد شده برای تنوع بخشی به 

متون، تنوع فعالیت های یادگیری و شیوه های ارائه استفاده کنند. 
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گروهداوریسالمتوتربیتبدنی

طیبه ارشاد )1351(
فوق لیسانس علوم ورزشی، مسئول تربیت بدنی دختران منطقۀ 14 تهران، کارشناس گروه 
تربیت بدنــی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« و مؤلف کتاب های راهنمای معلم 
تربیت بدنی برای دوره های تحصیلی ابتدایی، متوســطۀ اول و متوســطۀ دوم با 25 سال 
ســابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان مشــاور طرح پژوهشی ارزشیابی درس 

تربیت بدنی در پایۀ ششم ابتدایی نیز بوده است.

حسین بابویی )1353(
فوق لیسانس مدیریت ورزشی و دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی، 
مدیــرکل دفتر تربیت بدنــی و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش وپرورش، عضو هیئت 
تحریریۀ مجلۀ رشــد تربیت بدنی و عضو و مســئول فنی مجلۀ ورزش و ارزش. ایشان در 
تدوین برنامۀ راهبردی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش وپرورش همكاری داشته 

است.

عباس اردستانی )1343(
فوق لیســانس تربیت بدنی و علوم ورزشــی، عضو شــورای برنامه ریزی درسی تربیت بدنی 
سازمان پژوهش، مدرس مرکز تربیت معلم سابق، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و 
مؤلف کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی پایه های ششــم تا دوازدهم مدارس با بیش از 

15 سال سابقۀ خدمت در عرصۀ تربیت بدنی.
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گروهداوریسالمتوتربیتبدنی

بیانیهٔگروهداوریسالمتوتربیتبدنی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

خداوند را شاکریم که در سیزدهمین »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد«، برگ زرین دیگری به 
افتخارات صاحبان اندیشه و فعاالن حوزة تولید و نشر آثار تربیت بدنی و علوم ورزشی افزوده شد.

در این جشــنواره از 15 عنوان کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، ســه کتاب نامزد دریافت عنوان برگزیده 
بودند که در نهایت یك کتاب برگزیده معرفی شــد. از نكات قابل تأمــل درخصوص کتاب های راه یافته به 
مرحلۀ نهایی داوری می توان به تعداد زیاد آثار ترجمه ای و حضور کم رنگ آثار تألیفی، و همچنین پراکندگی 
عنوان های کتاب ها اشاره کرد که البته این امر از غنا و در دسترس بودن تألیفات بین المللی و بستر موضوعی 

گسترده در علوم ورزشی و تربیت بدنی حكایت دارد.

گروه داوران توجه به نکات زیر را در ادامة فعالیت های ارزشــمند تالشگران عرصة نشر آثار 
تربیت بدنی و علوم ورزشی الزم می داند:

 تهیه و تولید آثار با رویكرد پاسخ به نیازهای معلمان و دانش آموزان در دو بخش »درس تربیت بدنی« و 
»فعالیت های مكمل و فوق برنامۀ ورزشی« انجام پذیرد.

 حفظ رویكرد، اهداف و اصول مورد تأکید در برنامۀ درسی تربیت بدنی مدنظر قرار گیرد.
 به جاذبه های بصری و زیباسازی آثار توجه بیشتری مبذول شود.

 تولید و نشر آثار تألیفی تقویت شود.
 تصویرها متناسب با ارزش های فرهنگی و بومی کشور مناسب سازی شود.

 در گزینش و نشر آثار ترجمه ای، به ویژگی های به روز بودن، نو بودن و کاربردی بودن اثر توجه بیشتری 
شود.

در پایان زحمات بی دریغ برگزارکنندگان جشنواره را ارج می نهیم و برای ناشران و مؤلفان توفیق خدمت 
و سالمت از ایزد منان خواستاریم.
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گروهداوریشعرونثرادبی

محمدکاظم مزینانی )1342(
لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. 
نوشــتن و سرودن را از ســال 1363 آغاز کرده و در این فاصله ده ها عنوان کتاب شعر و 
داستان و زندگی نامه نوشته است که بیش تر آن ها متعلق به حوزه کودک و نوجوان اند. او 
برای کتاب داســتانی »پاییز در قطار« )1385(، جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
را به دست آورد و برای رمان»آه با شین« )1393( جایزه جشنواره مهم جالل آل احمد را 

اخذ کرد. آثار او دو بار نیز در جشنواره کتاب های آموزشی رشد برگزیده شده اند.

محمدحسن حسینی )1348(
لیســانس متالوژی و دارای 20 جلد کتاب در حوزة شعر، قصه و زندگی نامه و بیش از 50 
مقالۀ چاپ شده در مطبوعات کشــور برخی از آثار او عبارتند از: »کالس بهار«، »آخرین 
پدربزرگ«، »دوست بانمك، دوست شــیرین«، »میش سفید،  ابر سفید«، »کتاب باغ« و 
»گمشــده  شــازده کوچولو«. وی در این دوره از جشنواره داور گروه داستان دوره ابتدایی 

نیز بود.

