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یادداشت

ترویج »خواندن« وظیفه ی اصلی نشریات

تجربه های  حاصل  شامست،  روی  پیش  آن چه 
مجموعه ی »رشد« برای اشاعه ی فرهنگ مطالعه 

است.
کارشناسان،  مدیران،  مجموعه ی  رشد،  مجموعه ی  از  منظور 

رسدبیران و همکاران دفرت انتشارات کمک آموزشی و منایندگان نرشیات 
رشد در استان ها و شهرهای رسارس کشورـ  که زحمت رساندن مجله های رشد را به 

مخاطبان اصلی بر دوش دارندـ و معلامنی كه آگاهانه از مجالت رشد استفاده می كنند. همه ی 
این نیروها می کوشند، خواندن و فرهنگ مطالعه را ترویج و گسرتش دهند.

از  رشد،  بزرگ  خانواده ی  تا  می آورد  فراهم  فرصتی  و  می گوید  تجربه ها سخن  این  از  نقش  هزار 
دیدگاه هایشان درباره ی »خواندن« بگویند، بنویسند و بشنوند که در این میان، نکات عمیق و 
خواندنی بسیار است. کافی است با تعمق و تفکر بیشرتی بخوانیم تا از همدیگر یاد 

بگیریم. این هم آموزی مبارک باد.
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و  شاكر  بسیار  را  متعال  خداوند  بسم الله الرحمن الرحیم 
سپاس گزارم از این كه توفیق زیارت همكاران عزیز و گران قدرم 
را نصیب من كرد. در آستانه ی ماه شعبان در همین آغاز كالم 
بهرتین سالم ها و درودهای خودمان را تقدیم می كنیم به روح 
بلند و ملكوتی امام راحل )رضوان الله تعالی علیه( بزرگ مردی كه 
در روزگار فتنه ها و طوفان های حوادث، همه ی ما را هدایت 
الهی كرد و انقالبی را بنیان نهاد كه نه تنها در سده ی اخیر، بلكه 

در طول چهارده قرن تاریخ اسالم، انقالبی بدیع بوده است.
و یاد و نام شهیدامنان را هم گرامی می داریم؛ هامن هایی 
تا  بودند  راست قامت  ایستادند.  دشمنان  همه ی  برابر  در  كه 
باعزت  آرزوی طول عمر  و  باشد.  تاریخ  این كشور جاودانه ی 
امروز  كه  هامن  رهربی؛  معظم  مقام  برای  داریم،  صحت  و 
اما  است.  راحلامن  امام  راه  دوام بخش  و  شهیدان  میراث دار 
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عــدالـت آموزشـی، 
فراهم آوردن فرصت ها 
و امكانـات منـاسـب

دكتر  المسلمین  و  سخنرانی  حجت االسالم  
محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی  آموزشی  در نهمین گردهمایـی 
كشـور  سراسر  مــجــالت       نماینــدگان 
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هرچه داریم، از عنایات آن یار غایب از نظر است، از توجه های خاص اوست؛ صاحب  و موالیامن، حرضت حجت، امام عرص 
.» )ارواُحنا ِفداه(. و در این آغاز جلسه ابراز ارادت می كنیم و می گوییم »السالم علی املهدی الَّذی وعدالله َعّز َوَجلَّ

الزم می بینیم كه اول از حضور همه ی عزیزان، به ویژه معاونین محرتم آموزش و نوآوری استان ها، منایندگان عزیز نرشیات رشد 
در استان ها، همكاران عزیزم در »دفرت انتشارات كمك آموزشی«، اعم از رسدبیران محرتم، كارشناسان، معاونین دفرت و مدیركل محرتم 
دفرت كه این جلسه را ترتیب دادند، تشكر و سپاس گزاری كنم. آرزو كنم كه این نشست ها، ان شاءالله دستاوردها و رهاوردهای 

خوب و ُپربركتی را برای دانش آموزان ما داشته باشد.
من سال قبل تقربیاً همین زمان ها بود كه در خراسان در جوار حرم رشیف حرضت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع(، در 
خدمت دوستان بودم. شاید برخی از دوستان بودند و بعضی جدیداً به این جمع ملحق شده اند. چون آن سال برخی از همكارامنان 
از زحامت طوالنی مدت آن عزیزان تقدیر داشتیم. در آن جلسه من مواردی را تقدیم  نائل آمدند و ما  بازنشستگی  افتخار  به 
دوستان كردم كه امروز هم بنا دارم به نوعی آن ها را مرور كنم. هنوز هم مسئله ی آموزش وپرورش ما هامن مطلب بسیار مهم 
است. آن مطلب، »تحول در آموزش وپرورش« است. سال قبل هم خدمت دوستان عرض كردم، تحول در آموزش وپرورش امری 
مستمر، تدریجی، حتمی الوقوع است. هم باید اتفاق بیفتد و هم یك باره اتفاق منی افتد. تحول امری است كه ما باید آن را به 

تدریج، اما به استمرار پی بگیریم.
تحول در آموزش وپرورش یقیناً به این معنا نیست كه با یك بخش نامه بتوان كتابی را عوض كرد. یا با یك آئین نامه منی توان 
در آموزش وپرورش تحول به وجود آورد. شاید مهم ترین مقوله ی تحول در آموزش وپرورش، ایجاد تغییر و تحول در نوع نگاه ها و 
نگرش ها به مقوله ی تعلیم وتربیت باشد. در آن جلسه و هر جلسه ی دیگری كه من فرصت پیدا كردم، معموالً درباره ی این مقوله 

سخن گفته ام و به این چند نكته اشاره داشته ام:
نگاه ما به آموزش وپروش باید از نگاه یاددادن و یاد گرفنت به معنای آموزش، منعطف بشود به این كه ما در فرایند یادگیری 
و یاددهی یك تحول فرهنگی و تربیتی را جست وجو كنیم. یعنی نگاه تربیتی و فرهنگی داشنت به جریان و فرایند یاددهی ـ 
نظام سازی،  فرهنگ سازی،  بشود:  محقق  آموزش وپرورش  فرایند  مهم طی  بسیار  سه هدف  كه  می شود  منجر  این  به  یادگیری، 
دولت سازی. این هر سه مطلب، برای قوام اجتامعی یك مجتمع بزرگی به نام كشور و یك حاكمیت سیاسی و فرهنگی، امری 

رضوری است. اساساً امروز نظام تعلیم وتربیت برای تحقق این سه موضوع در پوشش ها و اهداف نهان، می كوشد.
یقیناً آموزش وپرورش خوب در راستای دولت سازی می تواند آموزش عالی خوب را در پی داشته باشد و از آن میان، نخبگان 
اگر آن رویكرد فرهنگی و تربیتی هم  و خروجی های نظام آموزش عالی، دولت مرداِن كارامد، متعهد و متخصص خواهد بود. 
می شود.  نهاده  بنا  باشند،  مشرتك  هدف  دارای  كه  ملتی  آحاد  دوش  بر  كشور  سیاسی  نظام  هكذا.  هم  نظام سازی  در  باشد، 
آموزش وپرورش است كه رسود ملی واحد، پرچم ملی، زبان و خط ملی و ارزش های شناخته شده برای عموم را توسعه می دهد. 
شام به دوردست های كشور ما مراجعه كنید؛ آن جا كه هیچ كدام از نهادهای رسمی دولتی وجود ندارند. حتی نهادهای امنیتی هم 
نیستند. آموزش وپرورش حضور دارد و پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران در برابر مدرسه ی آن روستا و حتی در برابر آن كالس 
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درس عشایر كوچ رو ما، به اهتزاز درمی آید. 
عشایر ما وقتی كه چادر خیمه ی خودشان را برپا می كنند و چادر مدرسه برپا می شود، قبل از هر كاری، پرچم را در مقابل آن 
چادر به اهتزاز درمی آورند. به این معنی این جا مدرسه است و محل حاكمیت نظام اسالمی. یعنی آموزش وپرورش مناینده ی یك 
نظام است. هنوز هم ما كه كتاب های قدیمی خودمان را به یاد داریم و خوانده ایم، شعر عباس یمینی رشیف را در سینه داریم 
كه ما فرزندان ایرانیم. این »فرزندان ایرانی«، هامن نظام سیاسی ما را در ذهن ما، جان ما، قلب ما منّقش كرده  است. امروزه 
هم همین طور است. البته بین پرانتز این جمله را بگویم، موضوعی كه گاهی ما غفلت می كنیم و به آن منی پردازیم، این است 

