کـارنامةعلمی-اجرایی
و بیانیههای گروههاي داوران

کــار ٔ
نامهعــلمی-
اجراییوبیانیههای
گـــروههایداوران
سیزدهمینجشنوارهکتابهای
آمـــوزشیوتـــربیتیرشــــد

ســـــــــــال ۱۳۹۵

کـارنامة علمی-اجرایی و بیانیههای گروههاي داوران

گروه داوری آداب و مهارتهای زندگی

سید امیر رون ()1345
دكترای برنامهریزی درســی ،مسئول گروه برنامهریزی پرورشی ،سالمت و تربیت ،آداب و
ن خانواده در «دفتر برنامهریزی و تألیف كتبدرســی» ،مدرس
مهارتهای زندگی و بنیا 
دانشــگاهها و مراكــز تربیت معلم و اســتادیار و عضو هیئت علمی «ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی» با بیش از  30سال سابقة خدمت فرهنگی ،ایشان در تدوین «برنامة
درســی ملی» و تألیف كتاب درسی «تفكر و سبك زندگی» برای پایههای هفتم و هشتم
مشاركت داشته است و كتابی نیز دربارة اصول تألیف كتابهای درسی دارد.

روفیا دهقان منشادی ()1339
فوقلیســانس مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،مشاور و مدیر مدرسه و عضو شورای تألیف
كتابهای درسی «تفكر و سبك زندگی» .ایشان طرح تالوت قرآن ویژة مربیان تربیتی را
تدوین كرده است.

عبدالرسول كریمی ()1346
فوقلیسانس روانشناسی تربیتی ،كارشناس منطقة  5آموزشوپرورش تهران و عضو گروه
آداب و مهارتهای زندگی «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» .ایشان عالوه بر آنكه
در تألیف كتاب «تفكر و ســبك زندگی» همكاری داشــته ،از مدرسان ضمنخدمت این
كتاب نیز بوده است.
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بیانی ٔه گروه داوری آداب و مهارتهای زندگی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

حوزة یادگیری آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده از اهمیت و جایگاه ویژهای در اســناد تحول بنیادین،
بهویژة «ســند برنامة درســی ملی» برخوردار است .طراحی و تولید کتابهای آموزشی توسعهای معتبر و جذاب
متناسب با موقعیتها ،سبکهای یادگیری و سنین رشد متفاوت دانشآموزان ،بهمنظور دستیابی آنها به سبک
زندگی پیشرفتة اسالمی ـ ایرانی ،در برخورد عاقالنه با دنیای پرچالش ضروری است.
در این دوره از جشنواره گروه داوری آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده  51جلد کتاب را بررسی کرد.
به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری ،تمامی کتابها توســط همة داوران گروه بهطور جداگانه براســاس
معیارهای عمومی و اختصاصی ارزیابی شــدند .بهطوریکه در یک مرحله  10عنوان و براســاس میانگین
نمرات ارزیابی و اجماع داوران در مرحلة بعدی شــش عنوان و در جلســة نهایی دو عنوان کتاب ،یکی ویژة
دانشآموزان دورة ابتدایی و دیگری ویژة والدین و معلمان در درجة تقدیری انتخاب و به دبیرخانة جشنواره
معرفی شدند .الزم به ذکر است که هیئت داوران کتابی را شایسته برگزیده شدن ندانست.
در خصوص نقاط قوت کتابها میتوان گفت:
کیفیــت چاپ کتابهای راهیافته به این دوره از جشــنواره از نظر جلد ،رنــگ ،کاغذ ،قطع ،صحافی،
صفحهآرایی و نوع و اندازة قلم مناسب بود.
محتوای کتابها نسبتاً به روز و شیوة ارائة آنها تازه و خالقانه بود.
محتوای ارائه شــده نسبت به مخاطب از نظر ســطح ذهنی و وضعیت و امکانات آموزشی و روان بودن
زبان مناسب بود.
ضعفهای آثار رسیده به جشنواره نیز عبارت بودند از:
ترجمهای بودن ،دور بودن از نگاه بومی و انطباق نداشــتن با فرهنگ و ارزشهای کشورمان ،بهویژه در
نام شخصیتهای داستانها و تصویرها ،مصداقها و مثالهای مبتالبه زندگی اسالمی ـ ایرانی؛
توجــه ناکافی به نیازهــا و موقعیتهای مخاطبان وارائة راهکارهای عملی بــرای کاربرد محتوا و نحوة
مواجهة درست با چالشهای زندگی؛
توجه اندک به نگاه همهجانبه و یکپارچه به نیازهای حال و آیندة مخاطبان و نگاه تفکیکی به ویژگیهای
روانی و مشکالت مبتالبه آنها در یادگیری آداب و مهارتهای زندگی؛
کمتر اهمیت دادن به ذکر منابع و مآخذ و همینطور طراحی واژهنامه و نمایة موضوعی برای کتابها.
این گروه داوری نکاتی به شرح زیر را پیشنهاد میکند:
در نظرگرفتن اصول و مبانی اســناد مصوب تحول بنیادین آموزشوپرورش ،به ویژه سند برنامة درسی
ملی ،و تعارض نداشتن با آن؛
طراحی و تولید کتابهای آموزش توســعهای متناسب با منابع و پژوهشهای معتبر داخلی و خارجی
بهجای ترجمة محض؛
بومیسازی کتابهای ترجمهای و انطباق آن با آموزههای دینی ،فرهنگی و اجتماعی کشورمان از نظر
تصویری ،نامها ،مصداقها و مثالها؛
توجه ویژه به نیازهای حال و آیندة دانشآموزان و جامعه ،و تفاوتهای فردی ،محیطی ،جنسیتی و فرهنگی؛
اهمیت دادن به ویژگیهای دوران حساس بلوغ و هویتیابی دختران و پسران؛
سرمایهگذاری در تولید بستههای آموزشی در کنار کتابهای آموزشی ،مانند فیلم ،بازی رایانهای ،مجله
و سایر تولیدات نرمافزاری و صوتی؛
ذکر منابع و مآخذ ،واژهنامه و نمایه در کتابها.
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گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنایی

علی اسالمبولچیمقدم ()1336
فوقلیسانس روانشناسی كودكان استثنایی و كارشناس سازمان آموزشوپرورش استثنایی
كشور با حدود  25سال سابقة خدمت كه تاكنون كتابهای متعددی درخصوص كودكان
استثنایی ترجمه كرده و در تهیه و تنظیم برنامة دورة كارشناسی ناپیوستة آموزشوپرورش
استثنایی مشاركت داشته است.

منیره عزیزی ()1351
فوقلیســانس روانشناسی تربیتی و دانشــجوی دكترای روانشناسی و آموزش كودكان
اســتثنایی ،مدرس آموزشوپرورش اســتثنایی در دانشــگاههای كشــور ،مسئول واحد
برنامهریزی آموزشــی و درســی دانشآموزان طیف اوتیسم در ســازمان آموزشوپرورش
استثنایی كشور با  27سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش استثنایی.

هاجر عمل صالح ()1342
فوقلیسانس روانشناسی كودكان استثنایی ،كارشناس مشكالت ویژة یادگیری «سازمان
آموزشوپرورش كودكان استثنایی كشور» ،معاون آموزشی مركز آموزش كودكان كمتوان
ذهنی و عضو گروه تألیف كتب كودكان استثنایی ابتدایی و پیش متوسطه (فارسی و علوم)
با بیش از  26سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش.
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بیانی ٔه گروه داوری آموزش و پرورش
کودکان استثنایی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

تهیــة اطالعات و مطالب علمی جدید دربارة مســائل کودکان و دانشآموزان اســتثنایی و ارائة آنها به
معلمان ،والدین ،کارشناســان ،متخصصان و دانشجویان این حوزه میتواند گامی برای ارتقای دانش جامعه
در زمینههای آموزشی و توانبخشی باشد .برگزاری «جشنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد» گامی مهم
در راستای تشویق مؤلفان ،مترجمان و ناشران حوزة کودکان استثنایی محسوب میشود.
در این دوره از جشــنواره ،از مجموع کتابهای حوزة آموزشوپرورش 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
جمعآوری نظرات داوران 8 ،عنوان کتاب بهعنوان نامزدهای دریافت جایزه اعالم شد.
نقاط قوت کتابهای رسیده به جشنواره را چنین میتوان برشمرد:
 .1جامعیت آثار؛
 .2کاربردی بودن آنها؛
 .3داشتن نگاه تازه به حوزة کودکان استثنایی؛
 .4افزایش تعداد کتابهای تألیفی نسبت به ترجمهای؛
 .5حضور و ورود والدین کودکان استثنایی به حوزة تألیف و ترجمه.
 .6افزایش کتاب های کمکآموزشی برای نوآموزان و دانشآموزان استثنایی نسبت به دورههای قبل.
نقاط ضعف کتابها نیز عبارتاند از:
 .1کمبود کتاب و بیتوجهی مؤلفان و مترجمان به برخی از گروههای کودکان استثنایی؛
 .2کمبود کتابهای کمکآموزشی و کمکدرسی برای دانشآموزان استثنایی؛
 .3پایین بودن کیفیت چاپ و صحافی کتابها؛
 .4هزینة باالی تولید کتاب در حوزة آموزشوپرورش استثنایی.
این گروه داوری موارد زیر را پیشنهاد میکند:
افزایش تهیه و تولید کتاب برای خود کودکان استثنایی و نه فقط دربارة کودکان استثنایی.
تهیه و تولید کتابهایی به زبان ساده برای والدین و کودکان و دانشآموزان استثنایی.
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گروه داوری بازی و سرگرمی

طاهره خردور ()1344
دانشآموخته علوم تربیتی 14 ،سال ســابقه تدريس در دوره ابتدايي ،سرگروه گروههاي
آموزشــي پايه چهارم اداره كل شــهر تهران به مدت سه ســال ،نویسندة كتاب كودك و
مدیرداخلی مجلة «رشــد كودك» با بیش از  20سال ســابقة خدمت ادبی و مطبوعاتی.
ایشان عالوه بر تألیف كتاب كار برای درسهای فارسی ،ریاضی و علوم دورة ابتدایی ،بیش
از  50عنوان كتاب دارد كه از جملة آنهاست« :یه بركه یه ماهی» و «قصة میوهها».

فریده عصاره ()1338
فوقلیسانس برنامهریزی درســی ،كارشــناس «دفتر برنامهریزی و تألیف كتبدرسی»،
مدرس مراكز تربیت معلم و دانشــگاه ،عضو هیئت تحریریة مجلة رشــد پیشدبستانی با
بیش از  30سال ســابقة خدمت فرهنگی .ایشان تاكنون سه عنوان كتاب دربارة كودكان
به رشتة تحریر درآورده ،در برنامهریزی و تألیف كتابهای «هدیههای آسمانی» و تدوین
راهنمای برنامة درسی پیشدبستان مشاركت داشته است.