افشین عالء )1348(
لیســانس علوم سیاسی، دارای نشــان درجۀ یك هنر )معادل دکترا( از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و نویسنده و شاعر سرشــناس کودکان و نوجوانان. از آثار متعدد او برای 
 کودکان و نوجوانان می توان به »یك عالم پروانه«، »بلدم شعر بگویم«، »نسیم دختر باد«، 
»یك سبد بوی بهار«،  »خاطرات مه گرفته«، »دو منظومه بلند عاشورایی«، »گل صد برگ 
و تانك« و »عطر خنده امام« اشــاره کرد. »کودکانه ها و غزل« نیز مجموعه ای از شعرهای 

بزرگسال و کودکانه اخیر اوست. 
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گروهداوریشعرونثرادبی
بیانیهٔگروهداوریشعرونثرادبی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری شــعر و نثر ادبی، داوری کتاب های منتشر شده در گروه سنی کودک و نوجوان طی دو دوره 
اخیر   را به عهده داشت.

در این دوره 55 عنوان کتاب به چرخه نهایی داوری وارد شــده بود که در پایان 6 عنوان کتاب به عنوان 
نامزد  معرفی شدند.

نقاط قوت کتاب ها عبارت بودند از:
1. بهبود تجربۀ شاعران جوان و افزایش  جسارت آن ها در خلق فضاهای نو؛

2. کتاب سازی و تصویرگری نسبتاً مناسب آثار؛
3. وجود تنوع در قالب های شعری؛

4. فاصله گرفتن از شعرهای دارای وزن هجایی؛
5. افزایش فرصت چاپ کتاب برای شاعران جوان؛

6.کودکانگی قابل تأمل در برخی آثار؛
7. افزایش معناگرایی و نگاه فلسفی در آثار.

نقاط ضعف کتاب های موجود نیز عبارت اند از:
کمبود جوهرة شعری در آثار؛

ضعف تألیف و مشكالت زبانی در شعرها به ویژه شاعران جوان؛
ساده انگاری در سرودن شعر به ویژه شعرهای نیمایی؛

کتاب ســازی بی رویه در هر دو گروه شــاعران تازه کار و برخی شــاعران پیشكســوت و سرودن شعرهای 
کتاب پرکن؛

اشاعۀ فضاهای نومیدی در شعر نوجوان؛
بی توجهی به معیارهای شعر به ویژه شعر نیمایی؛

محدود بودن دایرة واژه ها در شعرها؛
فقدان تكه های درخشان، ناب و به یادماندنی در شعرها؛

ورود ناشیانه و ناموفق شاعران به شعر سپید، بدون اشراف به ظرفیت های موسیقایی آن؛
کمبود سواد شعری شاعران به دلیل مطالعۀ ناکافی ادبیات کهن؛

تكرار تجربه های شعری و کلیشه ای شدن به ویژه در شعر برخی شاعران پیشكسوت؛
غلبۀ نگاه فانتزی بر مضامین، زبان و فضای شعرها؛

انحصار تقریبی نشــر مجموعه های پر شمارگان به انتشــارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و 
کم کاری یا محرومیت ناشران دیگر در مقایسه  با کانون.

در پایان، برخی راهکارهای اجرایی را به شرح زیر پیشنهاد می کنیم:
 افزایش سطح خبرگی شاعران با شرکت در جلسات نقد و بررسی شعر؛

 چاپ کتاب های نقد شعر کودک و نوجوان به همراه نقد و تحلیل نمونه های موفق؛
 افزایش دقت و علمی شدن داوری های شعر؛

 استانداردسازی معیارهای نقد شعر با ذکر شواهد موفق؛
 چاپ گزیده هایی از شعرهای موفق با ذکر دالیل موفقیت آن ها در قالب کتاب های مرجع؛

 تشكیل جلسات شعرخوانی با حضور شاعران برگزیدة چند سال اخیر.
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گروهداوریعلومتجربی

بتول فرنوش
فوق لیســانس فیزیك، دبیر فیزیك دبیرســتان های تهران، عضو شورای برنامه ریزی علوم 
تجربی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، داور چهار دورة گذشتۀ جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان 
در تألیف کتاب های درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آن ها همكاری 

داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد.

مریم انصاری )1346(
فوق لیســانس برنامه ریزی درسی، دبیر زیست شناسی دبیرســتان های تهران، کارشناس 
گروه زیست شناســی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« و داور دو دورة گذشــتۀ 
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 25 سال سابقۀ خدمت در وزارت 
آموزش وپرورش. ایشان در تألیف کتاب های علوم دورة ابتدایی و زیست شناسی دبیرستان 
و راهنمــای معلــم و کتاب کار آن ها همكاری داشــته و مقاله ای نیز در »رشــد آموزش 

زیست شناسی« به چاپ رسانده است.

مهرناز صادقی )1342(
لیسانس علوم تجربی و فوق لیسانس تحقیقات آموزشی، دبیر دبیرستان های تهران، مدرس 
دانشــگاه جامع علمي-کاربردي، معلم نمونه اســتان تهران در ســال 1380، کارشناس 
ارزشیابی محتوای الكترونیكی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سردبیر نشریۀ 
»آموزش از راه دور« با 34 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش. ایشان عالوه بر همكاری 
در اجرای طرح های پژوهشــی وزارت آموزش وپرورش، چند کتاب کمك آموزشی و کمك 
درســي در حوزة آموزش علوم تجربی دبستان و دبیرستان به دست چاپ سپرده و مقاالت 

متعددی در مجالت کشور منتشر کرده است.
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گروهداوریعلومتجربی

بیانیهٔگروهداوریعلومتجربی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

با توجه به رویكرد جدید آموزش علوم تجربی در دوره های ابتدایی و متوسطه اول که پرورش شایستگی های 
پایه و آموزش مهارت های فرایندی به دانش آموزان اســت، کتاب های آموزشی و کمك درسی باید هم راستا 
با این تحوالت و در جهت تحقق این رویكردها و هدف ها، دســت اندرکاران آموزش علوم در مدرسه را یاری 

کنند.
از میان 32 کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، شــامل چند مجموعه کتاب ترجمه )27 کتاب( و تألیفی )5 
کتاب شــامل دو کتاب کار(، 7 عنوان کتاب به عنوان نامزد معرفــی و در نهایت از میان نامزدها یك کتاب 

برگزیده و یك کتاب تقدیری انتخاب شد.