كه پرچم همیشه باید برای همه ی ما و خصوصاً دانش آموزان، منادی الزم االحرتام باشد.
من در یكی از كشورها به بازدید آموزش وپرورش رفته بودم. متوجه شدم كه جزء الینفك جوایز دانش آموزان، یك پرچم است. 
این را خدمت شام معاونین آموزش و نوآوری پیشنهاد می كنم. یك پرچم در ابعاد كوچكش، برای همه ی دانش آموزان جزء الینفك 
همه ی جایزه ها بود. كتاب می دادند، پرچم هم بود. قلم و خودكار می دادند، پرچم بود. هر چیزی باالخره نشانی از پرچم آن 

كشور را با خود داشت. این هم نظام سازی كه آموزش وپرورش در آن نقش بسیاری دارد.
عالوه بر دولت سازی و نظام سازی، آموزش وپرورش در فرهنگ سازی هم نقش دارد. امروز اگر بخواهند كه فرهنگ بهداشت 
در كشور گسرتش پیدا كند، هیچ محملی و هیچ بسرتی آماده تر از آموزش وپرورش برای توسعه ی فرهنگ بهداشت نیست. اگر 
بخواهیم امنیت توسعه پیدا كند، هیچ بسرتی بهرت از آموزش وپرورش نیست. برای توسعه ی فرهنگ رانندگی و حمل ونقل، و حتی 
فرهنگ قناعت و اصالح الگوی مرصف كه امسال به این نام نامیده شده است، هیچ جایی مناسب تر از آموزش وپرورش نیست. 
فلذا می بینید، همه ی دستگاه ها و نهادها، به نوعی به این معنا توجه پیدا كرده اند. ضمن درخواست از آموزش وپرورش ـ 
گاهی حتی به صورت افراطی آنـ  انتظار دارند وظایف آن ها را آموزش وپرورش به دوش بگیرد و كار آن ها را انجام بدهد. اما فقط 
یك طرف از این گزینه را خوب فهمیده اند و طرف دیگر را كه باید بفهمند و آن كه نوع ارتباط، تعامل و پذیرش مسئولیت های 
دستگاه های  این  از  بعضی  به  كه  شنیده اید  من  از  مصاحبه ها  در  شاید  ندارند.  را  الزم  توجه  متأسفانه  است،  جدی  متقابل 
درخواست كننده عرض كرده ام، كه كتاب  درسی تابلوی اعالنات شام نیست كه هر كس بخواهد با سنجاقی، چیزی بر آن بچسباند. 
از ما انتظار داشته باشید كه مثاًل در مورد جنگل، محیط زیست، انرژی، مرتو و راه آهن آن چه را كه می خواهند، در كتاب درسی 

بنویسیم. البته انتظار بی جایی نیست و به صورت معقولش درست است اما آن ها هم باید وظایف خودشان را انجام بدهند. 
اگر آموزش وپرورش باید فرهنگ بهداشت را اعامل كند و از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مأموریت پیدا 
می كند، قرص آهن را بین بچه های مدرسه توزیع كند، باید در مقابل آن كار دیگری را هم وزارت بهداشت انجام بدهد. اگر امنیت 
و وحدت ملی با آموزش وپرورش اتفاق می افتد، »كمیسیون امنیت ملی« مجلس شورای اسالمی هم باید اعتبارات مخصوصی را 

به همین آموزش وپرورش از آن محل تخصیص بدهد. از این ها متأسفانه غفلت می شود. 
آموزش وپرورش یك عرصه ی جدی در تحول است و خود آموزش وپرورش باید در آن تحول ایجاد بشود. یعنی هم آموزش وپرورش 
متحول در درون خودش و ساختارهای خودش نیازمند تحول و دگرگونی است، و هم این تحول در آموزش وپرورش، در عرصه ی 
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فرهنگ سازی، دولت سازی، و مّلت سازی و به تعبیری نظام سازی، می تواند مؤثر واقع بشود. لذا اولین مطلبی كه من برای تحول در 
آموزش وپرورش همیشه به صورت جدی خدمت دوستان مطرح كرده ام و مطرح می كنم، نگاه تربیتی و فرهنگی داشنت به مقوله ی 
آموزش است. ما باید برنامه های درسی را بر این اساس متحول كنیم. نباید نگاهامن رصفاً آموزشی و نگاه یاد دادن و یاد گرفنت 

باشد. بلكه در كنار دانش، باید بینش درونی هم ایجاد كنیم تا به آن سه امری كه گفتم منجر بشود. 
نكته ی بعدی كه در تحول در آموزش وپرورش به اعتقاد من بسیار مهم است و حاال باید به آن اهتامم جدی بورزیم و این 
موضوع را مخصوصاً خدمت دوستان و عزیزان معاونین آموزشی و نوآوری كه در این جمع حضورشان محرتم است، عرض می كنم، 
بحث »عدالت آموزشی« است. عدالت آموزشی ابعاد متفاوتی دارد. عدالت آموزشی، یعنی فراهم آوردن فرصت ها و امكانات 
از جنسیت،  فارغ  كیفیت؛  با  آموزش وپرورشی  یك  به  یافنت  برای دست  برای همه ی كودكان الزم التعلیم كشور،  برابر  و  مناسب 
قومیت و این كه كجا زندگی می كنند و فرزند چه كسانی هستند. فقط چون كودك الزم التعلیم ایرانی است، باید از آموزش وپرورش 
برای  كیفیت  با  اما  بیفتد،  اتفاق  تحصیلی  ظاهری  پوشش  شاید  می كنم.  تأكید  باكیفیت  قید  به  من،  شود.  بهره مند  كیفیت  با 

آموزش وپرورش امری الزم و رضوری است. 
درست است كه ما در رشایطی باید از »رسبازمعلم« هم استفاده كنیم، اما رسبازمعلم را باید طوری تربیت كنیم كه بتواند 
دانش آموزان ما را خوب تربیت كند. بحث عدالت آموزشی امری جدی است، اما ابعاد متفاوت دارد؛ تنها پوشش تحصیلی نیست، 
بلكه عدالت آموزشی یعنی توجه یافنت و توجه دادن و توجه كردن به عالئق و سالئق شخصی دانش آموز. ما معموالً برنامه های 
آموزشی را با تكیه بر نیاز های مشرتك طراحی می كنیم. اما در عین حال، دانش آموزان ما نیاز دارند، ویژگی های فردی و شخصی 
آن ها هم مورد عنایت و توجه قرار بگیرد و از آن ها غفلت نشود. آموزش وپرورش عمومی ما معموالً مانند آن تختی است كه موالنا 
مثال می زند. پادشاهی افراد را بر آن تخت می خواباند و هر كس كه بلند بود، می داد او را ارّه كنند و هر كس كوتاه بود، می گفت 
بكشید! آموزش وپرورش عمومی معموالً این كار را می كند. می گوید همه باید خود را وفق بدهند در حالی كه آموزش وپرورش به 
معنای واقعی آن، باید خود را منعطف كند تا این كه استعدادهای هر فرد و توامنندی های درونی او شكوفا شود و رشد پیدا كند. 
تحول  در  ولی  باشد،  سخت  معنا  این  به  ما  یافنت  دست  شاید  داریم،  امروز  كه  الزاماتی  و  رضورت ها  به  توجه  با  گرچه 
آموزش وپرورش، نباید از عدالت آموزشی بدین معنا كه هركس كه می تواند استعدادهای همه ی دانش آموزان باید شكوفا بشود، 
در  فعال  دانشمند  دارد،  باال  استعداد علمی  بشود.  نقاش  دارد،  نقاشی  استعداد  بشود.  دارد، شاعر  استعداد شعر  كنیم.  غفلت 
آزمایشگاه بشود. یك آدم هرنی است، ابعاد هرنی او شكوفا بشود. تنها هوش آموزشی مطرح نشود، بلكه به هوش هیجانی، هوش 