كبری مالمیر ()1348
لیسانس بازیگری و كارگردانی و فوقلیسانس علوم و تحقیقات و عضو گروه پیشدبستانی
«دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی» با حدود  20سال سابقة خدمت فرهنگی .ایشان
كه در تدوین برنامة درسی پیشدبستان و تولید شش حلقه فیلم آموزشی مشاركت داشته،
مجری كارگاههای اســتانی برای مربیان پیشدبستانی و كارگاههای مهارتهای زندگی و
اختالالت یادگیری و تدریس «نمایش خالق و بازی برای كودكان» را از سال  1377آغاز
كرده است.
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ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

میدانیم که بازی سرلوحة زندگی کودک است .کودک در بازی ،چطور زندگی کردن را میآموزد و در بازی
گروهی و انفرادی ،تعامل با محیط اطراف و شادی و لذت را تجربه میکند .بنابراین ما دستاندرکاران تهیه
و تدوین کتاب ها و رسانههای مرتبط باید تالش بیشتری در تألیف و نشر این کتابها به کار میبستیم.
در این دوره از جشــنوارة هیئت داوران از میان  24عنوان کتاب بازی و ســرگرمی رسیده به گروه ،هفت
ب را که از نظر داوران ارزشــمندتر بودند ،نامزد دریافت جایزه معرفی کرد .متأسفانه در این دوره ،سهم
کتا 
کتابهای دارای بازی و ســرگرمی کم بود و بیشــتر کتابها نیز ترجمهای بودند .انتظار میرود ،ناشران به
تألیف این نوع کتابها توجه بیشتری نشان دهند.
نقاط قوت کتابها:
 .1مطالب کتابها قابل اجرا و بازی کردن بودند.
 .2با گروه سنی مخاطب تناسب داشتند.
 .3اغلب با فرهنگ جامعة ایرانی و اسالمی مغایرت نداشتند.
 .4بازیها (هم بازیهای انفرادی و همبازیهای گروهی) تقریباً بهروز بودند.
 .5شور و هیجان و لذت بازی در کتابها احساس میشد.
 .6کودکان میتوانستند ابزارهای بازیها را فراهم کنند.
 .7گروه سنی مخاطب در شناسنامه کتاب ذکر شده بود.
 .8فهرست منابع و مأخذ ،واژهنامهها و نمایهها آورده شده بودند.
 .9به طرح روی جلد و نام مناسب برای کتاب که در نگاه اول ،حرف اول را میزند ،توجه شده بود.
در کنار این قوتها کتابهای مذکور از ضعفهایی نیز برخوردار بودند:
 .1به امر کتابسازی توجه کافی نشده بود.
 .2برخی تصویرگری کتابها با ارزشهای فرهنگی و بومی متناسب نبود.
 .3زبان برخی ترجمهها با زبان و ادبیات کشور همخوانی نداشت.
 .4به مقدمه یا پیشگفتار صحیح و مناسب که درک درستی از محتوای کتاب را شامل شود توجه کافی
نشده بود.
 .5بعضی کتابها ویراستاری مناسب نشده بودند.
گروه داوران حوزه بازی و سرگرمی پیشنهادهای اجرایی خود را به شرح ذیل اعالم میدارد:
توجه بیشتر به امر تألیف کتابهای بازی و سرگرمی از سوی مؤلفان و ناشران؛
توجه به چاپ و انتشار کتابهای بازی و سرگرمی؛
تشویق و ترغیب ناشران در جهت تولید اینگونه کتابها.
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گروه داوری پیشدبستانی

مرتضی طاهری ()1330
فوقلیسانس مدیریت آموزشی و بازنشستة وزارت آموزشوپرورش كه پیش از بازنشستگی،
در ســمتهای كارشناسی و معاون پرورشی اســتان تهران ،مسئول سازمان دانشآموزی
تهران ،كارشــناس مســئول گروه پیشدبســتانی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی
خدمت كرده اســت .ایشان همكاری نزدیكی با مجلههای رشد پیشدبستان ،رشد معلم و
رشد ابتدایی داشته است.

مجید راستی ()1333
لیســانس ادبیات زبان انگلیسی ،سردبیر مجلة رشــد كودك و نویسندة ادبیات كودك و
نوجوان با بیش از  40سال سابقة همكاری با گروه كودك و نوجوان شبكههای  1و « 2صدا
و ســیمای جمهوری اسالمی ایران» و همكاری با مجالت كودك از جمله كیهان بچهها و
سروش كودك .ایشان تاكنون كتابهای بسیاری برای كودكان و نوجوانان به رشتة تحریر
درآورده اســت كه بهعنوان نمونه میتوان از «ماجراهای علی كوچولو» و «پسر كوچولویی
بهنام غوره» نام برد.

بابك نیكطلب ()1346
لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر ادبیات دبیرستانهای تهران و كارشناس ادبی «كانون
پرورش فكری كودكان و نوجوانان» با بیش از  25سال سابقة كار در عرصة آموزش ادبیات
و شــعر كودك .ایشان كه تاكنون شش مجموعه شــعر برای كودكان و نوجوانان سروده،
برگزیدة نفر اول شــعر كودك و نوجوان پنجمین جشــنوارة بینالمللی شعر فجر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
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بیانیهٔ گروه داوری پیشدبستانی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

گروه داوری پیشدبستانی ،كتابهای راهیافته به مرحلة نهایی جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
را در سه بخش قصه و داستان،شعر و مرجع مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
از میان كتابهای منتشر شده در سالهای  1392تا  1394كه در رشتة پیشدبستانی و در قالب شعر و
قصه و كتاب مرجع بررسی شدند ،در مجموع وضعیت نسبتاًمناسبی در این حوزه مشاهده میشود.
نقاط قوت كتابها را میتوان چنین برشمرد:
 .1تنوع در فرم ارائة كتابها؛
 .2گوناگونی موضوعات؛
 .3توجه شاعران به مضمونهای نوآورانه و منطبق با این گروه سنی؛
 .4روبهرشد بودن خلق آثار مناسب برای خردساالن در حوزة قصه و داستان.
نقاط ضعف كتابهای موجود نیز در دو مورد زیر خالصه میشوند:
كمبود كتابهای مرجع بهعلت بیاطالعی تولیدكنندگان اســتانی و معرفی نشدن كتابهای مزبور به
حوزة نشر؛
گرایش ناشــران به تولید مجموعهها كه این امر ناشــی از مشــكالت موجود در حوزة نشراســت و در
بلندمدت تأثیر منفی بر كیفیت آثار تك جلدی خواهد داشت.
نکات پیشنهادی عبارتاند از:
 .1توجه بیشتر ناشران و تولیدكنندگان به تنوع قالبها ،تنوع موضوعات و نیاز مخاطبان؛
 .2نیازسنجی در بخش كتابهای مرجع و بخشهایی كه به آنها توجه كمتری شده است؛
 .3اطالعرسانی بیشتر به استانها برای معرفی كتابهای مرجع به حوزة نشر؛
 .4تأكید به ناشران برای تولید كتابهای مرجع.
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کـارنامة علمی-اجرایی و بیانیههای گروههاي داوران

گروه داوری چند موضوعی

ناهید بریری
فوقلیسانس تعلیم و تربیت اسالمی ،کارشــناس تکنولوژی و گروههای آموزشی معاونت
آمــوزش ابتدایی ،مدرس دورههای آموزش عالــی ضمنخدمت فرهنگیان و مراکز تربیت
معلم ،و عضو شوراهای برنامهریزی آموزش ابتدایی و درسهای قرآن ،علوم ،دینی و ریاضی
با بیش از  ۳۰سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش.

مریم خدایاری ()1350
فوقلیسانس برنامهریزی درسی ،دبیر دبیرستانهای تهران و معلم نمونة استانی در تهران
در سال  .۱۳۹۱ایشان عالوه بر چندین جلد کتاب کمکدرسی ،تاکنون  ۱۴مقالة علمی ـ
پژوهشی و آموزشی بهدست چاپ سپرده است.

سعید کفایتی ()1348
فوقلیســانس آموزش زبان آلمانی ،دبیر دبیرســتان و مدرس دانشگاه ،مؤلف کتابهای
کمکدرسی و مقاله با  ۲۷سال سابقة تدریس.
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بیانی ٔه گروه داوری چند موضوعی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

رسانههای آموزشی و کمکآموزشی بهعنوان ابزاری برای تسهیل تدریس و یادگیری بهکار میروند .یکی از
این رسانهها گرو ه کتابهای چند موضوعی است .معلمان و مؤلفان ،بهخصوص در دورة ابتدایی ،آموختههای
دانشآموزان را که شــامل درسهای فارسی ،ریاضی ،علوم ،قرآن ،هدیههای آسمان و  ...میشود ،بهصورت
مجموعهای در یک مجلد ،تنظیم و عرضه میکنند.
داوران کتابهای چندموضوعی ،ضمن تقدیر و تشکر از همة مؤلفان و ناشرانی که در زمینة تولید و چاپ
مجموعة کتابهای چندموضوعی فعالیتهای ارزشــمندی داشــتهاند ،از بین کتابهای مناســب در طول
سالهای  1393تا  10 ،1395اثر رسیده به گروهرا براساس ویژگیهای :انطباق طرح روی جلد با گروه سنی
و محتوا ،وجود مقدمه برای معلم ،اولیای دانشآموز و خود دانشآموز ،وجود فهرست موضوعی ،کیفیت ،نوع
و جنس کاغذ ،نوع و انداز ة حروف ،تعداد صفحات ،میزان سفیدخوانی ،کیفیت و نحوة استفاده از رنگ ،وجود
تصویرهای مرتبط با محتوا ،وجود جدول و نمودار ،تعداد و انواع تمرینها و سؤاالت در سطوح و حیطههای
متفاوت (دانشــی ،نگرشــی و مهارتی ،کاربرد آموختهها ،ارزیابی ،ترکیب و ،)...رعایت اصول طراحی سؤال،
تکراری بودن سؤاالت ،درج زمان یکسان برای انجام انواع تمرینها و آزمونها و  ....مورد ارزیابی قرار دادند.
وجود پاسخنامهها در اکثر این کتابها  ،فرصت اندیشیدن ،خالقیت و ابتکار را از دانشآموز سلب میکند
و آنها را مشتاقانه بهسوی پاسخ آماده سوق میدهد .اشاره بهعنوانهای آزمونهای بینالمللی (تیمز و پرلز
و کانگورو و  ،)...فعالیتهای تابســتانه و ...روی جلد نیز مورد توجه ارزیابان قرار گرفت و متأســفانه اثری از
آنها 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 نمیشود .پیشنهاد میکنیم ناشران برای تولید آثار مناسب آموزشی ،ضمن ایجاد
هماهنگیهای الزم بین گروههای تخصصی مؤلفان ،از ارائۀ پاســخنامه خودداری کنند و در نگارش مقدمه
برای مخاطبان دقت الزم را مبذول دارند.
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گروه داوری تفکر و پژوهش

میترا دانشور ()1342
دكترای برنامهریزی آموزش از راه دور ،دبیر دبیرستانهای مناطق  12و  16آموزشوپرورش
شهر تهران ،رئیس گروه تفكر «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی» ،مدرس دورههای
كوتاهمــدت ضمنخدمت فرهنگیان ،با بیش از  30ســال تدریس ،تحقیق ،برنامهریزی و
تألیف در آموزشوپرورش .ایشــان در نگارش كتابهای «تفكر و پژوهش» برای پایههای
ششــم تا هشــتم و «تفكر و سواد رســانهای» پایة دهم و كتابهای راهنمای معلم آنها
همكاری داشته است.