برخی نقاط قوت کتاب ها عبارت اند از:
 توجه به اهمیت دست ورزی؛
 تقویت مهارت های فرایندی؛

 توجه به آموزش معلمان با نگاه کاربردی؛
 بیان ساده و روان و داستانی برای کودکان؛

 تألیفی بودن؛
 تلفیق دانش و مهارت در زمینۀ زندگی دانش آموز.

در میان 32 کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، فقط 5 عنوان کتاب تألیفی به چشــم می خورد و کتاب های 
دانش افزایی بیشــترین تعداد را به خود اختصاص داده اند که شیوة ارائۀ محتوای آن ها بسیار شبیه یكدیگر 

است.
تعداد کتاب های کمك درســی )کتاب های کار( که به مرحلۀ پایانی راه یافته اند، نســبت به سایر کتاب ها 

اندک است و البته این تعداد نیز با رویكردهای جدید آموزش علوم هماهنگی کافی نداشتند.

گروه داوران ضمن تشکر از ناشران محترم، مؤلفان و مترجمان فرهیخته، این موارد را توصیه 
می کند:

 توجــه به رویكردهــای نوین آموزش علــوم و برنامه های جدید آموزش در راســتای اســناد تحولی 
آموزش وپرورش؛

 توجه بیشتر به تألیف کتاب به جای ترجمۀ صرف؛
 توجه به تألیف کتاب های راهنمای آموزش ویژة معلمان؛

 افزایش خالقیت در ارائۀ محتوای کتاب ها؛
 توجه به استانداردهایی مانند نمایه، مقدمه برای معرفی کتاب و بیان هدف های آن؛

 توجه به موضوع ها و مسئله های روز کشور مانند حفظ محیط زیست.
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گروهداوریعلومتربیتیوروانشناسی

مریم خسرویانی )1342(
فوق لیســانس روان شناســی و دانشــجوی دکترای روان شناســی تربیتی و رئیس ادارة 
برنامه ریزی نیروی انســانی در حوزة معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش 
که تاکنون در تألیف 8 کتاب درســی همكاری داشــته و از مدرســان کتاب های درسی 

جدیدالتألیف »تفكر و سبك زندگی« است.

محمود معافی )1331(
دکترای برنامه ریزی درســی از دانشگاه دهلی و مشــاور برنامه ریزی درسی و دبیر شورای 
آداب و مهارت های زندگی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، با بیش از 30 سال 
ســابقۀ تدریس و تألیف. ایشان عالوه بر مشــارکت در تألیف بیش از 15 کتاب درسی و 
ترجمه ای و همكاری با مجله های رشد، با ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی برنامۀ درسی 

و صلح جهانی )2008( شرکت داشته است. 

سعید راصد )1344(
دانشجوي دکترای روان شناسی تربیتی و کارشناس و مؤلف گروه دینی »دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درسی«، با حدود 25 سال سابقۀ تدریس و تألیف. ایشان در تألیف کتاب های 
درسی »هدیه های آسمانی« دورة ابتدایی و »تفكر و سبك زندگی« مشارکت داشته است.
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بیانیهٔگروهداوریعلومتربیتیوروانشناسیگروهداوریعلومتربیتیوروانشناسی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

علوم تربیتی شامل علومی است که با تربیت انسان سروکار دارند. این علوم عبارت اند از: فلسفۀ تعلیم وتربیت، 
برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، روش ها و فنون تدریس، ارزشیابی، مشاوره و راهنمایی، و روش تحقیق 
در علوم تربیتی روان شناسی علم مطالعه و شناخت ابعاد مختلف رفتار موجود زنده و عمل و فرایندهای ذهنی 
اوست. شــاخه های این علم شامل روان شناسی رشد، روان شناسی کودک، روان شناسی شخصیت، روان شناسی 
اجتماعی، روان شناسی بالینی )مرضی(، روان شناسی تربیتی، روان شناسی سیاسی، روان شناسی کار، روان شناسی 

جنسیت، روان شناسی صنعتی، روان شناسی مدیریت، روان شناسی بهره وری و روان شناسی نظامی است.
از میان کتاب های رسیده به جشنواره، 15 کتاب در حوزة روان شناسی و 65 کتاب در حوزة علوم تربیتی بود. 