عاطفی، ادراكی و احساسی هم توجه بشود. آموزش وپرورشی متحول می شود كه به عدالت آموزشی توجه دارد.
نكته ی سوم در مورد تحول در آموزش وپرورش، توسعه ی »مشاركت همه جانبه« است. آموزش وپرورش متحول، آموزش وپرورش 
فعال است؛ آموزش و پرورشی است كه اجزا و اركان آن باهم رابطه ی تعاملی و داد و ستدی دارند. آموزش وپرورشی است كه همه ی 
اعضا در آن ایفای نقش می كنند. باید آموزش وپرورش ما باید به این مرحله و این مرتبه برسد. اگر فكر كنیم كه آموزش وپرورش را 
می شود با بخش نامه هایی كه از باال صادر می شوند، اداره كرد و گفت كه شام تفكرتان و خالقیت  خود را تعطیل كنید، ما از باال 
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همه چیز را برای شام فكر كرده ایم و به جای شام اندیشیده ایم و شام فقط كار كنید و بدن و رس را به كار بگیرید، آموزش وپرورش 
متحول منی شود. ما باید مشاركت فعال و همه جانبه داشته باشیم. 

نام  به  معاونتی  و  شد  مطرح  مشاركت  بحث  كه  سال هایی  در  یعنی  اخیر،  سال های  در  ما  آموزش وپرورش  در  متأسفانه 
»مشاركت مردمی« ایجاد كردیم، مشاركت بد معنا شد؛ هم چنان كه »انجمن اولیا و مربیان« بد معنا و تفسیر شد. یادم می آید 
زمانی كه دانش آموز بودم، روزی به پدرم گفتم كه از مدرسه نامه دارم و شام را به انجمن خانه و مدرسه دعوت كرده اند. فردا 
صبح كه می خواستم بروم مدرسه، پاكت را به من برگرداند و گفت: این را به معلمت بده. باز كردم و دیدم كه یك پنج تومانی 
از آن پنج تومانی های سبزرنگ آن زمان، داخل پاكت است. گفتم: كه بابا خودتان را گفتند كه بیایید. گفت: نه، این را كه بدهی، 
دیگر الزم نیست من بیایم. بعدها كه خودم رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش شدم، فهمیدم كه سابقه همین طوری 

بوده در حالی كه همكاری اولیا با مربیان برای یك تعامل فكری، فرهنگی، آموزشی و تربیتی است. 
مشاركت در آموزش وپرورش هم متأسفانه این گونه معنا شد. یعنی اولیا به مدارس غیرانتفاعی حق اشرتاك پرداخت كردند. 
مثل پیتزافروشی رس كوچه  كه اگر كسی كارت اشرتاك بگیرد، اولویت دارد. مثل تاكسی تلفنی كه كد می گیرید و زنگ می زنید و 
می گویید كد شامره ی فالن هستم. آن ها می گویند مشرتی ما هست. بعضی از مدارس غیردولتی ما تبدیل به این شده اند كه پولی 
بگیرند خدمت ویژه  و خاصی را ارائه دهند؛ تا پیتزای مخصوص مال آن ها باشد. در حالی كه مشاركت در امر آموزش وپرورش 
یعنی مشاركت فعال. در آموزش وپرورش متحول، همه ی اركان و شبكه باید باهم به صورت فعال مشاركت داشته باشند؛ كارشناس، 
مدیر، معلم و خانواده. حتی خود دانش آموزان كه در فرایند یادگیری و یاددهی باید برایشان ایجاد نقش كرد تا مشاركت فعال 
نه  است  همه جانبه  مشاركت  توسعه ی  است؛  همه جانبه  مشاركت  آموزش وپرورش،  در  مهم  نكات  از  یكی  پس  باشند.  داشته 

اشرتاك پذیری. 
نكته ی چهارم را در این جمله خدمتتان عرض می كنم: »بهسازی نیروی انسانی، به ویژه معلامن«. معلم اگر متحول شود، 
آموزش وپرورش متحول می شود. اگر آموزش وپرورش، معلامن متحول، شجاع و خردورز نداشته باشد، درجا می زند. شام معاونین 
محرتم و دوستان عزیزی كه از نزدیك، با مسائل آموزش وپرورش آشنایی و ارتباط دارید، می دانید كه بسیاری از ایده های جدید و 
طرح های نو، در بسرت مدرسه رسوب می كنند. یعنی دیگر جریان پیدا منی كنند، بلكه َته نشین می شوند. چرا؟ چون معلم ها آماده ی  
پذیرش چنین تفكری نیستند. االن چند سال است، ما سند توسعه ی فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی را در شورای عالی كه آن 
زمان من خودم عضو آن بودم، تصویب و ابالغ كردیم. اما مدارس ما به آن اعتنا می كنند؟ نه. ما نرم افزار و رایانه هم به مدارس 
فرستادیم. می توانید بروید و ببینید. آیا استفاده می كنند؟ نه. من یك  سال رفتم و دیدم، در مدارس این تجهیزاتی كه ما می فرستیم، 

به گورستانی دیجیتالی تبدیل شده است. 
یكی از استان ها موزه ی آموزش وپرورش داشتند و من برای بازدید رفتم. باغی بود كه وقتی وارد محوطه ی آن می شدی، موزه از 
سمت راست رشوع شد تا بازدیدكننده از سمت راست وارد شود و از سمت چپ دوباره بیرون بیاید. وقتی به ابزار دهه ی 1350 
رسیدم، دیدم تعدادی دوربین های كداك كه عكس فوری می گرفتند، و مقداری فیلم آن جا بود. ظاهراً توی انبار مانده  بودند.هنوز 
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باز نشده بودند؛ هم دوربین ها و هم فیلم ها. فیلم ها كه دیگر فاسد شده بودند، ولی جعبه شان باز نشده بود. پرسیدم: چرا این ها 
را استفاده نكرده اند. گفتند: خب دیگر، استفاده نشده. جلوتر كه آمدیم، دیدم تعدادی دستگاه پلی ُكپی گذاشته اند كه با استنسيل 
كار می كنند. یك قدم آن طرف تر، دیدم كه دستگاه فتواستنسيل گذاشته اند؛ دستگاهی كه سوزنی بود و سوراخ می كرد. هامن جا به 

شوخی گفتم: نكند ده قدم آن طرف تر، رایانه را هم همین طور آكبند گذاشته اید؟ خندیدند.
آمدیم جلوتر، دیدم بله، رایانه هم دارند. گفتند پنتیوم 3 و 4 هستند. پرسیدم چرا استفاده نكرده اید؟ گفتند كه آخر حیف 
است. یعنی چون حیف است، در هامن موزه مانده بود. چرا؟ چون فرهنگ استفاده و مرصف مطلوب در امر آموزش، در آن جا 
اتفاق نیفتاده بود. معلم معتقد نشده بود كه غیر از روش سخن رانی و روش سنتی گفت گوی متقابل، روش دیگری برای رهربی 