احمد غالمحسینی ()1337
فوقلیسانس برنامهریزی درســی ،معلم مدارس ابتدایی و متوسطه ،مدرس مراكز تربیت
معلم و كارشناس مســئول برنامهریزی تربیت معلم با بیش از  35سال خدمت فرهنگی.
ایشان در تألیف كتابهای «تفكر و پژوهش» پایة ششم و «تفكر و سبك زندگی» پایههای
هفتم و هشتم مشاركت داشته است.

مهناز قانعی ()1341
دكترای فلســفة تطبیقی ،دبیر دبیرستانهای تهران ،مدرس دانشگاه و عضو گروه فلسفة
گروههای آموزشــی ادارة كل شهر تهران با بیش از  30سال سابقة تدریس .ایشان صاحب
كتاب «اخالق در نگاه موالنا» و هفت مقاله در زمینة اخالق و عرفان است و با «دانشنامة
جهان اسالم» نیز همكاری دارد.

76

| رشد جوانه | شمارة  | 53پاییز 1395

بیانیهٔ گروه داوری تفكر و پژوهش

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

بهرغم توجه گسترده به «آموزش تفكر» و گذشت سالها از درك این ضرورت در نظام آموزشی ،به دلیل
پارهای از تنگناها ،از قبیل دیدگاه برنامهریزی غالب بر نظام آموزشــی ،بیتوجهی اولیای مدرسهها و كمبود
منابع آموزشی بومی متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی ،و ...پرورش تفكر از سرعت و كیفیت كافی برخوردار
نیســت .برگزاری «جشــنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشــد» فرصتی مغتنم برای رفع بخشی از این
كاستیها از طریق تولید كتابهای مناسب آموزشی ـ تربیتی است.
در این دوره از جشــنواره ،گروه داوری تفكر و پژوهش  11عنوان كتاب را بررســی كردند .هشــت عنوان
از كتابهــا به دانشافزایی مربیان ،دو عنوان بــه كتاب كار مربی برای پرورش تفكر ،و یك جلد به آموزش
مهارتهای تغییر شیوة تفكر برای عموم اختصاص داشت .بهمنظور افزایش اعتبار نتایج داوری ،همة كتابها
توســط ســه داور بهطور جداگانه و براساس معیارهای مورد نظر ،ارزیابی شدند .در جلسة نهایی ،كتابهای
برگزیده براساس میانگین نظرات و اجماع داوران تعیین و به دبیرخانة جشنواره معرفی شدند.
از نکات قابل توجه در كتابهای 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 ارائة راهكارهای پرورش
تفكر ،و توجه بیشتر به مربیان بهعنوان پرورشدهندگان تفكر است.
توجه اندك به طراحی موقعیتهای مؤثر بر پرورش تفكر و تولید محتواهای كاربردی برای مربیان و اولیا،
و همچنین كمتوجهی به تولید كتاب برای نیازها و سطوح گوناگون دانشآموزان در گروههای سنی متفاوت،
ف كتابهای این دوره بوده است.
از نقاط ضع 
در پایان موارد زیر را پیشنهاد میكنیم.
تولید كتابهای آموزشی پرورش تفكر ،همسو با مبانی نظری «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» و
«برنامة درسی ملی» در انتخاب موضوع و ارائة تعریف ،استدالل ،مثال و...؛
تولید محتوای مناسب برای تبیین مبانی نظری برنامة پرورش تفكر در دورهها و گروههای سنی مختلف،
به دور از پیچیدگی و اطناب ماللآور یا ایجاز مخل؛
توجه به اصل تنوع در طراحی موقعیتهای مؤثر یادگیری (انتخاب ،سازماندهی و ارائه محتوا)؛
توجه بیشتر به اصول زیباییشناسی و تصویرگری كتابها (متناسب با ارزشهای فرهنگی و بومی)؛
توجه ویژه به تصویرگری و كیفیت جلد كتابها؛
ذكر منابع،مآخذ ،وا ژهنامه و نمایه در كتابها با رعایت اصول و استانداردهای الزم؛
معرفی دقیق منابعی برای مطالعة بیشتر.
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گروه داوری تاریخ  و جغرافیا

عباس پرتوی مقدم ()1346
دكترای تاریخ با گرایش ایران اســامی ،دبیر دبیرســتانهای تهران و كارشناس مسئول
گروه تاریخ «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی» ،با بیش از  20سال سابقة خدمت در
آموزشوپرورش .ایشــان عالوه بر مشاركت در تألیف كتابهای درسی مطالعات اجتماعی
پایههــای هفتم و نهم ،با مجموعة كتاب «یاران امــام» و «دایرةالمعارف فرهنگ ناموران
معاصر ایران» و مجلهها و فصلنامههای بسیاری همكاری داشته است.

مهدی چوبینه ()1337
دكترای جغرافیا در گرایش ژئومورفولوژی ،معاون اســبق «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب
درســی» ،مؤلف كتابهای درســی و داور جشنوارههای فیلم رشــد ،نرمافزارهای رشد و
كتابهای آموزشی و تربیتی رشد با بیش از  30سال خدمت فرهنگی.

زهرا مروتی ()1353
فوقلیســانس تاریخ ایران اسالمی ،دبیر دبیرســتانهای منطقه  19شهر تهران ،مدرس
كالسهای ضمن خدمت و عضو گروه تاریخ «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» ،با
 25سال سابقة خدمت در آموزش و پرورش و بیش از  30عنوان كتاب در زمینة تاریخ و
آموزش تاریخ.
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بیانیهٔ گروه داوری تاریخ  و جغرافیا

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

گروه داوران كتابهای تاریخ و جغرافیا مراتب خرســندی خود را از برگزاری جشنواره كتابهای آموزشی
و تربیتی رشد اعالم میدارد و آرزومن د توفیق و تداوم این جشنواره است.
درایــن دوره  72عنوان كتاب در حــوزة تاریخ و جغرافیا به مرحلة داوری نیمهنهایی رســید كه پس از
غربالگری اولیه 10 ،عنوان به مرحلة نهایی راه یافتند .كتابهای رســیده در هر دو حوزة تاریخ و جغرافیا با
استفاده از مواد مرغوب و جلد مناسب تهیه شده و به ذائقة مخاطب نزدیكتر شده بودند.
البته برخی از كتابهای این دوره بدون در نظر داشــتن مخاطب خاص تهیه شده بودند كه از ضعفهای
آنها محسوب میشود و این موضوع ،بخشی از زحمات مؤلفان و ناشران محترم را كمرنگ مینماید.
نكات زیر بهعنوان توصیههای هیئت داوران به مؤلفان ،ناشــران و دستاندركاران جشنواره
اعالم میشود:
 .1هیئت داوران مراتب تأسف خود را از كمبود كتاب در حوزة جغرافیا ابراز میدارد و آرزومند توجه بیشتر
ناشران به این حوزه است.
 .2هیئت داوران همچنین از ناهمگونی كتابهای تاریخی رســیده به مرحلة پایانی ابراز تألیف میكند و
معیارهای داوری موجود را با انواع این كتابها متناسب نمیداند.
 .3داوران این دوره برموضوع اهمیت حوزة گرافیك در تولید منابع تاریخی و جغرافیایی به شــدت تأكید
دارند.
 .4هیئت داوران بر طبقهبندی كتابهای آموزشی و درسی براساس مخاطبان مشخص تأكید میكند.
 .5این هیئت توجه ناشــران و مؤلفان محترم را به همســویی و همنوایی با برنامههای درســی و محتوای
كتابهای درسی جلب میكند.
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گروه داوری داستان  -آموزش ابتدایی

مرجان فوالدوند
فوقلیسانس ادبیات فارســی و دانشجوی دكترای ادبیات است .نویسندگي و پژوهشگري
و سردبیري مجلة «همشــهری بچهها» را در كارنامة خود دارد .تاكنون  8كتاب داستان،
بهصورت بازنویســی و بازآفرینی ،برای كودكان و نوجوانان به چاپ رســانده است .كتاب
«طوطی و بازرگان» ایشــان در فرانســه ،نروژ ،هلند و ایتالیا چاپ شده است و سه كتاب
دیگرشان از جشنوارههای داخلی جایزه گرفتهاند.

عزتاهلل الوندی ()1353
لیســانس تئاتر با گرایش ادبیات نمایشــی ،نویسنده ،شــاعر و روزنامهنگار كه حدود 20
ســال در عرصة ادبیات كودك و نوجوان ،هنر و داســتان فعالیت داشــته است .ایشان با
«كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان»« ،حوزة هنری ســازمان تبلیغات اســامی»،
«صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران» و «سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران» و
همچنین ،روزنامههای بیان ،آفتاب یزد و جامجم و مجالت همشهری ،رشد نوآموز و رشد
كودك همكاری داشته است .آقای الوندی زندگینامة فردوسی و زرینكوب را به سفارش
انتشارات مدرسه به رشتة تحریر درآورده و جوایز متعددی از جشنوارههای ادبی كشوری
دریافت داشته است.

محمدحسن حسینی ()1348
لیســانس متالوژی و دارای  20جلد كتاب در حوزة شعر ،قصه و زندگینامه و بیش از 50
مقالة چاپ شده در مطبوعات كشــور برخی از آثار او عبارتند از« :كالس بهار»« ،آخرین
پدربزرگ»« ،دوست بانمك ،دوست شــیرین»« ،میش سفید ،ابر سفید»« ،كتاب باغ» و
«گمشد ه شازده كوچولو».
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بیانی ٔه گروه داوری داستان  -آموزش ابتدایی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

اغراق نیست اگر داستان کودک را یکی از مهمترین شاخههای ادبیات بدانیم؛ چرا که اولین مواجهۀ انسان
با جهان ادبیات و هنر را شــکل میدهد .مواجههای که اگر موفق و خوشــایند باشد ،او را مقیم دائم جهان
وسیع ادبیات و مهمان خوان بیپایان دانایی خواهد کرد و از او انسانی در صلح و مهربانی با خویشتن و جهان
خواهد ساخت .اما اگر مواجههای ناموفق باشد ،دستکم برای سالها ،او را از دانایی و لذت نهفته در کتابها
محروم خواهد ساخت .از این رو داستان کودک شایستۀ توجهی بیوقفه و نقدی دلسوزانه و موشکافانه است.
توصیف وضع موجود
از میان کتاب های چاپ اول ـ تألیف و ترجمه ـ منتشــر شــده در سال تحصیلی  1392-94که به دفتر
جشــنواره رســیدند ،طی دو مرحله داوری  84کتاب به مرحلۀ داوری نهایی راه یافتند .از این تعداد با نظر
داوران ،کتابهای ترجمهای کنار گذاشته شدند و از میان  57عنوان کتاب ،با اتفاق نظر داوران ،یک کتاب
برگزیده و یک کتاب شایستۀ تقدیر معرفی شد.
نقاط قوت کتابها
کتابهایی که به مرحلۀ نهایی راه یافتند و بهعنوان نامزد معرفی شدند ،از تخیلی تازه و آزاد ،زبانی روان
و داستانی شیرین برخوردار بودند.
نقاط ضعف کتابهای موجود
هیئت داوران مهمترین ضعف مجموع کتابها را در قصهپردازی و ساخت ماجراهای پرکشش و هیجانانگیز،
و فقدان تفکر اصیل در زیرساخت کتابها دانست .ضعف زبان متأسفانه یکی از نقاط ضعف شایع در کتابها
بود .کودکان به داســتانهایی نیاز دارند که نه تنها جذاب و خواندنی باشــند ،بلکه به زبانی شیوا نیز روایت
شده باشند .زبانی که گنجینة لغات آنان را غنی کند و آنان را با ظرافتها و ظرفیتهای زبان فارسی بهعنوان
ابزار تفکر و نیز یکی از مهمترین زبانهای ادبی جهان آشنا سازد.
پیشنهادها
تشــویق صاحبنظران به نقد علمی و موشکافانه ،به تولید آثاری سختهتر و صیقل خوردهتر میانجامد .از
طرف دیگر ،معرفی گســتردة کتابهای برگزیدة جشنواره که با مالکهای سختگیرانه انتخاب شدهاند ،به
ت یابد،
ترویج کتاب خوب در آشــفته بازار کتابســازیها کمک میکند .اگر جشنواره به این دو هدف دس 
رســالت خود را در روشــن و هموار کردن راه پدیدآورندگان به سوی تولید کتابهای بهتر ،و راه کودکان و
نوجوانان به سوی شناخت کتابهای خوب ،به انجام رسانده است.
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گروه داوری داستان  -آموزش متوسطه 1و2

محمدرضا شمس ()1336
دارای مدرک معادل کارشناسی ادبیات ،مدرس قصهنویسی در مدارس و همکار شرکتهای
انتشــاراتی صاحبنام تهران که تاکنون بیش از هشــت عنوان کتاب داستان تألیف کرده
است.