فراوانی این کتاب در هر حوزه به این شرح بود: 
روان شناسی )رشد یك عنوان، کودک 3 عنوان، شناختی 3  عنوان، مرضی 6  عنوان، سیاسی 1 عنوان و روان شناسی 1 
عنوان( و علوم تربیتی )آموزش 14 عنوان، طراحی برنامۀ درسی 5 عنوان، طرح های پرورشی 5 عنوان، برنامه ریزی آموزشی 

1 عنوان، مشاوره 4 عنوان، ارزشیابی 6 عنوان، روش تدریس 11 عنوان، تحقیقات تربیتی 7 عنوان و متفرقه 7 عنوان(.
نقاط قوت کتاب ها:

نقاط قوت کتاب هایی که وارد مرحلۀ داوری شدند، به این شرح بود:
1. داشتن جذابیت موضوعی و محتوایی؛

2. توجه به جنبه های کاربردی در مدرسه و کالس درس؛
3. مبتنی بودن محتوا بر تحقیقات پشتیبان و تجربی؛

4. بیان رهنمودها و مثال های روشن؛
5. اعتبار علمی و به روز بودن محتوا؛

6. توجه به پرورش مهارت های عملی و حرفه ای معلم؛
7. ارائۀ  راهكارهای مداخلۀ مثبت در تغییر رفتار کودک؛
8. ارائۀ الگوهای نمونۀ تدریس همراه با پشنوانۀ تجربی؛

9. توجه به راهبردهای یادگیری اثربخش؛
10. خالقیت و نوآوری؛

11. کمك به تسهیل جریان یادگیری اثربخش.
نقاط ضعف کتاب های موجود:

1. کمبود منابع در برخی از حوزه های علوم تربیتی مانند فلسفۀ تعلیم وتربیت و برنامه ریزی درسی؛
2. هم سو نبودن برخی از کتاب ها با رویكرد فرهنگی و تربیتی تعلیم وتربیت اسالمی؛

3. بومی نبودن تصویرها و یا مثال های برخی از کتاب ها؛
4. پرسش های محدود و یا به روز نبودن محتوای برخی از کتاب ها؛

5. متناسب بودن محتوا فقط برای طیفی خاص؛
6. تفصیل غیرضروری برخی از کتاب ها و کلیشه ای بودن برخی از مطالب.

بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می شود:
 توجه به رویكرد کالن برنامۀ درســی ملی و عناصر تربیتی مطرح در الگوی هدف گذای برنامۀ درســی )به 

شرح سند ملی برنامۀ درسی(؛
 توجه به رویكرد فرهنگی ـ تربیتی تعلیم وتربیتی اسالمی؛

 توجه به تناسب محتوا با مراحل رشد و نیاز مخاطب؛
 توجه به جنبه های تعاملی متن با مخاطب، کاربردی بودن مطالب، و بهره گیری از تصویرهای بومی؛

 توجه به نیاز معلمان؛
 بهبود کیفیت تصویرها؛

 تنوع بخشی به رشته های مرتبط با حوزه های علوم تربیتی و روان شناسی.
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گروهداوریفرهنگوهنر

کاوه تیموری )1344(
فوق لیسانس جامعه شناسی، دبیر هنر )خوش نویسی( دبیرستان های تهران، مدرس مراکز 
تربیت معلم و دانشــگاه فرهنگیان و پژوهشگر ارشد سازمان صدا وسیما با نگارش بیش از 
100 کتاب و مقالۀ هنری که در حال حاضر ســردبیر مجلۀ »رشــد آموزش هنر« است. 
ایشــان مؤلف کتاب »هنر خوش نویســی در مدرسه« است که در ســال 1393 از سوی 

»جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« برگزیده شد.

عالءالدین کیا )1342(
فوق لیسانس جامعه شناســی، معاون و مدیر هماهنگی پژوهشگاه آموزش وپرورش، استاد 
»انجمن خوش نویســان ایران«، مدرس درس های هنر و روش تحقیق در دانشــگاه های 
تهران، عضو هیئت تحریریۀ رشــد آمــوزش هنر و مجری بیــش از 10 پروژة ملی برای 

پژوهشگاه در زمینۀ هنر و در حال حاضر نیز مدیرکل فرهنگي دانشگاه فرهنگیان است.

مرضیه پناهیان پور )1348(
لیســانس هنرهای تجســمی، همكار »دفتــر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، عضو 
شورای برنامه ریزی کتب درســی فرهنگ و هنر با 24 سال خدمت به عنوان دبیر هنر در 
آموزش وپرورش، ایشان مقاالت پژوهشی متعددی دارد که از جملۀ آن هاست »به کارگیری 

و تلفیق ریاضی و هنر در آموزش فراکتال ها در کالس درس«.
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گروهداوریفرهنگوهنر

بیانیهٔگروهداوریفرهنگوهنر
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

فرهنگ و هنر یكی از زمینه های اصلی برای بالندگی و شكوفایی نویسندگان، مترجمان و مؤلفان کتاب های 
آموزشــی و کمك آموزشی است. به دلیل گســترده بودن حوزة فرهنگ و هنر، این کتاب ها نقش مهمی در 

تكمیل و تكامل مبانی آموزشی فرهنگ و هنر دارند. 

37 عنوان کتاب رسیده به جشنواره، گرچه از پویایی و تحرک مؤلفان و مصنفان حكایت دارد، اما همچنان 
این حوزه وسیع به تولید و آفرینش های هنری روز آمد نیازمند  است. 