آموزشی در كالس وجود دارد. بهسازی نیروی انسانی و ایجاد تحول در نیروی انسانی قدم اول است.
من این موضوع را گاهی برای دوستان نقل كرده ام. حاال به شام هم عرض می كنم. در دوران »پروسرتیكا«، سفری به روسیه 
داشتم؛ شوروی آن زمان. آن جا با وزیر آموزش گورباچف مالقاتی داشتم. او پیرمردی بود كه گفتند 26 سال است، وزارت را برعهده 
دارد. می گفتند آندرو گورومیكو، وزیر خارجه، یك سال نسبت به او ارشدیت دارد، یعنی 27 سال وزیر خارجه بود تا زمان گورباچف 
كه او را عوض كرد و شوارد ناتزه وزیر خارجه شد. این وزیر آموزش هم از آن زمان مانده بود. از او پرسیدم: مشكل شام در جریان 
پروسرتیكا چیست؟ دو سه دقیقه فكر كرد، فوری هم جواب نداد. گفت: تغییر و تفكر معلم. جمله اش این بود: تغییر و تفكر 
معلم. اگر بتوانیم فكر معلم را عوض كنیم، پروسرتیكا پیروز می شود، وگرنه، نه. تحول در آموزش وپرورش به گونه ای كه به تحول 

در ملت سازی، فرهنگ سازی و دولت سازی منجر شود، نیازمند معلم است. باید به بهسازی نیروی انسانی توجه كنیم. 
حاال شام باز در ذهنتان حتاًم این سؤال را مطرح می كنید كه: آقای محمدیان، این چه ربطی به مجالت رشد دارد؟ جلسه ی ما، 

جلسه ی مجالت رشد است. عرض خواهم كرد كه چه ربطی دارد.
آخرین نكته در تحول، بحث ارتقای جایگاه علمی و تربیتی ـ فرهنگی آموزش وپرورش است. خب همه ی این ها اتفاق می افتد 
نگاه می كنیم،  به محصوالت خودمان  ما  وقتی  كند.  پیدا  ارتقا  آموزش وپرورش  نهایی  برونداد  كه  است  این  ماذا؟  ُثمَّ  برای چه؟ 
احساس انبساط خاطر به ما دست بدهد. معموالً ما معلم ها، وقتی كه از خیابان ها رد می شویم، گاهی احساس ناامیدی می كنیم 
می گوییم: این همه زحمت كشیدیم كه این بچه های دبیرستانی، این طوری از آب درآیند؟! ما كه نباید با شكوفایی گل خانه ای 
چند نفر در املپیادها، خودمان را گول بزنیم. بگوییم ما املپیادهایامن این قدر است. بخشی از شكوفایی گل خانه ای است. تفاوت ها 
نباید به معنای تفاوت های معنادار اول جدول آموزشی با آخر جدول آموزشی باشد. بله نظام رتبه بندی هست، اما نظام رتبه بندی 
باید طوری باشد كه یكی دو درصد تفاوت ایجاد كند. ما االن استان اوملان با استانی كه سی ویكم است، دارای تفاوت های معنادار 

هستند. معلوم می شود كه این توزیع، توزیع عادالنه ی نظام آموزشی نبوده است.
با توجه به همه ی این هایی كه عرض كردم، تحول در آموزش وپرورش رضوری است. اما این تحول چگونه اتفاق می افتد؟ یكی 
از بحث ها این است كه باید هم اندیشی كنیم. باید باهم فكر كنیم. نباید یك نفر به جای همه فكر كند، همه باید فكر كنند. امر 
آموزش وپرورش امری تعاملی و مشاركت پذیر است. معاونین آموزشی، معاونین پرورشی، مؤلفان كتاب های درسی، مؤلفان مجالت 
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كمك آموزشی و كتاب های كمك درسی، همه باید مجموعاً باهم هم اندیشی كنند و فكر كنند. منی شود یك كارشناس خودش تنها 
فكر كند. مدیری شب بخوابد و فكر كند كه فردا این كار را بكند خوب است و فردا بیاید در اداره بخش نامه صادر كند. این 

آموزش وپرورش را به هالكت بردن است. این را قدرت در مدیریت منی گویند. 
اقتدار در مدیریت، یعنی این كه مدیر چنان ظرفیت فكری باالیی داشته باشد كه بتواند آرای متفاوت را بگیرد و بشنود، بهرتین 
آن ها را برگزیند و با مشاركت همه آن را به اجرا درآورد. وااّل به رضب و زور بخش نامه من اگر این جا بگویم كه آقای نارصی، 
بله، چشم، نظرات  بگوید:  به من  و  نباشد  اگر قوی  ایشان هم  بده.  انجام  مدیركل محرتم، 
هوشمندانه ی شام موجب افتخار است، انجام می دهیم، به جایی منی رسد. باید بگویم: آقای 
انجام  را  كاری  فالنی، می خواهیم همه باهم چنین  آقای  آقای طالیی،  آقای همتی،  نارصی، 
بدهیم، چه كنیم؟ بگویند این كار را كارشناسی كرديم بعد جمع و رضب كنیم و پس از تبادل 
افكار، به یك نظر جدید برسیم و همه باهم آن را اجرا كنیم. من مدیر، زمانی مقتدر هستم كه 
بتوانم آرا و اندیشه های مختلف را باهم جمع كنم و آن را محقق سازم. یكی از ویژگی های 
امام )رضوان الله تعالی علیه( در مدیریتش هامن توامنندی بود كه بتواند سلیقه های مختلف 

را بگیرد و محقق كند. 
اساساً توامنندی نظام اسالمی و نظام حاكمیت اسالمی در این است كه بتواند آرای مختلف 
را بشنود و بهرتین آن ها را عملیاتی كند. این آموزه ی دینی ماست. یعنی این باید مدل فكری 
ما در آموزش وپرورش باشد. باید این مدل اجرایی و عملیاتی بشود: هم اندیشی، هم سویی 
و همدلی. بعد كه در جلسه بحث و گفت وگو كردیم و به یك نظر مشرتك رسیدیم. هم دل 
بشویم. و همراهی و همكاری كنیم. شام در آموزش هستید و من در پژوهش. آموزش وپرورش 

اما باید در خدمت هم و در تعامل باهم و همكار هم باشند.
تكرار می كنم: هم اندیشی، هم سویی، همدلی، همراهی و همكاری. پیكر واحد به تعبیری. 
پیامرب بزرگوار ما )صلوات الله علیه( فرمودند: َمثل مؤمن ها، مثل پیكر واحد است كه اگر یك 
عضو از آن ها به درد بیاید، همه ی اعضا با او شب بیداری می كنند. در مصیبت و در شادی اش 
هم چنین است. اگر یكی از اعضای امت اسالمی خوش حال بشود و پیروزی به دست آورد، 
و  پیروزی ها  سازمان،  یك  در  كند.  و خوش حالی  احساس خوش بختی  باید  امت  آن  همه ی 
موفقیت ها مال همه است. مدیری كه فكر كند، پیروزی به دست آمده متعلق به مدیریت او بوده است، اشتباه می كند. بلكه 
مجموعه ی عوامل سازمانی دخالت دارند و او سخن گوی آن هاست. اما اگر اشتباه و اشكالی بود باید مردانه بگوید كه من ضعیف 

هستم. نتوانستم از همه ی استعدادها و توانایی ها استفاده كنم.
را  برنامه های كمك آموزشی  و  درسی می نویسد  كتاب  است.  آموزشی  برنامه ریزی  تألیف،  تدوین،  عهده دار  پژوهش  سازمان 

اساس��اً توامنندی نظام اسالمی و 
نظام حاكمیت اس��المی در این 
اس��ت كه بتواند آرای مختلف را 
بشنود و بهرتین آن ها را عملیاتی 
كند. این آموزه ی دینی ماس��ت. 
یعنی این باید مدل فكری ما در 
آموزش وپرورش باش��د. باید این 
مدل اجرایی و عملیاتی بش��ود: 
هم اندیشی، هم سویی و همدلی. 
بعد ك��ه در جلس��ه ی بحث و 
گفت وگو كردی��م و به یك نظر 