جعفر ابراهیمی ()1330
دیپلم ریاضی و دارای نشــان درجة یك هنری (معادل دكترا) و بازنشستة كانون پرورش
فكری كودكان و نوجوانان .این شــاعر و نویسنده كه  22سال مسئول شورای شعر كانون
بوده اســت ،بیش از  150اثر در شعر ،داستان و كتابهای آموزشی دارد و تاكنون دبیر و
داور جشنوارههای ادبی بسیاری بوده است.

محمدمهدوی شجاعی ()1343
لیسانس علوم تربیتی ،دبیر زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه با  32سال سابقة تدریس.
ایشان مسئول بخش داســتان كیهان بچهها و مدرس كالسهای داستاننویسی نیز بوده
است.
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ٔ
بیانیه گروه داوری داستان  -آموزش متوسطه 1و2

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

تعداد كتابهای موجود در این بخش  480عنوان بود كه بعد از بررسیهای اولیۀ داوران  54كتاب راهی
مرحلۀ درجة  1تشخیص دادند و در مرحلة نهایی ،داوران  8كتاب را انتخاب و بهعنوان نامزدهای این بخش
معرفی کردند.
داوران اعتقاد دارند كه با توجه به وضعیت بد نشر ،ادبیات داستانی حركتی رو به رشد دارد .هر چند این
حركت ُكندصورت میگیرد،اما امیدواركننده است .رویآوردن نویسندگان و ناشران به چاپ و تألیف رمان،
ت و شركت بیشتر نویسندگان جوان در این عرصه ،و تجربه كردن
شناخت مخاطبان و نیازهایشــان ،فعالی 
قالبهای دیگر ادبی ،مثل طنز،فانتزی،وحشــت و ،...هر چند محدود ،نشــاندهندة این حركت رو به رشد
اســت .البته داوران این بخش اذعان دارند كه ادبیاتداســتانی ما ـ بهخصوص در بخش رمان ـ با معیارها و
استانداردهای جهانی فاصلة زیادی دارد.
از دیگر نقاط ضعفی كه میتوان به آن اشــاره كرد ،كمبود رمانهای مجموعهای و چند جلدی و مجموعه
ن است كه مخاطبان زیادی دارد و ناشران و نویسندگان خارجی به آن توجه زیادی میكنند .حضور
داســتا 
كمرنگ نویسندگان زن نسبت به نویسندگان مرد و حضور كمرنگ نویسندگان حرفهای نسبت به جوانها،
نداشــتن جسارت و نوآوری ،خودسانسوری ،روایتهای تخت ،بیتوجهی به چگونه روایت كردن ،گرایش به
سانتیمانتاسیســم و احساسگرایی ،موضوعگرایی و نداشتن جهانبینی ،و ...از دیگر نقاط ضعف كتابهای
این دوره بود.
به نظر ما ،یكی از بهترین راهكارهای اجرایی برای رفع چنین مشــكالتی ،حرفهای شــدن است؛ حرفهای
شدن ناشران،بهخصوص كادر اجرایی آنها و حرفهای شدن نویسندگان ،مترجمان و تصویرگران .از طریق
حرفهای شــدن و حرفهای عمل كردن ،روی آوردن به تألیف ،رعایت کپی رایت ،دوری از کتابســازیهای
بازاری ،انتخاب مترجمان ،تصویرگران و ویراستاران مناسب برای هر كتاب و مواردی از این دست ،بسیاری
از اشكاالت داستاننویسی ما برطرف میشوند.
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گروه داوری ریاضی

ابراهیم ریحانی ()1345
دكترای آموزش ریاضی از «دانشگاه مسكو» ،مدیر گروه ریاضی «دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی» ،دانشــیار گروه ریاضی «دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایی» ،مدیر واحد
تحقیق ،توســعه و آموزش ریاضی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و عضو هیئت
تحریریه مجلة «آموزش ریاضی برهان» كه در نگارش كتابهای درسی ریاضی دورههای
ابتدایی و متوســطه همكاری داشته و دو كتاب نیز به زبان روسی به رشتة تحریر درآورده
است.

سپیده چمنآرا ()1350
دانشــجوي دكترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی ،دبیر ریاضی دبیرستانهای تهران،
مسئول گروه ریاضی دورههای ابتدایی و متوسطة  ،1مدرس دورههای ضمنخدمت ،مؤلف
كتاب درسی «هندســة تحلیلی و جبر خطی» و سردبیر «رشــد آموزش ریاضی برهان،
متوسطة  »1با بیش از  25سال خدمت در عرصة آموزش ریاضی .ایشان مقاالت خود را در
كنفرانسهای «آموزش ریاضی ایران» و «روانشناسی آموزش ریاضی ایران» ارائه میدهد.

دیانا فردین ()1357
فوقلیســانس آموزش ریاضی و دانشجوی دكترای آموزش ریاضی و دبیر ریاضی مدارس
بهمدت  17ســال .در زمینة ارزشیابی كتاب ریاضی اول و سوم ابتدایی و نظارت بر اجرای
آزمونهای بینالمللی «تیمز و پرلز» در ایران ،با «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی»
همكاری داشته است.
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بیانیهٔ گروه داوری ریاضی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین
گروه داوری ریاضی با مالحظه کتابهای رسیده ،به ناشران کتابهای آموزشی پیشنهاد می کند:
كتابهای كمكآموزشــی و آموزشــی عالوه بر توجه به دانش ریاضی و ارائة محتوای مناســب برای
دانشآموز ،به پرورش مهارتهای ریاضی و تفكر ریاضی نیز توجه كنند و به فناوری نیز بپردازند.
كتابهای كار و كمكآموزشــی در راســتای اهداف كتابهای درسی رسمی تألیف شوند ،از نظر ابعاد
فرهنگی دارای مؤلفههای مثبت باشند و به ابعاد زیباییشناختی نیز توجه داشته باشند.
كتابهای كمكآموزشــی از بیان كلیشــهای مفاهیم و حقایق و توجه صرف به الگوریتمها بپرهیزند و
عالوه بر رویهها ،به مفاهیم بهصورت مناسب بپردازند.
در كتابهای آموزشی كه برای معلمان نگاشته میشود ،به نیازهای اساسی آنان توجه شود.
شــعارها و عنوانهایی كه برای كتابهای آموزشــی یا كمكآموزشــی ـ چه بــرای معلمان چه برای
دانشآموزان ـ روی جلد یا در عنوان یا مقدمة كتاب آمده است ،واقعاً در محتوای كتاب محقق شوند.
كتابی كه بهعنوان كتاب آموزشی نوشته میشود ،آینة تمامنمای آنچه بیان میكند ،باشد.
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گروه داوری زبان و ادبیات فارسی

حسین قاسمپور مقدم ()1344
دكترای برنامهریزی درســی ،عضو گروه كار تألیف كتابهای فارسی ابتدایی و متوسطه،
رئیس واحد تحقیق ،توســعه و آموزش زبان و ادبیات فارســی «دفتر برنامهریزی و تألیف
كتب درسی» و مدرس دانشگاه .ایشــان در حال حاضر یك مجموعة فارسیآموزی برای
غیرفارسیزبانان در دست تدوین و تألیف دارد.

فریدون اكبری شلدره ()1342
دكترای زبان و ادبیات فارســی و كارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی «دفتر برنامهریزی
و تألیف كتب درســی» است كه عالوه برنظارت بر برنامهریزی و تألیف كتابهای فارسی
درسي ،كتابها و مقاالتی در زمینة آموزش ادبیات و زبان فارسی به رشتة تحریر درآورده
است« .ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی» و «پیشینة آموزش زبان فارسی در ایران»
از جمله كتابهای ایشان است.

علیرضایی ()1354
لیســانس زبان و ادبیات فارسی ،كارشــناس ارزیابی كتابهای درسی ،دبیر نمونة استانی
و شهرستانهای اســتان تهران و مدرس دورههای ضمن خدمت فرهنگیان كه در تألیف
بیش از  15جلد كتاب كمك آموزشــی و كمكدرسی ادبیات فارسی دبیرستان مشاركت
داشته است.
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بیانی ٔه گروه داوری زبان و ادبیات فارسی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

برنامة درســی زبان و ادبیات فارســی یكی از اساســیترین برنامههای حوزههای یادگیری ـ تربیتی نظام
آموزشی است كه رسالتی سرنوشتساز در انتقال میراث فرهنگی ،ارتقای سواد ارتباطات و پاسداری از زبان
فارسی دارد.
كتابهای كمكآموزشــی و كمكدرسی فراوانی در بازار نشر دربارة برنامة درسی زبان و ادبیات دورههای
تحصیلی گوناگون تولید شــدهاند كه همگی ســعی دارند ،به مخاطبان و مجریان برنامة درسی در تثبیت،
تحكیم و تعمیق یادگیری زبان و ادبیات فارسی كمك كنند .بسیاری از این كتابها در جهت تحقق اهداف
آموزش زبان و ادبیات فارســی ،بهویژه كتابهای درسی فارسی ،به ارائة مطالب آموزشی پرداختهاند و این
موضوع نسبت به گذشته بیشتر محسوس و ملموس است.
با این وجود برخی از نقاط ضعف كتابهای موجود را میتوان چنین شمرد:
 .1كمتوجهی به خواستهها و انتظارات برنامة درسی زبان و ادبیات دورة تحصیلی؛
 .2تكیه بر ساختار و محتوای كتاب درسی فارسی و تكرار آموزههای آن؛
 .3عادت دادن مخاطب به پختهخواری با آوردن پاسخ سؤاالت در کتابهای کار و تمرین؛
 .4كمتوجهی به تنوع ،ابتكار و نوآوری در تألیف و چاپ كتاب؛
 .5رعایت نكردن اصول نگارش و تدوین علمی و نداشتن ارجاعات درست.
این گروه داوری همچنین نكاتی را به شرح زیر به ناشران محترم پیشنهاد میكند:
توجه به اصول و اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی براساس راهنمای برنامة درسی ملی؛
توجه به ویژگیهای استفادهكنندگان كتاب بهویژه دانشآموزان؛
رعایت سطوح یادگیری ،درك مطلب و توانمندیهای زبانی و ادبی در تولید كتاب و محصوالت آموزشی؛
توجه به ابعاد زیباییشناختی و نیز زبان آموزشی در تدوین و تولید كتاب و محصوالت آموزشی.
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گروه داوری زبانهای خارجی

محمدرضا عنانی سراب ()1337
دكترای آموزش زبان انگلیسی از «دانشــگاه لیدز» انگلستان ،معاون گروه زبان انگلیسی
دانشكدة ادبیات و علوم انسانی «دانشگاه شهید بهشتی» و مؤلف كتابهای زبان انگلیسی
پیشدانشگاهی و پایة هفتم ،با بیش از  30مقالة علمی ـ پژوهشی در زمینة آموزش زبان
انگلیسی.