خوش بختانه تنوع کتاب ها در عرصۀ هنرهای آوایی، نمایشــی، تجسمی، کاردستی، سفال و ... این نوید را 
می دهد که پیوندی مطلوب بین نیازهای آموزشی و مضامین و مطالب کتاب های درسی با کتاب های تولید 
شده برقرار شود. بر این اساس، چنانچه این روند افزایش یابد، تأثیر خود را در مرحلۀ پایانی خواهد گذاشت. 
این نكته نشــان از آن دارد که مؤلفان و مصنفان حوزة فرهنگ و هنر، با نیازهای درســی و کمك آموزشی 
جامعۀ هدف بیگانه نیســتند. به همین سان، گام های مشهودی در عرصۀ تولید اثر هنری، و توصیف و آشنا 
کردن مخاطب با تاریخ هنر، با تألیف کتاب ها برداشــته شــده و کتاب  ها به منابع خوبی برای تلطیف حّس 

زیبا شناسی مخاطبان نیز تبدیل شده اند. 
در مورد نقاط ضعف کتاب های داوری شده یادآور می شود که در مجموع برای جمعیت هدف )دانش آموزان 
و معلمان( این تعداد کتاب  بسیار اندک است. این موضوع نشان می دهد که به رغم کارهای انجام شده، هنوز 
فرایند فرهنگ سازی برای نگارش کتاب های مناسب در حوزة فرهنگ و هنر راهی طوالنی را باید طی کند.

لذا موارد زیر برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می شود: 
1. باال بردن کیفیت نقش آفرینی به هنگام مؤلفان در عرصۀ فرهنگ و هنر، با برپایی کارگاه های آموزشی؛

2. برگزاری پیوســته و بدون انقطاع جشنواره و رعایت روزآمد بودن آن، که موجب تحرک و پویایی الزم  
بین اهل فرهنگ و هنر خواهد شد؛

3. برقرای ارتباط مستقیم با ناشران در قالب جلسات سه ماهه برای ترغیب و تشویق آن ها؛
4. تربیت مؤلف و مصنف تخصصی در عرصۀ فرهنگ و هنر با توجه به اهداف جشنواره.
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گروهداوریفیزیک

بتول فرنوش
فوق لیســانس فیزیك، دبیر فیزیك دبیرســتان های تهران، عضو شورای برنامه ریزی علوم 
تجربی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، داور چهار دورة گذشتۀ جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان 
در تألیف کتاب های درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آن ها همكاری 
داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد. فرنوش در این دوره از جشنواره 

عضو گروه داوری علوم تجربی نیز بود. 

سمیرا بهرامی )1360(
دکترای فیزیك، سرگروه آموزشی شهرستان های استان تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان با 10 ســال ســابقۀ خدمت در آموزش وپرورش. ایشان پنج مقالۀ بین المللی به 

چاپ رسانده است که چهار مورد از آن ها در حوزة مكانیك کوانتومی است.

سید هدایت سجادی )1356(
دکترای فلســفۀ علم و فناوری )فلسفۀ فیزیك(، استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
و دانشــگاه فرهنگیان، عضو گروه مؤلفان کتاب فیزیك پایۀ دهم دبیرستان و عضو شورای 
برنامه ریزی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« با بیش از 16 مقالۀ علمی در زمینۀ 

فیزیك و مكانیك کوانتوم که در مجالت علمی کشور به چاپ رسیده اند.
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گروهداوریفیزیک

بیانیهٔگروهداوریفیزیک
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه فیزیك پس از بحث و بررســی های فراوان، از میان کتاب های معرفی شــده، 10 عنوان را در مرحلۀ 
اول برگزید که از میان آن ها، 50 درصد عنوان ها به کتاب های تألیفی اختصاص داشت. جای بسی امیدواری 
اســت که اعالم کنیم، همۀ این کتاب ها در زمینۀ دانش افزایی دانش آموز به صورت کتاب های کمك درسی 

نوشته شده بودند. 
از طــرف دیگر، با وجود ظرفیت های فراوانی که در زمینۀ تألیف این گونه کتاب ها برای پرورش خالقیت و 
مهارت های فرایندی در کنار دانش افزایی وجود دارد، متأسفانه همانند سابق، تألیف کتاب های این حوزه به 
شدت تحت تأثیر آماده شدن دانش آموز برای شرکت در کنكور سراسری است. به گونه ای که هدف اصلی این 
کتاب ها  عمدتاً تقویت مهارت پاسخ به ســؤاالت چهارگزینه ای است. لذا هیئت داوران گروه فیزیك، ضمن 
تقدیر و تشكر از مؤلفان، مترجمان و ناشران، توجه این عزیزان را به استفاده از شیوه های نوین آموزشی در 
راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی در تألیفات خود معطوف می دارد. بر این اساس هیئت داوران هیچ کدام 
از کتاب های موجود را شایستۀ دریافت عنوان برگزیده تشخیص نداد. اما از بین کتاب های مذکور یك عنوان 

را به دلیل تالش در راستای تحقق اهداف مد  نظر جشنواره شایستۀ تقدیر می داند. 
امید اســت در سال های آتی با عنایت نویسندگان و ناشــران عزیز به روش های فعال یاددهی- یادگیری، 
شیوه های متنوع ارزشیابی و نیازهای بومی دانش آموزان، تألیفات بیشتری را در کتاب های این حوزه شاهد 

باشیم. 
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گروهداوریکاروفناوری

مینا زند )1348(
فوق لیســانس برنامه ریزی درســی، عضو کمیســیون کار و فناوری دورة ابتدایی و مؤلف 
کتاب های درســی »کار و فناوری« پایه های چهارم تا ششــم ابتدایی با 26 ســال سابقۀ 

تدریس در دورة ابتدایی.