مشرتك رسیدیم. هم دل بشویم
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طراحی و پیش بینی می كند. معاونت های مختلف سازمانی و وزارتی ما، اعم از معاونت آموزش و نوآوری، معاونت پرورشی و 
معاونت های دیگر، و كارشناسان در بخش های گوناگون، كارها را عملیاتی و اجرایی می كنند، بازخورد می گیرند و دوباره برمی گردد 
به این كانال تا  انجام شود. در مورد این همكاری های مشرتك، باز من چند نكته را باید عرض كنم. یكی از این كارها همین تولید 
كتاب درسی و مجالت كمك آموزشی است. زمانی یكی از دوستان می گفت كه شام چرا مجالت را توزیع می كنید. مسئولیت  آن را 
به معاونت های آموزشی بدهید. عرض كردم به هامن دلیلی كه كتاب درسی را ما اجرا می كنیم و عملیاتش را از معاونت آموزشی 

انتظار داریم. آن جا عرصه ی رسمی است و اینجا همه عرصه ی غیررسمی. این قسمت ها باهم تكمیل می شوند. 
در عین حال، بین ما و آموزش انتظار متقابل وجود دارد. آموزش از ما انتظار دارد كه برنامه ی آموزشی و كتاب درسی را آماده 
كنیم و ما از آموزش انتظار داریم، كتاب درسی  كه آموزش داده شد، بازخوردها را بگیرند و به ما بگویند كه آقا این جاها را ترمیم 
كن، اصالح و تكمیل كن، و توسعه بده. یعنی انتظار داریم به عنوان مجری صف اول و دیدبان خط مقدم به ما بگوید كه این 
برنامه های آموزشی و درسی آیا بار فرهنگی الزم را دارد یا ندارد. آیا به نقطه ی هدف اصابت می كند یا منی كند؟ انتظار داریم كه 
بگوید: آقا این گلوله ای كه تو ساختی و به من دادی و من زدم، منفجر می شود یا این كه منی شود. خب این انتظار بجایی است. 
باید وقتی گزارش داد، به گزارش او بها بدهیم. اگر بگوییم: خیر ما می نویسیم، حاال خودش می داند، درست نیست. این جاست 
كه كار ما به نوعی  ارزیابی نیاز دارد؛ نیازمند بازنگری، بازاندیشی و بازآفرینی است. ما دوباره باید تولید كنیم و بعد منونه های 

كوچكامن را وقتی بردیم در محیط های بزرگ اعتباربخشی كردیم، بیاییم بازسازی كنیم. 
در مورد مجالت رشد هم چند نكته عرض می كنم. تقریباً سی و چند عنوان مجله ی رشد داریم. كه بخشی از آن ها عمومی و 
بخشی تخصصی هستند . بعضی به صورت ماه نامه و بعضی به صورت فصل نامه منترش می شوند. دو مجله هم به صورت سال نامه 
انتشار می یابد. مثاًل رشد دانش آموز و نوآموز شاید در خاورمیانه جزو معدود مجالتی باشد كه برای دانش آموزان با شامرگان باالی 
میلیون چاپ می شود. شامرگان مجالت ما چیزی بالغ بر 31 یا 32 میلیون نسخه است. البته من با نقاط قوت و ضعف آن در نظام 

توزیع كار ندارم. چون در بعضی جاها، كاستی هایی در توزیع مجالمتان وجود دارد. 
از مجله هایی كه منسوخه است، یعنی مال  به من گفتند 200 هزار مجله  افغانستان رفته بودم. آن جا یكدفعه  به  سفری 
سال های قبل بوده است، از استان خراسان رضوی به ما دادند و در هرات توزیع كردیم. 200 هزار نسخه مجله! كله ام سوت كشید. 
خب 200 هزار نسخه را كه ما بدون پول نفرستاده ایم، پول آن ها را گرفته ایم. پس چرا این مجالت توزیع نشده اند و پولشان از 
كجا آمده است؟ البته مربوط به 10 سال قبل بود كه می شود سالی 20 هزار نسخه. اما باز برای من جای سؤال بود. كاستی وجود 

داشت كه حاال كاری ندارم. اما ما چرا مجالمتان را با این تعداد عنوان و با این تعداد شامرگان منترش می كنیم؟ 
یكی از دالیل انتشار مجالت كه از سال های قبل هم به عنوان هدف معین شده، تولید مواد خواندنی مناسب بوده است. 
رشد  مجالت  توسط  مخصوصاً  است.  خواندن  سواد  تثبیت  می گفتند  قدیم ها  است؟  منظوری  چه  برای  مناسب  خواندنی  مواد 
كودك، نوآموز و دانش آموز، تثبیت سواد كنیم. از رجعت به بی سوادی جلوگیری كنیم. این ها وقتی مواد خواندنی زیادی داشته 
ما منی توانیم  یعنی  باشیم.  داشته  ارزش ها  تثبیت  و جوان،  نوجوان  رشد  مانند  در مجالتی  از دست منی رود.  باشند، سوادشان 
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همه ی ارزش های فرهنگی خودمان را رس كالس به صورت دیكته شده و رسمی القا كنیم. این باید به صورت غیررسمی و به نوعی 
خودآموزی و یا فعالیت انتخابی اتفاق بیفتد.

نهایتاً، یكی از كارهایی كه ما در مجالت انجام می دهیم، منونه سازی و الگوسازی است. یعنی ما می خواهیم برای بخش های 
غیردولتی و غیررسمی آموزش وپرورش منونه هایی از كتاب و مجله را تولید كنیم و بگوییم كه شام هم كه اگر برای دانش آموزان این 
نسل می خواهید كار كنید، مثل این ها را تولید كنید. البته ما در حوزه ی كتاب، توفیقامن بیشرت بود و در حوزه ی مجله، این توفیق 
را كمرت داریم. ما هنوز رقیب های جدی مجالت رشد را در بخش غیردولتی نداریم تا یواش یواش بگوییم كیوسك روزنامه فروشی، 
محل مراجعه ی دانش آموزان ما باشد. عمده ی مجالت تولید شده برای مخاطبان نوجوان و جوان در بخش غیردولتی،  مجالت زرد 
هستند. در همین یك سال اخیر، دوسه بار برخی از دوستان به من پیشنهاد دادند كه آقا می شود مجالت را به نوعی تعطیل كرد 
و به بخش غیردولتی داد. من عرض كردم كه شام مثل كتاب های آموزشی و كمك آموزشی، مجالت مشابهی را نشان بدهید تا ما 
این كار را بكنیم. شام یكی دو مجله ی قم را دارید و كیهان بچه ها، پوپك، كودك مسلامن و... 
آن ها هم بخشی از مخاطب عمومی خودشان را از دست دادند و گسرته و شامرگانشان به 
این اندازه نیست كه مدارس را پوشش بدهند. من یك بار به یكی از این آقایان گفتم شام یك 
نسخه از سه شامره از مجله خودتان را آزمایشی و رایگان به ما بدهید تا به مدارس توزیع 
كنیم؛ در هر مدرسه  یك نسخه از سه شامره. اول قبول كرد بعد پشیامن شد. پرسیدم: چرا؟ 
گفت: شام 100هزارتا مدرسه دارید. اگر بخواهیم یك نسخه بدهیم از سه شامره، یعنی باید 
300هزار نسخه رایگان چاپ كنیم. شامرگان هیچ مجله ای االن بیش از 10هزار نسخه نیست. 
یعنی ما باید 10برابر در هر ماه مجله چاپ كنیم. گفتم: خب آموزش وپرورش همین است. 
شام می خواهید در بازار آموزش وپرورش حضور پیدا كنید، باید برای این كار آماده باشید. ما 
ابتدا باید تست بزنیم و ارزش یابی بكنیم. به تعبیر خودمان، باید اعتباربخشی كنیم. من االن 
مشتاقم كه زمانی مجالت رشد رقبای خودشان را و یا به تعبیر بهرت، رفقای خودش را پیدا كنند 
تا ما اصاًل بازار را برای آن ها باز كنیم؛ مثل كتاب هایی كه داریم. زمانی ما كتاب كمك آموزشی را مستقیاًم تولید می كردیم، االن آن 
را به بخش انتشارات مدرسه داده ایم. انتشارات مدرسه حاال رفقای خوبی پیدا كرده است. انتشارات دیگری هستند كه منی خواهم 
اسم بربم تا نگویند تبلیغ شده است. نه همین نارشین كه برگزیده شده اند. مثاًل در همین منایشگاه بین املللی كتاب، به عنوان نارشان 
كتاب كودك و نوجوان برگزیده شده اند. خب این ها تقریباً شبیه كارهای ما را انجام می دهند. در زمینه ی كتاب اتفاق افتاده، اما 