فریبا پیوندی ()1350
فوقلیسانس زبانشناسی همگانی و دبیر و سرگروه زبان انگلیسی دورههای متوسطة اول و
دوم در مناطق  ۶و  ۱۱آموزشوپرورش تهران ،با  ۱۷سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش.

سعید معظمی گودرزی ()1355
فوقلیسانس زبانشناسی و دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی ،عضو گروه زبانهای
خارجی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» ،سرگروه کشوری زبان انگلیسی دبیرستان
و مدرس دورة کشوری کتابهای جدیدالتألیف درس زبان انگلیسی دورة اول متوسطه.
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بیانیهٔ گروه داوری زبانهای خارجی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

جشــنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشــد كه هر ساله به انتخاب كتابهای برگزیده و تقدیری دست
میزند ،میكوشــد در جهتدهی به تألیف كتابهای كمكآموزشــی نقش مؤثــر و كارایی ایفا كند .دورة
سیزدهم جشنواره با تغییراتی در برنامة درسی زبانهای خارجی مقارن شده است.
تنوع در شــیوههای ارائة مطالب ،چندرسانهای شدن ارائة محتوا ،جذابیت شكل ظاهری كتابها ،و توجه
مناسب به صحت و دقت علمی را میتوان از نقاط قوت كتابهای ارائه شده به این دوره از جشنوارهدانست.
بخشی از این گرایش مثبت را میتوانیم به تغییر در برنامة درسی نسبت دهیم .چرا كه در این مرحله مؤلفان
سعی كردهاند ،در انتخاب محتوا و نحوة ارائة متناسب با رویكرد برنامة جدید به تجربیات جدیدی در تألیف
مبادرت كنند.
به موازات این گرایش مثبت ،گرایش دیگری نیز به چشــم میخورد .بعضی از عنوانها هنوز از شیوههای
گذشته فاصله نگرفتهاند .شاید بتوان این گرایش را نتیجة پرهیز ناشران از خطرپذیری دانست.
امید اســت ناشران با عنایت به تغییراتی كه در برنامة درســی اعمال شده است ،از محدود كردن مؤلفان
به تألیف در چارچوبهای متأثر از گذشته بپرهیزند و مؤلفان نیز از فرصت ایجاد شده برای تنوعبخشی به
متون ،تنوع فعالیتهای یادگیری و شیوههای ارائه استفاده كنند.
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گروه داوری سالمت و تربیت بدنی

حسین بابویی ()1353
فوقلیسانس مدیریت ورزشی و دانشجوی دكترای مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی،
مدیــركل دفتر تربیتبدنــی و فعالیتهای ورزشــی وزارت آموزشوپرورش ،عضو هیئت
تحریریة مجلة رشــد تربیتبدنی و عضو و مســئول فنی مجلة ورزش و ارزش .ایشان در
تدوین برنامة راهبردی تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی آموزشوپرورش همكاری داشته
است.

عباس اردستانی ()1343
فوقلیســانس تربیتبدنی و علوم ورزشــی ،عضو شــورای برنامهریزی درسی تربیتبدنی
سازمان پژوهش ،مدرس مركز تربیت معلم سابق ،عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و
مؤلف كتابهای راهنمای معلم تربیتبدنی پایههای ششــم تا دوازدهم مدارس با بیش از
 15سال سابقة خدمت در عرصة تربیتبدنی.

طیبه ارشاد ()1351
فوقلیسانس علوم ورزشی ،مسئول تربیتبدنی دختران منطقة  14تهران ،كارشناس گروه
تربیتبدنــی «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» و مؤلف كتابهای راهنمای معلم
تربیتبدنی برای دورههای تحصیلی ابتدایی ،متوســطة اول و متوســطة دوم با  25سال
ســابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش .ایشان مشــاور طرح پژوهشی ارزشیابی درس
تربیتبدنی در پایة ششم ابتدایی نيز بوده است.
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ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

خداوند را شاكریم كه در سیزدهمین «جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد» ،برگ زرین دیگری به
افتخارات صاحبان اندیشه و فعاالن حوزة تولید و نشر آثار تربیتبدنی و علوم ورزشی افزوده شد.
در این جشــنواره از  15عنوان كتاب راهیافته به مرحلة پایانی ،ســه كتاب نامزد دریافت عنوان برگزیده
بودند كه در نهایت یك كتاب برگزیده معرفی شــد .از نكات قابل تأمــل درخصوص كتابهای راهیافته به
مرحلة نهایی داوری میتوان به تعداد زیاد آثار ترجمهای و حضور كمرنگ آثار تألیفی ،و همچنین پراكندگی
عنوانهای كتابها اشاره كرد كه البته این امر از غنا و در دسترس بودن تألیفات بینالمللی و بستر موضوعی
گسترده در علوم ورزشی و تربیتبدنی حكایت دارد.
گروه داوران توجه به نكات زیر را در ادامة فعالیتهای ارزشــمند تالشگران عرصة نشر آثار
تربیتبدنی و علوم ورزشی الزم میداند:
تهیه و تولید آثار با رویكرد پاسخ به نیازهای معلمان و دانشآموزان در دو بخش «درس تربیتبدنی» و
«فعالیتهای مكمل و فوقبرنامة ورزشی» انجام پذیرد.
حفظ رویكرد ،اهداف و اصول مورد تأكید در برنامة درسی تربیتبدنی مدنظر قرار گیرد.
به جاذبههای بصری و زیباسازی آثار توجه بیشتری مبذول شود.
تولید و نشر آثار تألیفی تقویت شود.
تصویرها متناسب با ارزشهای فرهنگی و بومی كشور مناسبسازی شود.
در گزینش و نشر آثار ترجمهای ،به ویژگیهای بهروز بودن ،نو بودن و كاربردی بودن اثر توجه بیشتری
شود.
در پایان زحمات بیدریغ برگزاركنندگان جشنواره را ارج مینهیم و برای ناشران و مؤلفان توفیق خدمت
و سالمت از ایزد منان خواستاریم.
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گروه داوری شعر و نثر ادبی

محمدحسن حسینی ()1348
لیســانس متالوژی و دارای  20جلد كتاب در حوزة شعر ،قصه و زندگینامه و بیش از 50
مقالة چاپ شده در مطبوعات كشــور برخی از آثار او عبارتند از« :كالس بهار»« ،آخرین
پدربزرگ»« ،دوست بانمك ،دوست شــیرین»« ،میش سفید ،ابر سفید»« ،كتاب باغ» و
«گمشــد ه شــازده كوچولو» .وی در این دوره از جشنواره داور گروه داستان دوره ابتدایی
نیز بود.

افشین عالء ()1348
لیســانس علوم سیاسی ،دارای نشــان درجة یك هنر (معادل دكترا) از وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی و نویسنده و شاعر سرشــناس كودكان و نوجوانان .از آثار متعدد او برای
کودکان و نوجوانان میتوان به «یک عالم پروانه»« ،بلدم شعر بگویم»« ،نسیم دختر باد»،
«یک سبد بوی بهار»« ،خاطرات مه گرفته»« ،دو منظومه بلند عاشورایی»« ،گل صد برگ
و تانک» و «عطر خنده امام» اشــاره کرد« .کودکانهها و غزل» نیز مجموعهای از شعرهای
بزرگسال و کودکانه اخیر اوست.

محمدكاظم مزینانی ()1342
لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است.
نوشــتن و سرودن را از ســال  1363آغاز کرده و در این فاصله دهها عنوان کتاب شعر و
داستان و زندگینامه نوشته است که بیشتر آنها متعلق به حوزه کودک و نوجواناند .او
برای کتاب داســتانی «پاییز در قطار» ( ،)1385جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
را به دستآورد و برای رمان«آه با شین» ( )1393جایزه جشنواره مهم جالل آل احمد را
اخذ کرد .آثار او دو بار نیز در جشنواره کتابهای آموزشی رشد برگزیده شدهاند.
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ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

گروه داوری شــعر و نثر ادبی ،داوری كتابهای منتشر شده در گروه سنی كودك و نوجوان طی دو دوره
اخیررا به عهده داشت.
در این دوره  55عنوان کتاب به چرخه نهایی داوری وارد شــده بود که در پایان  6عنوان کتاب به عنوان
نامزد معرفی شدند.
نقاط قوت كتابها عبارت بودند از:
ش جسارت آنها در خلق فضاهای نو؛
 .1بهبود تجربة شاعران جوان و افزای 
 .2كتابسازی و تصویرگری نسبتاً مناسب آثار؛
 .3وجود تنوع در قالبهای شعری؛
 .4فاصله گرفتن از شعرهای دارای وزن هجایی؛
 .5افزایش فرصت چاپ كتاب برای شاعران جوان؛
.6كودكانگی قابل تأمل در برخی آثار؛
 .7افزایش معناگرایی و نگاه فلسفی در آثار.
نقاط ضعف كتابهای موجود نیز عبارتاند از:
كمبود جوهرة شعری در آثار؛
ضعف تألیف و مشكالت زبانی در شعرها بهویژه شاعران جوان؛
سادهانگاری در سرودن شعر بهویژه شعرهای نیمایی؛
كتابســازی بیرویه در هر دو گروه شــاعران تازهكار و برخی شــاعران پیشكســوت و سرودن شعرهای
كتابپركن؛
اشاعة فضاهای نومیدی در شعر نوجوان؛
بیتوجهی به معیارهای شعر بهویژه شعر نیمایی؛
محدود بودن دایرة واژهها در شعرها؛
فقدان تكههای درخشان ،ناب و بهیادماندنی در شعرها؛
ورود ناشیانه و ناموفق شاعران به شعر سپید ،بدون اشراف به ظرفیتهای موسیقایی آن؛
كمبود سواد شعری شاعران بهدلیل مطالعة ناكافی ادبیات كهن؛
تكرار تجربههای شعری و كلیشهای شدن بهویژه در شعر برخی شاعران پیشكسوت؛
غلبة نگاه فانتزی بر مضامین ،زبان و فضای شعرها؛
انحصار تقریبی نشــر مجموعههای پر شمارگان به انتشــارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان و
كمكاری یا محرومیت ناشران دیگر در مقایس ه با كانون.
در پایان ،برخی راهكارهای اجرایی را به شرح زیر پیشنهاد میكنیم:
افزایش سطح خبرگی شاعران با شركت در جلسات نقد و بررسی شعر؛
چاپ كتابهای نقد شعر كودك و نوجوان به همراه نقد و تحلیل نمونههای موفق؛
افزایش دقت و علمی شدن داوریهای شعر؛
استانداردسازی معیارهای نقد شعر با ذكر شواهد موفق؛
چاپ گزیدههایی از شعرهای موفق با ذكر دالیل موفقیت آنها در قالب كتابهای مرجع؛
تشكیل جلسات شعرخوانی با حضور شاعران برگزیدة چند سال اخیر.
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گروه داوری علوم تجربی

مریم انصاری ()1346
فوقلیســانس برنامهریزی درسی ،دبیر زیستشناسی دبیرســتانهای تهران ،کارشناس
گروه زیستشناســی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی» و داور دو دورة گذشــتة
جشــنوارة کتابهای آموزشی و تربیتی رشد ،با بیش از  ۲۵سال سابقة خدمت در وزارت
آموزشوپرورش .ایشان در تألیف کتابهای علوم دورة ابتدایی و زیستشناسی دبیرستان
و راهنمــای معلــم و کتاب کار آنها همکاری داشــته و مقالهای نیز در «رشــد آموزش
زیستشناسی» به چاپ رسانده است.