معصومه نوروزی )1352(
فوق لیسانس مدیریت فناوری اطالعات و دانشجوی دورة دکترای همین رشته، کارشناس 
محتوا در دفتر مدیریت طرح توسعه و کاربری فناوری اطالعات آموزش وپرورش، کارشناس 
تألیف کتاب های کار و فناوری با بیش از پنج عنوان کار پژوهشی و مقاالت متعدد در زمینۀ 

کاربرد فناوری اطالعات در آموزش و مدیریت.

ناهید حسینعلی زاده )1351( 
فوق دیپلم حرفه وفن و لیســانس علوم تربیتی، معلم مدرســه های راهنمایی تهران و عضو 
گروه های آموزشی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، با 23 سال سابقۀ خدمت در 
وزارت آموزش وپرورش. ایشــان که نویسندة شش کتاب کمك درسی در حوزة حرفه وفن 

بوده است، در نگارش کتاب »کار و فناوری« پایۀ ششم ابتدایی مشارکت داشته است. 
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گروهداوریکاروفناوری

بیانیهٔگروهداوریکاروفناوری
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

 در درس کار و فناوری، بر اهداف گوناگونی از جمله پرورش خالقیت و نوآوری،دست ورزی و مهارت آموزی، 
آشــنایی با مشاغل، کارهای عملی مبتنی بر پروژه، فناوری اطالعات و... تأکید دارد و هم اکنون در پایه های 

ششم تا نهم تدریس می شود.
تعداد کتاب های ارسالی در حوزة کار و فناوری، همچون سال های گذشته، رضایت بخش نیست و با توجه به 
تنوع موضوعی و به روز بودن اطالعات در این زمینه،  انتظار می رود این مشكل در سال های آتی برطرف شود.

کتاب های ارسالی به جشنوارة امسال، از نظر تنوع در حوزة رایانه، در سطح مناسبی قرار دارند؛  ولی از نظر 
موضوعات مرتبط با درس )غیر از رایانه(، و همچنین از نظر فراوانی، در سطح قابل قبولی نیستند. 

به نظر می رســد ضرورت دارد ناشــران محترم  به موضوعاتی همچون آموزش مهارت های عملی، آموزش 
مهارت های فناوری اطالعات و کاربرد آن،  یادگیری مبتنی بر پروژه، حل مســئله، تولید ایده و محصول،  و 
سایر موضوعات و شایستگی های مورد اشاره در مجموعۀ اهداف و شایستگی های درس کار و فناوری توجه 
کنند. امیدواریم. با فعالیت بیشتر ناشران در زمینۀ موضوعات کار و فناوری، در سال های آینده شاهد انتشار 

کتاب های بیشتری در این زمینه و با موضوعات متنوع تر باشیم.
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گروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی

اکرم عینی )1345(
دکترای علم اطالعات و دانش شناســی، نویســندة کتاب »آموزش ســواد اطالعاتی در مراکز 
یادگیری و مدرســه« و رئیس ادارة کتابخانه و مرکز اســناد »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی« با 23 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش.

محمدشریف متولی  الموتی )1338(
فوق لیسانس علوم اجتماعی، معاون و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی در دوره های راهنمایی 
و متوســطۀ منطقۀ 9 تهران و مدرس دانشــگاه های تهران و مراکــز آموزش ضمن خدمت و 

پردیس های دانشگاه فرهنگیان، با 30 سال سابقۀ تدریس.

سوسن نوروزی )1344(
فوق لیسانس جامعه شناسی، کارشناس گروه مطالعات اجتماعی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درســی«، عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر تألیف کتاب های مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم 
ابتدایی و پایه های هشتم و نهم متوسطه، با 23 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش.

منصور ملك عباسی )1332(
فوق لیســانس جغرافیای طبیعی، دبیر جغرافیای دبیرستان های تهران، مدرس مرکز تربیت معلم 
از ســال 1368 و اســتاد دانشگاه های عالمه طباطبایی و آزاد اســالمی با بیش از 35 سال سابقۀ 
تدریس. ایشان که در فاصلۀ سال های 1375 تا 1386 کارشناس مسئول و کارشناس گروه جغرافیا 
و مطالعات اجتماعی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درســی« و عضو هیئت تحریریۀ »رشد 
آموزش جغرافیا« بوده است. تأسیس و راه اندازی اولین رصدخانۀ »کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان« و برگزاری کالس های نظری و علمی نجوم و رصد شبانه در مراکز علوم و ستاره شناسی از 

جمله مهم ترین سوابق اجرایی ایشان به شمار می آیند. 