در مجالت اتفاق نیفتاده است. 
مجالت را برای این داریم كه:

برنامه ی درسی رسمی ما را پوشش بدهد. ما در برنامه ی  درسی اهدافی داریم كه در كتاب درسی همه ی آن ها محقق منی شوند. 
مجالت باید بتواند از برنامه ی درسی پشتیبانی كنند. به ویژه حاال كه برنامه ی درسی ملی هم می خواهیم بنویسیم. 

یكی از دالیل انتشار مجالت كه 
از سال های قبل هم به عنوان 
هدف معین شده، تولید مواد 
خواندنی مناسب بوده است. 
مواد خواندنی مناس��ب برای 

چه منظوری است؟
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ارزش ها مورد توجه  انتقال  باید  ارزش ها به صورت نقد مورد توجه است. در مجالت رشد  انتقال  برنامه ی درسی ملی،  در 
باشد. 

در برنامه ی درسی  ما، نگاه حكمت آموز و آموزش خالقیت مورد توجه است. در مجله ی رشد باید این معنا تحقق پیدا كند. 
در كتاب های درسی ما، تفكر نقادی و یا آموزش نقادی و انتقادی مورد توجه است. اما منی توانیم همه ی كتاب درسی را با 

این رویكرد تألیف كنیم. پس مجالت ما باید به این معنا توجه كنند. 
مجالت تخصصی ما باید تكمیل كننده ی اهداف نامتام كتاب درسی باشند ما كتابی داریم به نام زمین شناسی برای پیش دانشگاهی 
و سال اول و دوم دبیرستان در رشته ی تجربی. اما مباحثی كه در این كتاب می بینیم، كامل نیستند. مثاًل همین زمین شناسی علوم 
زمین خودمان را نگاه كنید. یا مثاًل انرژی های عمومی و انرژی هسته ای را داریم. برای انرژی هسته ای ما در كل كتاب یك صفحه 
و نیم حرف زده ایم؛ حدود سه پاراگراف كه یك پاراگراف آن هم مطلوب نیست. در حالی كه درباره ی این موضوع دانش آموزان 
ما دانش  زیادی را باید به دست آورند. ما داریم یك انرژی جدیدی را در كشور به صورت علمی و رسمی پایه گذاری می كنیم. باید 
برای دانش آموز ایجاد عالقه شود. در فیزیك هكذا و در ریاضی هكذا. ما اخیراً بحث نانوتكنولوژی را مطرح كردیم. گروه های 
درسی را از بیرون و داخل سازمان جمع كردیم و در كتاب شیمی، فیزیك و زیست شناسی هر كدام تقریباً یك پاراگراف آورده اند. 

در صورتی كه امروز مباحث نانو و بیو بحث هایی جدی هستند. همه ی این ها باید در مجالت ما به نوعی تقویت شوند. 
عرض كردم كه در مورد عدالت آموزشی،یكی از جنبه های آن، توجه به استعدادهای گوناگون است. مجله باید محل توجه به 

استعدادهای متفاوت و فردی باشد. 
و  مقاالت  تعداد  داریم،  ورودی  در  دم  كه  جدول هایی  در  هستند.  معناداری  آمارهای  زده اند،  در  َدم  كه  آمارهایی  این 
نوشته های دانش آموزان و معلامن كه برای مجالت رشد فرستاده اند، در دو ستون به تفكیك استان ها آورده شده است. خب 
نسبت را ببینید. اصفهان در هر دو مورد اول است. یعنی معلامن وقتی خوب مقاله می نویسند، دانش آموزانشان را هم تحریك 

می كنند كه خوب مقاله بنویسند. سه استان آخری كه سه مقاله ی دانش آموزی دارد، هامن قدر هم معلمشان دارند. 
ما دنبال آن هستیم كه استعدادهای عمومی دانش آموزان و معلامن شكوفا بشود. عدالت آموزشی یعنی همین. عالئق آن ها 
باید در مجالت ما مشخص بشود. من سفرهای استانی هیئت تحریریه، مؤلفان و اصحاب قلم را كه االن هم این  جا حضور دارند، 
توصیه می كنم. مخاطب را از نزدیك بشناسید. با او هم نفس شوید. و گرمای نفس او را حس كند. ببینید بچه ی اردبیل، بچه ی 
نهبندان چه می خواهند. همه كه بچه های تهران  خراسان شاملی، بچه ی قوچان، بیرجند و... چه می خواهد. در چهارمحال و 
نیستند. ما اگر فقط برای بچه های تهران در اتاق خودمان بنویسیم مثل این قصه خواهد شد كه می گوییم: به یك بچه ی پولدار 
گفتند در مورد فقر انشایی بنویس. نوشته بود: فقیر، فقیر است. باغبانشان هم فقیر است. سگشان هم غذا ندارد. یعنی فكر 
می كند فقیر، آبدارچی و باغبان و خدمتكار دارد. ما یك موقع برای بچه های منطقه های یك، دو، سه، شش و یازده تهران كه 
بعضی از آن ها پولدارهای مدرن هستند و بعضی هایشان اهل مكنت سنتی، مقاله ننویسیم. هم چنان كه من وقتی به بچه های 
گروه تعلیامت دینی می گفتم: این تعلیامت دینی كه شام نوشته اید برای بچه های چهار مردان گذر خان قم نوشته اید. برای آن ها 
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خیلی خوب است. همه ی آن ها خوششان می آید. اما به بچه های شامل شهر كه االن صدها شبهه در مسائل دینی دارند، پاسخ  
نداده اید. 

مجالت ما باید خواسته ها، سؤال ها و جواب های آن ها را انعكاس بدهند. فلذا از مؤلفانی كه در این جا حضور دارند، ضمن 
خیرمقدم درخواست می كنم، در این نوع جلساتی كه ما برگزار می كنیم، حضور یابند. در این جلسات آقایان معاونین آموزشی 
و منایندگان محرتم مجالت حارض هستند و نظرات این دوستان باید به هیئت تحریریه و رسدبیری منعكس شود. ما از معاونین 
آموزشی و یا از منایندگان محرتم، فقط انتظار توزیع مجله را نداریم. ما روابط را می خواهیم. هم چنان كه در مورد كتاب درسی 
هم انتظار داریم، وقتی رس كالس درس عرضه شدند و معلم اشكاالتشان را دید، به گروه های آموزشی اطالع دهند تا به گروه های 
درسی منعكس شود. مجالت هم باید  چنین باشند. وقتی كه توزیع شدند و در گسرته ی توزیع، از مخاطب عكس العملی دیدند، 