مهرناز صادقی ()1342
لیسانس علومتجربی و فوقلیسانس تحقیقات آموزشی ،دبیر دبیرستانهای تهران ،مدرس
دانشــگاه جامع علمي-كاربردي ،معلم نمونه اســتان تهران در ســال  ،1380کارشناس
ارزشیابی محتوای الکترونیکی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و سردبیر نشریة
«آموزش از راه دور» با  34سال سابقة خدمت در آموزشوپرورش .ایشان عالوه بر همکاری
در اجرای طرحهای پژوهشــی وزارت آموزشوپرورش ،چند کتاب کمکآموزشی و كمك
درســي در حوزة آموزش علومتجربی دبستان و دبیرستان بهدست چاپ سپرده و مقاالت
متعددی در مجالت کشور منتشر کرده است.

بتول فرنوش
فوقلیســانس فیزیک ،دبیر فیزیک دبیرســتانهای تهران ،عضو شورای برنامهریزی علوم
تجربی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» ،داور چهار دورة گذشتة جشنوارة کتابهای
آموزشی و تربیتی رشد ،با بیش از  ۳۰سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش .ایشان
در تألیف کتابهای درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آنها همکاری
داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد.
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بیانی ٔه گروه داوری علوم تجربی

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین
با توجه به رویكرد جدید آموزش علوم تجربی در دورههای ابتدایی و متوسطه اول كه پرورش شایستگیهای
پایه و آموزش مهارتهای فرایندی به دانشآموزان اســت ،كتابهای آموزشی و كمكدرسی باید همراستا
با این تحوالت و در جهت تحقق این رویكردها و هدفها ،دســتاندركاران آموزش علوم در مدرسه را یاری
كنند.
از میان  32كتاب راهیافته به مرحلة پایانی ،شــامل چند مجموعه كتاب ترجمه ( 27كتاب) و تألیفی (5
كتاب شــامل دو كتاب كار) 7 ،عنوان كتاب بهعنوان نامزد معرفــی و در نهایت از میان نامزدها یك كتاب
برگزیده و یك كتاب تقدیری انتخاب شد.
برخی نقاط قوت كتابها عبارتاند از:
توجه به اهمیت دستورزی؛
تقویت مهارتهای فرایندی؛
توجه به آموزش معلمان با نگاه كاربردی؛
بیان ساده و روان و داستانی برای كودكان؛
تألیفی بودن؛
تلفیق دانش و مهارت در زمینة زندگی دانشآموز.
در میان  32كتاب راهیافته به مرحلة پایانی ،فقط  5عنوان كتاب تألیفی به چشــم میخورد و كتابهای
دانشافزایی بیشــترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند كه شیوة ارائة محتوای آنها بسیار شبیه یكدیگر
است.
تعداد كتابهای كمكدرســی (كتابهای كار) كه به مرحلة پایانی راه یافتهاند ،نســبت به سایر كتابها
اندك است و البته این تعداد نیز با رویكردهای جدید آموزش علوم هماهنگی كافی نداشتند.
گروه داوران ضمن تشكر از ناشران محترم ،مؤلفان و مترجمان فرهیخته ،این موارد را توصیه
میكند:
توجــه به رویكردهــای نوین آموزش علــوم و برنامههای جدید آموزش در راســتای اســناد تحولی
آموزشوپرورش؛
توجه بیشتر به تألیف كتاب به جای ترجمة صرف؛
توجه به تألیف كتابهای راهنمای آموزش ویژة معلمان؛
افزایش خالقیت در ارائة محتوای كتابها؛
توجه به استانداردهایی مانند نمایه ،مقدمه برای معرفی كتاب و بیان هدفهای آن؛
توجه به موضوعها و مسئلههای روز كشور مانند حفظ محیطزیست.
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گروه داوری علوم تربیتی و روانشناسی

محمود معافی ()1331
دكترای برنامهریزی درســی از دانشگاه دهلی و مشــاور برنامهریزی درسی و دبیر شورای
آداب و مهارتهای زندگی «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» ،با بیش از  30سال
ســابقة تدریس و تألیف .ایشان عالوه بر مشــاركت در تألیف بیش از  15كتاب درسی و
ترجمهای و همكاری با مجلههای رشد ،با ارائه مقاله در كنفرانس بینالمللی برنامة درسی
و صلح جهانی ( )2008شركت داشته است.

سعید راصد ()1344
دانشجوي دكترای روانشناسی تربیتی و كارشناس و مؤلف گروه دینی «دفتر برنامهریزی
و تألیف كتب درسی» ،با حدود  25سال سابقة تدریس و تألیف .ایشان در تألیف كتابهای
درسی «هدیههای آسمانی» دورة ابتدایی و «تفكر و سبك زندگی» مشاركت داشته است.

مریم خسرویانی ()1342
فوقلیســانس روانشناســی و دانشــجوی دكترای روانشناســی تربیتی و رئیس ادارة
برنامهریزی نیروی انســانی در حوزة معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش
كه تاكنون در تألیف  8كتاب درســی همكاری داشــته و از مدرســان كتابهای درسی
جدیدالتألیف «تفكر و سبك زندگی» است.
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علوم تربیتی شامل علومی است که با تربیت انسان سروکار دارند .این علوم عبارتاند از :فلسفة تعلیموتربیت،
برنامهریزی آموزشی ،برنامهریزی درسی ،روشها و فنون تدریس ،ارزشیابی ،مشاوره و راهنمایی ،و روش تحقیق
در علوم تربیتی روانشناسی علم مطالعه و شناخت ابعاد مختلف رفتار موجود زنده و عمل و فرایندهای ذهنی
اوست .شــاخههای این علم شامل روانشناسی رشد ،روانشناسی کودک ،روانشناسی شخصیت ،روانشناسی
اجتماعی ،روانشناسی بالینی (مرضی) ،روانشناسی تربیتی ،روانشناسی سیاسی ،روانشناسی کار ،روانشناسی
جنسیت ،روانشناسی صنعتی ،روانشناسی مدیریت ،روانشناسی بهرهوری و روانشناسی نظامی است.
از میان کتابهای رسیده به جشنواره 15 ،کتاب در حوزة روانشناسی و  65کتاب در حوزة علوم تربیتی بود.
فراوانی این کتاب در هر حوزه به این شرح بود:
روانشناسی (رشد یک عنوان ،کودک  3عنوان ،شناختی  3عنوان ،مرضی  6عنوان ،سیاسی  1عنوان و روانشناسی 1
عنوان) و علوم تربیتی (آموزش  14عنوان ،طراحی برنامة درسی  5عنوان ،طرحهای پرورشی  5عنوان ،برنامهریزی آموزشی
 1عنوان ،مشاوره  4عنوان ،ارزشیابی  6عنوان ،روش تدریس  11عنوان ،تحقیقات تربیتی  7عنوان و متفرقه  7عنوان).
نقاط قوت کتابها:
نقاط قوت کتابهایی که وارد مرحلة داوری شدند ،به این شرح بود:
 .1داشتن جذابیت موضوعی و محتوایی؛
 .2توجه به جنبههای کاربردی در مدرسه و کالس درس؛
 .3مبتنی بودن محتوا بر تحقیقات پشتیبان و تجربی؛
 .4بیان رهنمودها و مثالهای روشن؛
 .5اعتبار علمی و بهروز بودن محتوا؛
 .6توجه به پرورش مهارتهای عملی و حرفهای معلم؛
 .7ارائةراهکارهای مداخلة مثبت در تغییر رفتار کودک؛
 .8ارائة الگوهای نمونة تدریس همراه با پشنوانة تجربی؛
 .9توجه به راهبردهای یادگیری اثربخش؛
 .10خالقیت و نوآوری؛
 .11کمک به تسهیل جریان یادگیری اثربخش.
نقاط ضعف کتابهای موجود:
 .1کمبود منابع در برخی از حوزههای علوم تربیتی مانند فلسفة تعلیموتربیت و برنامهریزی درسی؛
 .2همسو نبودن برخی از کتابها با رویکرد فرهنگی و تربیتی تعلیموتربیت اسالمی؛
 .3بومی نبودن تصویرها و یا مثالهای برخی از کتابها؛
 .4پرسشهای محدود و یا به روز نبودن محتوای برخی از کتابها؛
 .5متناسب بودن محتوا فقط برای طیفی خاص؛
 .6تفصیل غیرضروری برخی از کتابها و کلیشهای بودن برخی از مطالب.
بر این اساس موارد زیر پیشنهاد میشود:
توجه به رویکرد کالن برنامة درســی ملی و عناصر تربیتی مطرح در الگوی هدفگذای برنامة درســی (به
شرح سند ملی برنامة درسی)؛
توجه به رویکرد فرهنگی ـ تربیتی تعلیموتربیتی اسالمی؛
توجه به تناسب محتوا با مراحل رشد و نیاز مخاطب؛
توجه به جنبههای تعاملی متن با مخاطب ،کاربردی بودن مطالب ،و بهرهگیری از تصویرهای بومی؛
توجه به نیاز معلمان؛
بهبود کیفیت تصویرها؛
تنوعبخشی به رشتههای مرتبط با حوزههای علوم تربیتی و روانشناسی.
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گروه داوری فرهنگ و هنر

عالءالدین کیا ()1342
فوقلیسانس جامعهشناســی ،معاون و مدیر هماهنگی پژوهشگاه آموزشوپرورش ،استاد
«انجمن خوشنویســان ایران» ،مدرس درسهای هنر و روش تحقیق در دانشــگاههای
تهران ،عضو هیئت تحریریة رشــد آمــوزش هنر و مجری بیــش از  ۱۰پروژة ملی برای
پژوهشگاه در زمینة هنر و در حال حاضر نيز مديركل فرهنگي دانشگاه فرهنگيان است.