جواد باباخانی )1333(
لیسانس تاریخ، معلم و مدیر مدرسه، مربی آموزش خانواده، سرگروه مطالعات اجتماعی منطقۀ 
12 و مدرس تربیت معلم مطالعات اجتماعی، با بیش از 35 ســال ســابقۀ خدمت در وزارت 
آموزش وپرورش. ایشان از نویسندگان با سابقۀ کتاب های کمك آموزشی است و سه جلد کتاب 

کار مطالعات اجتماعی متوسطۀ 1 از جمله آخرین آثار ایشان است.
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گروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی

بیانیهٔگروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

در گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی، از میان 50 عنوان کتاب رسیده به گروه،  ابتدا تعداد 11 عنوان 
کتاب به مرحله بعدی راه یافت که پس از بحث و بررسی اعضای گروه در نهایت یك کتاب به عنوان کتاب 

تقدیری معرفی شد. 
در این دوره تعداد کتاب های ترجمه ای نســبتاً زیاد بود و برخــی دارای تصویرهایی بودند که از فرهنگ 

بومی فاصله داشت.
کتاب های کمك درســی )کار و تمرین( تولید شده در این حوزه نیز با هدف های جدید کتاب های درسی 

فاصله دارند. 
در میان کتاب ها موضوعات جدید کمتر دیده می شدند و کتاب ها بیشتر حالت گردآوری مطالب را داشتند. 

در این حوزه، تنوع موضوع کتاب ها و روزآمدی اطالعات آن ها قابل توجه بودند. 
کیفیت چاپ، کاغذ، تصویر و گرافیك کتاب ها نسبت به گذشته بسیار بهتر و با روحیۀ مخاطب متناسب تر 

بود. 
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گروهداوریمعارفاسالمی

ناصر نادری )1346(
فوق لیسانس فلسفه و حكمت اسالمی، مشاور مدیرکل و ناظر محتوایی فصل نامه های رشد 
و نویســندة نزدیك به 100 اثر در حوزة ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در حوزة ادبیات 
دینی، ایشــان از سال 1359 با اغلب نشریات کودک ونوجوان کشورهای همكاری داشته 
و عالوه بر دریافت جایزه از چند جشــنوارة ادبی، در اجرای چند طرح بزرگ فرهنگی در 

حوزه تولید کتاب مشارکت کرده است.

سیدمحمود دلبری )1354(
دکتــرای الهیــات )علوم قرآن و حدیث(، آمــوزگار و دبیر مدارس، رئیــس گروه قرآن و 
»معارف دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« با حدود 25 ســال ســابقۀ خدمت در 
آموزش وپرورش، ایشــان از مؤلفان »کتاب دین و زندگی 3« بوده است و خود نیز کتابی 

تحلیلی دربارة داستان زندگی حضرت ابراهیم)ع( با رویكرد تربیتی در قرآن دارد. 

پرویز آزادی )1356(
دکترای علوم قرآن و حدیث، همكار »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، و نویسندة 
چنــد  مدل بــرای فرهنگ نامۀ کلید دانش )مخصوص نوجوانان(. ایشــان مقاالتی نیز در 
مطبوعات به چاپ رســانده  اســت؛ از جمله: »نژادپرســتی رژیم صهیونیستی« و »نقش  

معتزله بصره در پی ریزی نظریۀ اعجاز«
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گروهداوریمعارفاسالمی
بیانیهٔگروهداوریمعارفاسالمی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

در نظام تعلیم وتربیت اسالمی توجه به جریان نشر کتاب های آموزشی در حوزة معارف اسالمی از اهمیت 
بســیاری برخوردار است. کتاب های آموزشــی به عنوان مكمل  محتوای برنامۀ درسی )رسمی( نقش مؤثر و 

خطیری در تعمیق، تسهیل، توسعه و تثبیت مفاهیم و محتوای کتاب های درسی خواهند داشت.
گروه داوری معارف اســالمی،  64 عنوان کتاب را در چرخۀ داوری ســیزدهمین جشنوارة »کتاب رشد« 
بررسی کرد. تعداد کم کتاب ها بیانگر این واقعیت تلخ است که همۀ ناشران حوزة معارف اسالمی، آثار خود 
را به جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ارسال نكرده اند. بنابراین، آنچه در این گروه داوری شده، 

تنها بخشی از کتاب های دینی منتشر شده در ایران در سال های 91 تا 94 بوده است.
دغدغۀ دین پژوهی همواره بین اســتادان حوزه و دانشگاه مشهود است و تعداد عنوان ها و حجم  شمارگان 
آثار حوزة نشر کتاب در ایران،  بیانگر  این اهتمام جدی است. پرداختن به دغدغه های روز و نیازهای سیال 
مخاطبــان،  از ویژگی های برخی آثار در این حوزه اســت. اگر چه فاصلۀ بین نیازهــای واقعی مخاطبان با 
محتوای آثار دینی، هنوز احســاس می شود، اما جرقه های نخستین برای رفع این فاصله ها و کاستن خألها 

قابل ستایش است.
توجه به نیازهای برنامۀ درسی و اهداف آموزش وپرورش در دوره های آموزشی و پایه های درسی، در تولید 
برخی از آثار دیده می شــود و الزم است این رویكرد بین مراکز نشر و پدیدآورندگان کتاب های دینی، بیش 

از پیش تقویت شود. 
توجه به جنبه های کتاب ســازی و رعایت اصول حرفه ای نشــر، همچون ویرایش،  گرافیك و چاپ، نیز در 
برخی آثار مشــاهده می شــود. بی تردید، بخشــی از اثرگذاری آثار مطلوب، غیر از اسلوب علمی و صحت و 
سندیت اطالعات مندرج در آن ها، رعایت سنجه های کیفی شكلی )روایت جذاب با زبان معیار و استفاده از 