باید آن را به گروه های تحریریه، هیئت تحریریه و برنامه ریزان انعكاس دهند.
نهایتاً عرض من این است كه تولیدات فرهنگی یا باید اغنای فكری بدهند یا آرامش قلبی و در نهایت به تصحیح رفتار بینجامند. 
یعنی اگر ما كار فرهنگی كردیم كه به یك شبهه ی ذهنی ما جواب نداد، ما را اغنای فكری نكرد، یك دلهره و اسرتس از ما را آرام 
نكرد و یا به تصحیح رفتار ما منجر نشد، آن كار، كار فرهنگی نیست؛ هرچند در هیئت كتاب، مجله، سینام، تئاتر، نقاشی، خط و 

چند چیز دیگر باشد. 
خیلی وقت شام را گرفتم، پوزش می طلبم. از تك تك شام قدردانی می كنم. از زحامتتان سپاس گزارم، از این كه گیوه ها را كشیدید 
این كه حوصله كردید،  از  دارم.  بیشرت  توفیق  آرزوی  برایتان  كنید.  ايجاد  آموزش وپرورش تحول  بستید كه در  را محكم  و كمرها 
ê .ممنونم. از این كه زیارتتان كردم، خداوند را شاكرم. وقتتان را گرفتم، عذرخواهی می كنم. والسالم علیكم و رحمت الله و بركاته
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دفرت انتشارات كمك آموزشی یكی از واحدهای زیرمجموعه ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه در حال حارض دو وظیفه ی 
بزرگ را برعهده دارد: انتشار 32 عنوان مجالت رشد عمومی و تخصصی و سامان بخشی كتا ب های آموزشی.

بدون شك انتشار 32 عنوان مجله، آن هم برای همه ی دانش آموزان، معلامن و مدیران دوره های گوناگون تحصیلی كشور، كار ساده و 
آسانی نیست كه به راحتی بتوان آن را انجام داد. قطعاً تولید محتوا، چاپ و توزیع این همه عنوان مجله با شامرگانی بالغ بر 35 میلیون نسخه، 
نیازمند توامنندی و مدیریت باالیی است؛ آن هم در رشایطی كه 
به این مسئولیت، وظیفه ی دیگری به نام سامان بخشی كتاب های 
آموزشی افزوده باشند؛ وظیفه ای كه در بازار نرش امروز كتاب های 

آموزشی، با چالش های متعدد و پیچیده ای روبه روست.
حدود دو سال است كه مسئولیت دفرت انتشارات كمك آموزشی 
با چنین وظایف خطیری به محمد نارصی واگذار شده است. كسی 
كه خود در سال های قبل، رسدبیری »رشد جوان و معاونت مجالت 
رشد« را برعهده داشته است، امروز مدیر كّلی دفرت انتشارات كمك 
آموزشی � یعنی مدیر مسئولی 32 عنوان مجالت رشد � و انجام 

وظیفه ی سامان بخشی كتاب های آموزشی را پذیرفته است.

ضمن آرزوی توفیق برای محمد نارصی، پای صحبت های او 
می نشینیم تا شام را از چند و چون برنامه ها و كارهایش آگاه سازیم. 
فارسی  ادبیات  و  زبان  مدرك  لیسانس  دارای  وی  می كنم  اضافه 
از دانشگاه تهران و فوق ليسانس امور فرهنگی و بیش از 24 سال 

سابقه ی كار در وزارت آموزش وپرورش است.

ی  ـــر ص ـــا ن مــحــمــد  صــحــبــت  ی  پـــــا
آمــوزشــی كمك  ــارات  ــش ــت ان دفــتــر  مــدیــركــل 

حــضــورشــهــرســتــانــی هــا 
ـــد ت رش ـــــال ـــــج م در
ـــود ــــر ش ــــگ ت ــــررن پ  

گفت وگو از: نرصالله دادار
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 مناسب است كه ابتدا از مأموریت ها و وظایف دفرت انتشارات كمك آموزشی رشوع كنید. لطفاً در این زمینه بفرمایید.
 دفرت انتشارات كمك آموزشی یكی از واحدهای »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« است كه در حال حارض دو وظیفه ی 
بزرگ را دنبال می كند: یكی انتشار 32 عنوان مجله ی رشد عمومی و تخصصی و دیگری سامان بخشی كتاب های آموزشی. باید 
اضافه كنم كه دفرت انتشارات كمك آموزشی از سال 1341 پایه گذاری شده و اهداف اولیه ی آن تولید خواندنی های مناسب در كنار 

كتاب های درسی برای دانش آموزان و معلامن بوده است.

توليد یك بسته ی آموزشی، دغدغه ی مهم آموزش وپرورش
 فلسفه ی انتشار مجالت رشد چیست؟

 از دغدغه های مهم امروز آموزش وپرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش و اجرای برنامه ی درسی ملی است. دغدغه ی مهم دیگر، تهیه ی 
كه می تواند  دارد  اجزایی  آموزشی  بسته ی  است.  برنامه ی درسی  برای  آموزشی  بسته ی  یك 
شامل كتاب درسی، مجله، فیلم و كتاب آموزشی باشد. رابطه ی این اجزاء با هم، رابطه ای 
تكمیل كننده، معقول و منطقی است. از آن جا كه كتاب های درسی، به تنهایی قادر به رفع 
نیازهای دانش آموزان نخواهند بود، مجالت رشد در تكمیل، توسعه و تعمیق مفاهیم آموزشی 

این كتاب ها می كوشند. یكی از ویژگی های این مجالت، به روز بودن آن هاست.

مجالت رشد باید به تنور مطالعه بدمند
یكی دیگر از مهم ترین رسالت هایی كه مجالت رشد برعهده دارند، این است كه بر تنور مطالعه بدمند. مجالت رشد باید رشایطی 
فراهم آورند كه از كودك تا بزرگ سال به كتاب عالقه مند شوند. آن چه از مطالعه به دست می آید، در آموزش مستقیم وجود ندارد. 
لذا دانش آموزان و معلامن باید بتوانند در تنهایی و آرامش به مطالعه بنشینند. ضمن آن كه الزم است در خانواده نیز فضای مناسبی 
برای مطالعه ی آن ها فراهم شود. مجالت رشد به »تفكر محور« بودن توجه دارند و این موضوع، توجه ویژه به مطالعه را می طلبد.

 مجالت رشد در حال حارض در چه شامرگانی منترش می شوند؟

آمار كلی توزیع مجالت در سال 88-1387 در استان تهران حدود 7 میلیون 

نسخه و در استان های دیگر حدود 27 میلیون نسخه بوده است. این آمار 

نشان می دهد كه اكرث مخاطبان ما در شهرستان ها هستند 

یك��ی از مهم ترین رس��الت هایی كه 
مجالت رشد برعهده دارند، این است 
كه بر تنور مطالع��ه بدمند. آن چه از 
مطالعه به دست می آید، در آموزش 

مستقیم وجود ندارد.
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 طبق آمار سال گذشته، شامرگان مجالت رشد حدود 35 میلیون نسخه است كه حدود هفت میلیون نسخه در استان تهران و 
بیش از 27 میلیون نسخه در سایر استان های كشور توزیع می شود. این آمار نشان می دهد كه اكرث مخاطبان ما را شهرستانی ها 

تشكیل می دهند. بنابراین در مجالت رشد باید به طور جدی به نیازها و مسائل مخاطبان شهرستانی پرداخته شود.