مرضیه پناهیانپور ()1348
لیســانس هنرهای تجســمی ،همكار «دفتــر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» ،عضو
شورای برنامهریزی كتب درســی فرهنگ و هنر با  24سال خدمت بهعنوان دبیر هنر در
آموزشوپرورش ،ایشان مقاالت پژوهشی متعددی دارد كه از جملة آنهاست «بهكارگیری
و تلفیق ریاضی و هنر در آموزش فراكتالها در كالس درس».

كاوه تیموری ()1344
فوقلیسانس جامعهشناسی ،دبیر هنر (خوشنویسی) دبیرستانهای تهران ،مدرس مراكز
تربیت معلم و دانشــگاه فرهنگیان و پژوهشگر ارشد سازمان صداوسیما با نگارش بیش از
 100كتاب و مقالة هنری كه در حال حاضر ســردبیر مجلة «رشــد آموزش هنر» است.
ایشــان مؤلف كتاب «هنر خوشنویســی در مدرسه» است كه در ســال  1393از سوی
«جشنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد» برگزیده شد.
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فرهنگ و هنر یكی از زمینههای اصلی برای بالندگی و شكوفایی نویسندگان ،مترجمان و مؤلفان كتابهای
آموزشــی و كمكآموزشی است .بهدلیل گســترده بودن حوزة فرهنگ و هنر ،این كتابها نقش مهمی در
تكمیل و تكامل مبانی آموزشی فرهنگ و هنر دارند.
 37عنوان كتاب رسیده به جشنواره ،گرچه از پویایی و تحرك مؤلفان و مصنفان حكایت دارد ،اما همچنان
این حوزه وسیع به تولید و آفرینشهای هنری روزآمد نیازمند است.
خوشبختانه تنوع كتابها در عرصة هنرهای آوایی ،نمایشــی ،تجسمی ،كاردستی ،سفال و  ...این نوید را
میدهد كه پیوندی مطلوب بین نیازهای آموزشی و مضامین و مطالب كتابهای درسی با كتابهای تولید
شده برقرار شود .بر این اساس ،چنانچه این روند افزایش یابد ،تأثیر خود را در مرحلة پایانی خواهد گذاشت.
این نكته نشــان از آن دارد كه مؤلفان و مصنفان حوزة فرهنگ و هنر ،با نیازهای درســی و كمكآموزشی
جامعة هدف بیگانه نیســتند .به همینسان ،گامهای مشهودی در عرصة تولید اثر هنری ،و توصیف و آشنا
حس
كردن مخاطب با تاریخ هنر ،با تألیف كتابها برداشــته شــده و كتابها به منابع خوبی برای تلطیف ّ
زیباشناسی مخاطبان نیز تبدیل شدهاند.
در مورد نقاط ضعف کتابهای داوری شده یادآور میشود كه در مجموع برای جمعیت هدف (دانشآموزان
ب بسیار اندک است .این موضوع نشان میدهد كه به رغم كارهای انجام شده ،هنوز
و معلمان) این تعداد كتا 
فرایند فرهنگسازی برای نگارش كتابهای مناسب در حوزة فرهنگ و هنر راهی طوالنی را باید طی كند.
لذا موارد زیر برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد میشود:
 .1باال بردن كیفیت نقشآفرینی بههنگام مؤلفان در عرصة فرهنگ و هنر ،با برپایی كارگاههای آموزشی؛
 .2برگزاری پیوســته و بدون انقطاع جشنواره و رعایت روزآمد بودن آن ،كه موجب تحرك و پویایی الزم
بین اهل فرهنگ و هنر خواهد شد؛
 .3برقرای ارتباط مستقیم با ناشران در قالب جلسات سه ماهه برای ترغیب و تشویق آنها؛
 .4تربیت مؤلف و مصنف تخصصی در عرصة فرهنگ و هنر با توجه به اهداف جشنواره.
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گروه داوری فیزیک

سمیرا بهرامی ()1360
دکترای فیزیک ،سرگروه آموزشی شهرستانهای استان تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرهنگیان با  10ســال ســابقة خدمت در آموزشوپرورش .ایشان پنج مقالة بینالمللی به
چاپ رسانده است که چهار مورد از آنها در حوزة مکانیک کوانتومی است.

سید هدایت سجادی ()1356
دکترای فلســفة علم و فناوری (فلسفة فیزیک) ،استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
و دانشــگاه فرهنگیان ،عضو گروه مؤلفان کتاب فیزیک پایة دهم دبیرستان و عضو شورای
برنامهریزی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درســی» با بیش از  ۱۶مقالة علمی در زمینة
فیزیک و مکانیک کوانتوم که در مجالت علمی کشور به چاپ رسیدهاند.

بتول فرنوش
فوقلیســانس فیزیک ،دبیر فیزیک دبیرســتانهای تهران ،عضو شورای برنامهریزی علوم
تجربی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» ،داور چهار دورة گذشتة جشنوارة کتابهای
آموزشی و تربیتی رشد ،با بیش از  ۳۰سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش .ایشان
در تألیف کتابهای درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آنها همکاری
داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد .فرنوش در این دوره از جشنواره
عضو گروه داوری علوم تجربی نیز بود.
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گروه فیزیك پس از بحث و بررســیهای فراوان ،از میان كتابهای معرفی شــده 10 ،عنوان را در مرحلة
اول برگزید كه از میان آنها 50 ،درصد عنوانها به كتابهای تألیفی اختصاص داشت .جای بسی امیدواری
اســت كه اعالم كنیم ،همة این كتابها در زمینة دانشافزایی دانشآموز بهصورت كتابهای كمكدرسی
نوشته شده بودند.
از طــرف دیگر ،با وجود ظرفیتهای فراوانی كه در زمینة تألیف اینگونه كتابها برای پرورش خالقیت و
مهارتهای فرایندی در كنار دانشافزایی وجود دارد ،متأسفانه همانند سابق ،تألیف كتابهای این حوزه به
شدت تحتتأثیر آماده شدن دانشآموز برای شركت در كنكور سراسری است .بهگونهای كه هدف اصلی این
كتابها عمدتاً تقویت مهارت پاسخ به ســؤاالت چهارگزینهای است .لذا هیئت داوران گروه فیزیك ،ضمن
تقدیر و تشكر از مؤلفان ،مترجمان و ناشران ،توجه این عزیزان را به استفاده از شیوههای نوین آموزشی در
راستای تحقق اهداف برنامة درسی در تألیفات خود معطوف میدارد .بر این اساس هیئت داوران هیچكدام
از كتابهای موجود را شایستة دریافت عنوان برگزیده تشخیص نداد .اما از بین کتابهای مذکور یک عنوان
را بهدلیل تالش در راستای تحقق اهداف مدنظر جشنواره شایستة تقدیر میداند.
امید اســت در سالهای آتی با عنایت نویسندگان و ناشــران عزیز به روشهای فعال یاددهی -یادگیری،
شیوههای متنوع ارزشیابی و نیازهای بومی دانشآموزان ،تألیفات بیشتری را در كتابهای این حوزه شاهد
باشیم.
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گروه داوری کار و فناوری

معصومه نوروزی ()1352
فوقلیسانس مدیریت فناوری اطالعات و دانشجوی دورة دكترای همین رشته ،كارشناس
محتوا در دفتر مدیریت طرح توسعه و كاربری فناوری اطالعات آموزشوپرورش ،كارشناس
تألیف كتابهای كار و فناوری با بیش از پنج عنوان كار پژوهشی و مقاالت متعدد در زمینة
كاربرد فناوری اطالعات در آموزش و مدیریت.

ناهید حسینعلیزاده ()1351
فوقدیپلم حرفهوفن و لیســانس علوم تربیتی ،معلم مدرســههای راهنمایی تهران و عضو
گروههای آموزشی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی» ،با  ۲۳سال سابقة خدمت در
وزارت آموزشوپرورش .ایشــان که نویسندة شش کتاب کمکدرسی در حوزة حرفهوفن
بوده است ،در نگارش کتاب «کار و فناوری» پایة ششم ابتدایی مشارکت داشته است.

مینا زند ()1348
فوقلیســانس برنامهریزی درســی ،عضو كمیســیون كار و فناوری دورة ابتدایی و مؤلف
كتابهای درســی «كار و فناوری» پایههای چهارم تا ششــم ابتدایی با  26ســال سابقة
تدریس در دورة ابتدایی.
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بیانیهٔ گروه داوری کار و فناوری

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین
در درس كار و فناوری ،بر اهداف گوناگونی از جمله پرورش خالقیت و نوآوری،دست ورزی و مهارتآموزی،
آشــنایی با مشاغل ،كارهای عملی مبتنی بر پروژه ،فناوری اطالعات و ...تأكید دارد و هماكنون در پایههای
ششم تا نهم تدریس میشود.
تعداد كتابهای ارسالی در حوزة كار و فناوری ،همچون سالهای گذشته ،رضایتبخش نیست و با توجه به
تنوع موضوعی و بهروز بودن اطالعات در این زمینه،انتظار میرود این مشكل در سالهای آتی برطرف شود.
کتابهای 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 میرســد ضرورت دارد ناشــران محترمبه موضوعاتی همچون آموزش مهارتهای عملی ،آموزش
مهارتهای فناوری اطالعات و كاربرد آن،یادگیری مبتنی بر پروژه ،حل مســئله ،تولید ایده و محصول،و
سایر موضوعات و شایستگیهای مورد اشاره در مجموعة اهداف و شایستگیهای درس كار و فناوری توجه
كنند .امیدواریم .با فعالیت بیشتر ناشران در زمینة موضوعات كار و فناوری ،در سالهای آینده شاهد انتشار
كتابهای بیشتری در این زمینه و با موضوعات متنوعتر باشیم.
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گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی
منصور ملک عباسی ()1332
فوقلیســانس جغرافیای طبیعی ،دبیر جغرافیای دبیرستانهای تهران ،مدرس مرکز تربیت معلم
از ســال  ۱۳۶۸و اســتاد دانشگاههای عالمه طباطبایی و آزاد اســامی با بیش از  35سال سابقة
تدریس .ایشان که در فاصلة سالهای  ۱۳۷۵تا  ۱۳۸۶کارشناس مسئول و کارشناس گروه جغرافیا
و مطالعات اجتماعی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درســی» و عضو هیئت تحریریة «رشد
آموزش جغرافیا» بوده است .تأسیس و راهاندازی اولین رصدخانة «کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان» و برگزاری کالسهای نظری و علمی نجوم و رصد شبانه در مراکز علوم و ستارهشناسی از
جمله مهمترین سوابق اجرایی ایشان بهشمار میآیند.

جواد باباخانی ()1333
لیسانس تاریخ ،معلم و مدیر مدرسه ،مربی آموزش خانواده ،سرگروه مطالعات اجتماعی منطقة
 ۱۲و مدرس تربیت معلم مطالعات اجتماعی ،با بیش از  ۳۵ســال ســابقة خدمت در وزارت
آموزشوپرورش .ایشان از نویسندگان با سابقة کتابهای کمکآموزشی است و سه جلد کتاب
کار مطالعات اجتماعی متوسطة  ۱از جمله آخرین آثار ایشان است.

اکرم عینی ()1345
دکترای علم اطالعات و دانششناســی ،نویســندة کتاب «آموزش ســواد اطالعاتی در مراکز
یادگیری و مدرســه» و رئیس ادارة کتابخانه و مرکز اســناد «ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی» با  ۲۳سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش.