ظرفیت های گرافیكی و شگردهای خالق و حتی مناسب چاپ( است.
وجود آثار محدود برای کودک و نوجوان در حوزة معارف اسالمی حكایت از نوعی کم کاری در این بخش 
دارد. گرچه برخی ناهنجاری های اجتماعی و فردی در نسل امروز، ریشه در تهاجم فرهنگی و حرکت آشكار 
و پنهان رســانه های رقیب و معاند دارد، اما آیا کم کاری و بی توجهی مراکز فرهنگی )حوزه و دانشــگاه( به 
دغدغه ها و اولویت های دین شناســی برای کودکان ونوجوان، ســبب تقویت آسیب های ذهنی ـ روانی آنان 

نمی شود؟ 
موضوعات و محتوای بخش قابل توجهی از آثار دینی رســیده به جشنواره با نیازها، اولویت ها و هدف های 
برنامۀ درســی آموزش وپرورش تطبیق ندارد. لذا ضروری اســت نهاد آموزش وپرورش در تبیین دغدغه ها و 
نیازهای خود برای ناشــران و پدید آورندگان به اطالع رســانی بیشتری مبادرت کند. متأسفانه در نگاه کالن 
به نشــر کتاب های دینی، نوعی مهندســی مفهومی مطلوب وجود ندارد. در برخی حوزه های دین شناسی، 

هیچ اثری دیده نمی شود و در برخی حوزه ها، آثار متعددی به موازات هم خلق شده اند. 
در پایان مواردی به شرح زیر را پیشنهاد می کنیم.

 تبیین گســترده تر دغدغه ها و اولویت های موضوعی آموزش وپرورش در حوزة دین )معارف اسالمی( به 
ناشران و پدیدآورندگان؛

 انجام مهندسی مفهومی و ترسیم کالن و جزئی موضوعات دین شناسانه برای پدیدآورندگان و ناشران و 
جلوگیری از آثار تكراری و موازی و کاهش خألها؛

 توجه جدی تر به اصول حرفه ای کتاب سازی، همچون ویرایش، گرافیك و چاپ.
 معرفی بیشتر جشنوارة »کتاب رشد« به جامعۀ نشر ایران و حضور کامل آثار در چرخۀ داوری.
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حسین خلج امیرحسینی )1329(
فوق لیسانس کارگردانی، دارنده مدرک درجۀ یك هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و داور چند دوره جشــنواره های دانش آموزی کشور. ایشــان که نمایش هایی را در مرکز 
»تئاتر کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان« و مجموعۀ تئاتر شــهر کارگردانی کرده 
اســت، تاکنون سه مجموعه نمایش نامه به چاپ سپرده است و دو کتاب مرجع به نام های 

»درام نویسان جهان« و »صحنه پردازان« تألیف کرده است.

منوچهر اکبرلو )1341(
فوق لیسانس در دو رشتۀ ادبیات نمایشی و پژوهش هنر، بازنشستۀ وزارت آموزش وپرورش، 
عضو هیئت مؤســس »بنیادی نمایش کودک«، مدرس دانشگاه های کشور، و نویسنده و 

مترجم بیش از 50 عنوان کتاب آموزشی، و 14 عنوان مقالۀ پژوهشی. 

حسن دولت آبادی )1335(
فوق لیسانس تئاتر و دارای دکترای درجۀ یك هنری کارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مربی پرورشی آموزش وپرورش مازندران، مدرس دانشگاه های کشور، عضو شورای 
هنر وزارت آموزش وپرورش، با انتشــار 96 جلد کتاب، اجرای 64 تئاتر به مناســبت های 

گوناگون و تولید 5 فیلم مستند برای دفتر تكنولوژی آموزشی.
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بیانیهٔگروهداورینمایشنامه
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

با توجه به گســترة وســیع آموزش وپرورش و اهمیت پرداختن به ابزارهای هنری در امر آموزش وپرورش، 
نمایش نامه نویسی جایگاهی جدی را به خود اختصاص می دهد. در این دوره از جشنواره، 18 عنوان کتاب از 
پنج ناشــر شامل 73 نمایش نامه و 4 فیلم نامه بررسی شدند. البته بخشی از نمایش نامه های موجود در بازار 

نشر در این فهرست قرار نداشتند.
در برخی موارد، نویسندگان کوشیده اند نگاهی امروزی به ادبیات کهن ایران داشته باشند. حضور آثاری با 
مضامین مذهبی در میان کتاب های این دوره چشم گیر است و از نقاط قوت کتاب های این دوره از جشنواره 
به شــمار می آید. همچنین استفاده از شــگردهای امروزی نگارش نمایش نامه با توجه داشتن به کتاب های 

درسی قابل تأمل است. 
 از سوی دیگر، کم دانشی برخی از نویسندگان در بهر ه گیری از تكنیك های نمایش نامه نویسی، عمده ترین 

ضعف  این آثار به نظر می رسد. ضعف دیگر نگاه مستقیم و شعار زده به موضوعات ارزشی و دینی است.

در پایان موارد زیر را پیشنهاد می کنیم:
1. اطالع رسانی کامل تر برای آگاهی هر چه بیشتر ناشران و حضور همۀ آثار این حوزه در جشنوارة بعدی؛

2. شفاف شدن نحوة حمایت از آثار برگزیده، به منظور ایجاد انگیزة بیشتر برای نویسندگان و ناشران؛
3. برگزاری دوره های آموزشــی تئاتر برای مربیان و معلمان برای  ارتقای حضور هنر تئاتر در مدرســه ها 

براساس نمایش نامه های منتشر شده.
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