محمدشریف متولیالموتی ()1338
فوقلیسانس علوم اجتماعی ،معاون و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی در دورههای راهنمایی
و متوســطة منطقة  ۹تهران و مدرس دانشــگاههای تهران و مراکــز آموزش ضمنخدمت و
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ،با  ۳۰سال سابقة تدریس.

سوسن نوروزی ()1344
فوقلیسانس جامعهشناسی ،کارشناس گروه مطالعات اجتماعی «دفتر برنامهریزی و تألیف کتب
درســی» ،عضو شورای برنامهریزی و نظارت بر تألیف کتابهای مطالعات اجتماعی پایة پنجم
ابتدایی و پایههای هشتم و نهم متوسطه ،با  ۲۳سال سابقة خدمت در وزارت آموزشوپرورش.
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ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

در گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی ،از میان  50عنوان كتاب رسیده به گروه،ابتدا تعداد  11عنوان
كتاب به مرحله بعدی راه یافت که پس از بحث و بررسی اعضای گروه در نهایت یک کتاب به عنوان کتاب
تقدیری معرفی شد.
در این دوره تعداد كتابهای ترجمهای نســبتاً زیاد بود و برخــی دارای تصویرهایی بودند كه از فرهنگ
بومی فاصله داشت.
كتابهای كمكدرســی (كار و تمرین) تولید شده در این حوزه نیز با هدفهای جدید كتابهای درسی
فاصله دارند.
در میان كتابها موضوعات جدید كمتر دیده میشدند و كتابها بیشتر حالت گردآوری مطالب را داشتند.
در این حوزه ،تنوع موضوع كتابها و روزآمدی اطالعات آنها قابل توجه بودند.
كیفیت چاپ ،كاغذ ،تصویر و گرافیك كتابها نسبت به گذشته بسیار بهتر و با روحیة مخاطب متناسبتر
بود.
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گروه داوری معارف اسالمی

سیدمحمود دلبری ()1354
دكتــرای الهیــات (علوم قرآن و حدیث) ،آمــوزگار و دبیر مدارس ،رئیــس گروه قرآن و
«معارف دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درســی» با حدود  25ســال ســابقة خدمت در
آموزشوپرورش ،ایشــان از مؤلفان «كتاب دین و زندگی  »3بوده است و خود نیز كتابی
تحلیلی دربارة داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع) با رویكرد تربیتی در قرآن دارد.

پرویز آزادی ()1356
دكترای علوم قرآن و حدیث ،همكار «دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی» ،و نویسندة
چنــد مدل بــرای فرهنگنامة كلید دانش (مخصوص نوجوانان) .ایشــان مقاالتی نیز در
مطبوعات به چاپ رســاندهاســت؛ از جمله« :نژادپرســتی رژیم صهیونیستی» و «نقش
معتزله بصره در پیریزی نظریة اعجاز»

ناصر نادری ()1346
فوق لیسانس فلسفه و حكمت اسالمی ،مشاور مدیركل و ناظر محتوایی فصلنامههای رشد
و نویســندة نزدیك به  100اثر در حوزة ادبیات كودك و نوجوان به ویژه در حوزة ادبیات
دینی ،ایشــان از سال  1359با اغلب نشریات كودك ونوجوان كشورهای همكاری داشته
و عالوه بر دریافت جایزه از چند جشــنوارة ادبی ،در اجرای چند طرح بزرگ فرهنگی در
حوزه تولید كتاب مشاركت كرده است.

106

| رشد جوانه | شمارة  | 53پاییز 1395
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ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین

در نظام تعلیموتربیت اسالمی توجه به جریان نشر كتابهای آموزشی در حوزة معارف اسالمی از اهمیت
ل محتوای برنامة درسی (رسمی) نقش مؤثر و
بســیاری برخوردار است .كتابهای آموزشــی بهعنوان مكم 
خطیری در تعمیق ،تسهیل ،توسعه و تثبیت مفاهیم و محتوای كتابهای درسی خواهند داشت.
گروه داوری معارف اســامی 64،عنوان كتاب را در چرخة داوری ســیزدهمین جشنوارة «كتاب رشد»
بررسی كرد .تعداد كم كتابها بیانگر این واقعیت تلخ است كه همة ناشران حوزة معارف اسالمی ،آثار خود
را به جشــنوارة كتابهای آموزشی و تربیتی رشد ارسال نكردهاند .بنابراین ،آنچه در این گروه داوری شده،
تنها بخشی از كتابهای دینی منتشر شده در ایران در سالهای  91تا  94بوده است.
دغدغة دینپژوهی همواره بین اســتادان حوزه و دانشگاه مشهود است و تعداد عنوانها و حجمشمارگان
آثار حوزة نشر كتاب در ایران،بیانگر این اهتمام جدی است .پرداختن به دغدغههای روز و نیازهای سیال
مخاطبــان،از ویژگیهای برخی آثار در این حوزه اســت .اگر چه فاصلة بین نیازهــای واقعی مخاطبان با
محتوای آثار دینی ،هنوز احســاس میشود ،اما جرقههای نخستین برای رفع این فاصلهها و كاستن خألها
قابل ستایش است.
توجه به نیازهای برنامة درسی و اهداف آموزشوپرورش در دورههای آموزشی و پایههای درسی ،در تولید
برخی از آثار دیده میشــود و الزم است این رویكرد بین مراكز نشر و پدیدآورندگان كتابهای دینی ،بیش
از پیش تقویت شود.
توجه به جنبههای كتابســازی و رعایت اصول حرفهای نشــر ،همچون ویرایش،گرافیك و چاپ ،نیز در
برخی آثار مشــاهده میشــود .بیتردید ،بخشــی از اثرگذاری آثار مطلوب ،غیر از اسلوب علمی و صحت و
سندیت اطالعات مندرج در آنها ،رعایت سنجههای كیفی شكلی (روایت جذاب با زبان معیار و استفاده از
ظرفیتهای گرافیكی و شگردهای خالق و حتی مناسب چاپ) است.
وجود آثار محدود برای كودك و نوجوان در حوزة معارف اسالمی حكایت از نوعی كمكاری در این بخش
دارد .گرچه برخی ناهنجاریهای اجتماعی و فردی در نسل امروز ،ریشه در تهاجم فرهنگی و حركت آشكار
و پنهان رســانههای رقیب و معاند دارد ،اما آیا كمكاری و بیتوجهی مراكز فرهنگی (حوزه و دانشــگاه) به
دغدغهها و اولویتهای دینشناســی برای كودكان ونوجوان ،ســبب تقویت آسیبهای ذهنی ـ روانی آنان
نمیشود؟
موضوعات و محتوای بخش قابل توجهی از آثار دینی رســیده به جشنواره با نیازها ،اولویتها و هدفهای
برنامة درســی آموزشوپرورش تطبیق ندارد .لذا ضروری اســت نهاد آموزشوپرورش در تبیین دغدغهها و
نیازهای خود برای ناشــران و پدیدآورندگان به اطالعرســانی بیشتری مبادرت كند .متأسفانه در نگاه كالن
به نشــر كتابهای دینی ،نوعی مهندســی مفهومی مطلوب وجود ندارد .در برخی حوزههای دینشناسی،
هیچاثری دیده نمیشود و در برخی حوزهها ،آثار متعددی به موازات هم خلق شدهاند.
در پایان مواردی به شرح زیر را پیشنهاد میكنیم.
تبیین گســتردهتر دغدغهها و اولویتهای موضوعی آموزشوپرورش در حوزة دین (معارف اسالمی) به
ناشران و پدیدآورندگان؛
انجام مهندسی مفهومی و ترسیم كالن و جزئی موضوعات دینشناسانه برای پدیدآورندگان و ناشران و
جلوگیری از آثار تكراری و موازی و كاهش خألها؛
توجه جدیتر به اصول حرفهای كتابسازی ،همچون ویرایش ،گرافیك و چاپ.
معرفی بیشتر جشنوارة «كتاب رشد» به جامعة نشر ایران و حضور كامل آثار در چرخة داوری.
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گروه داوری نمایشنامه

منوچهر اکبرلو ()1341
فوقلیسانس در دو رشتة ادبیات نمایشی و پژوهش هنر ،بازنشستة وزارت آموزشوپرورش،
عضو هیئت مؤســس «بنیادی نمایش کودک» ،مدرس دانشگاههای کشور ،و نویسنده و
مترجم بیش از  ۵۰عنوان کتاب آموزشی ،و  ۱۴عنوان مقالة پژوهشی.

حسن دولتآبادی ()1335
فوقلیسانس تئاتر و دارای دكترای درجة یك هنری كارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مربی پرورشی آموزشوپرورش مازندران ،مدرس دانشگاههای كشور ،عضو شورای
هنر وزارت آموزشوپرورش ،با انتشــار  96جلد كتاب ،اجرای  64تئاتر به مناســبتهای
گوناگون و تولید  5فیلم مستند برای دفتر تكنولوژی آموزشی.

حسین خلج امیرحسینی ()1329
فوقلیسانس کارگردانی ،دارنده مدرک درجة یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
و داور چند دوره جشــنوارههای دانشآموزی کشور .ایشــان که نمایشهایی را در مرکز
«تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» و مجموعة تئاتر شــهر کارگردانی کرده
اســت ،تاکنون سه مجموعه نمایشنامه به چاپ سپرده است و دو کتاب مرجع به نامهای
«درامنویسان جهان» و «صحنهپردازان» تألیف کرده است.
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بیانیهٔ گروه داوری نمایشنامه

ٔ
جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد
سیزدهمین
با توجه به گســترة وســیع آموزشوپرورش و اهمیت پرداختن به ابزارهای هنری در امر آموزشوپرورش،
نمایشنامهنویسی جایگاهی جدی را به خود اختصاص میدهد .در این دوره از جشنواره 18 ،عنوان كتاب از
پنج ناشــر شامل  73نمایشنامه و  4فیلمنامه بررسی شدند .البته بخشی از نمایشنامههای موجود در بازار
نشر در این فهرست قرار نداشتند.
در برخی موارد ،نویسندگان كوشیدهاند نگاهی امروزی به ادبیات كهن ایران داشته باشند .حضور آثاری با
مضامین مذهبی در میان كتابهای این دوره چشمگیر است و از نقاط قوت كتابهای این دوره از جشنواره
به شــمار میآید .همچنین استفاده از شــگردهای امروزی نگارش نمایشنامه با توجه داشتن به كتابهای
درسی قابل تأمل است.
از سوی دیگر ،كم دانشی برخی از نویسندگان در به رهگیری از تكنیكهای نمایشنامهنویسی ،عمدهترین
ف این آثار بهنظر میرسد .ضعف دیگر نگاه مستقیم و شعار زده به موضوعات ارزشی و دینی است.
ضع 
در پایان موارد زیر را پیشنهاد میكنیم:
 .1اطالعرسانی كاملتر برای آگاهی هر چه بیشتر ناشران و حضور همة آثار این حوزه در جشنوارة بعدی؛
 .2شفافشدن نحوة حمایت از آثار برگزیده ،به منظور ایجاد انگیزة بیشتر برای نویسندگان و ناشران؛
 .3برگزاری دورههای آموزشــی تئاتر برای مربیان و معلمان برایارتقای حضور هنر تئاتر در مدرســهها
براساس نمایشنامههای منتشر شده.
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