35 ميليون تيراژ مجالت رشد
 شامرگان مجالت رشد در سال های اخیر از چه روندی برخوردار بوده است؟

 روندی روبه رشد داشته است. به زبان عدد و رقم، ساالنه از 28 میلیون نسخه به 35 میلیون نسخه افزایش یافته است. این 
در حالی است كه تعداد دانش آموزان كشور از 18 میلیون به 14 میلیون نفر كاهش داشته است. البته اين آمار ساالنه ی مجالت 

است و روشن است كه همه ی دانش آموزان عزيز ما از مجالت رشد استفاده منی كنند و هنوز جای كار زيادی داريم.
 نحوه ی تعامل خانواده ی  رشد چگونه است؟

 مجالت رشد مانند یك تیم كار می كنند. در تیم بعضی ها بازیگرند و در صحنه حضور 
جمع  یك جا  در  هم  با  همه  وقتی  اما  می كنند.  فعالیت  پشت صحنه  دیگر  برخی  و  دارند 
می شوند، معلوم می شود كه این تیم است كه كار را پیش می برد. اگر در هر جای این تیم، 
كسی نقشش را ضعیف بازی كند، به كل مجموعه رضبه وارد می شود. بنابر این الزم است هر 

كسی نقش خودش را به خوبی ایفا كند.
برای این كه خانواده ی رشد، كارش را به درستی انجام دهد، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: 
اول نظم و انضباط و دوم در اختیار داشنت فضای خوب، با نشاط و مبتنی بر مبانی فرهنگی. 
اعضای خانواده ی ما در آموزش وپرورش، نویسندگان، شاعران، هرنمندان، گرافیست ها، نقاشان 
و استادان دانشگاه ها هستند. افراد ثابت ما اعم از رسدبیران و كارشناسانی كه در این حوزه 
فعالیت می كنند، حدود 250 نفرند و ساالنه حدود 500 نفر از كارشناسان، نویسندگان و هرنمندان نیز عهده دار تهیه ی محتوای 

كلی مجالت هستند. لذا خانواده ای پرجمعیت در قالب تیمی توامنند، در این امر خطیر فعالیت دارند.

تحول بنيادین در آموزش وپرورش
 اشاره كردید به بحث تحول بنیادین در آموزش وپرورش. در این زمینه بیشرت توضیح دهید؟

 بحث تحول در آموزش وپرورش یكی از بحث های بسیار مهم است. خصوصاً با رهنمودهایی كه مقام معظم رهربی در این 
رابطه داشته و مأموریت ویژه ای كه به همه ی آحاد فعال در آموزش وپرورش داده اند، باید از مناظر متفاوت به این بحث بپردازیم. 
یكی از مهم ترین نكاتی كه در بحث تحول وجود دارد، این است كه نگاه ما نسبت به آموزش وپرورش موجود، تغییر كند. در نظام 
به بسته های  نگاه تحولی، جایگاه ویژه  داده ایم، در حالی كه در  به كتاب های درسی  را  كنونی، همه ی سهم آموزش وپرورش 

هدف مجالت رش��د، تكمیل، 
توس��عه  و تعمی��ق مفاهیم 
آموزش��ی اس��ت و یك��ی از 
ویژگی های این مجالت، به روز 

بودن آن هاست
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آموزشی تعلق دارد. گرچه كتاب درسی جزء بسیار مهم و قابل توجهی است، اما به مكمل های دیگری هم نیاز دارد تا فرایند 
تعلیم و تربیت، به درستی جریان یابد.

كتاب منی تواند كاركرد مجله را داشته باشد، چرا كه مجله، به روز، جذاب و متنوع است و در هر شكلی كه باشد زمان بردار 
خواهد بود. كتاب درسی به دلیل ویژگی هایی كه دارد، منی تواند برخی از مفاهیم را به راحتی و با جذابیت به مخاطب منتقل 
كند، ولی این مفاهیم در مجالت، به سادگی منتقل می شوند. از طرف دیگر، قرار نیست مجالت رشد، كتاب درسی باشند. قرار 
نیست كه اگر بخشی از محتوا در كتاب درسی نیامده باشد، مجالت رشد این بخش را منترش كنند. بلكه مجالت رشد در امتداد 

برنامه ی درسی و تفهیم مطالب مؤثر خواهند بود.
در نگاه تحولی، ما می دانیم كه رسانه های دیگری هم باید به برنامه ی درسی كمك كنند و قرار نیست كه همه ی حرف هایامن 
را در كتاب درسی بزنیم. اگر از این زاویه به تعلیم و تربیت نگاه كنیم، برای اجزای دیگری هم باید سهمی قائل شویم و آن ها 

را به رسمیت بشناسیم.
این نگاه، در درجه ی اول باید مورد توجه و پذیرش مدیران آموزش وپرورش و معلامن قرار 
بگیرد. اگر این طور باشد، قطعاً از مشكالت و بحران های موجود كاسته می شود. مثاًل مشكالت 
كنكور یا كتاب های كمك درسی مطلوب، از مواردی هستند كه به نظر من در آینده به طور 
طبیعی اصالح خواهند شد. البته به رشطی كه اركان آموزش وپرورش و همكاران ما در سطوح 
گوناگون، قبول داشته باشند كه یك برنامه ی درسی وجود دارد و در آن، كتاب درسی، مجله و 
سایر نرم افزارهای آموزشی در فضای آموزشی و تربیتی سهیم هستند و یكدیگر را مثل اجزای 

پازل تكمیل می كنند. در این پازل، مجالت رشد جایگاه ویژه ای دارند.

قطع یارانه ی كاغذ مجالت رشد
 آیا مجالت رشد از یارانه ی كاغذ استفاده می كنند؟

 تا دو سال گذشته، به مجالت رشد كاغذ یارانه ای تعلق می گرفت ولی از پارسال یارانه ای 
به كاغذ مجالت رشد تعلق منی گیرد.مجالت رشد به طور خودگردان اداره می شوند و كمكی از سوی سازمان پژوهش یا وزارت 

آموزش وپرورش دریافت منی كنند.
 قطع یارانه ی كاغذ مجالت، برای شام مشكل ایجاد نكرد؟

 كار سختی بود و اگر برنامه ریزی و مدیریت منی كردیم، حتاًم مشكل ایجاد می كرد؛ ولی ما سعی كردیم از ابتدا تا انتهای فرایند 
تولید مجالت را بازنگری و اصالح كنیم. مثاًل به عنوان منونه ای كوچك فهرست دریافت كنندگان سهمیه ی اهدایی مجالت را بررسی 
كردیم و هرجا كه احتیاج نبود مجله را به طور اهدایی دریافت كند، از فهرست سهمیه خارج شد. مثاًل دیدیم كه الزم نیست به 
همه ی بخش های آموزش وپرورش، همه ی مجالت را بدهیم. برای برخی فقط الزم بود كه مجالت علوم انسانی یا علوم پایه را 

ب��رای این كه خانواده ی رش��د، 
كارش را درست انجام بدهد، دو 
ویژگی مهم باید داشته باشد: 
اول نظم و انضباط و دوم داشنت 
فضای خوب، با نشاط و مبتنی 

بر مبانی فرهنگی
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بفرستیم. از این جا رشوع كردیم و جاهایی كه الزم نبود، هزینه ها را كم كردیم.
 فرایند توزیع مجالت رشد چگونه است؟

 فرایند توزیع مجالت، فرایند خوبی بوده است، ولی می تواند خوب تر هم بشود كه این موضوع را باید با همكاری همه ی 
دست اندركاران، به خصوص منایندگان مجالت در استان ها و شهرستان ها، دنبال كنیم.

كار را آن كرد كه تمام كرد 
 نقش منایندگان مجالت رشد در استان ها و شهرستان ها در فرایند تولید و توزیع مجالت چیست؟

 اگر ما فرایند تولید و توزیع مجالت رشد را از آغاز تا پایان، به دو مرحله ی »تولید محتوا« و »آماده سازی و چاپ« تقسیم 
از  كنیم، همه ی این ها مقدماتی است برای این كه مجالت به دست پربركت منایندگان ما در استان ها و شهرستان ها، و سپس 
طریق آن ها به دست مخاطبان ما كه همكاران فرهنگی و دانش آموزان هستند، برسد؛ و كار را آن كرد كه متام كرد. یعنی در 
واقع منایندگان مجالت ما در شهرستان ها هستند كه كار را متام می كنند و مجالت رشد را به 

اهلش می رسانند.
در  سیر صعودی  و شهرستان ها، شاهد استان ها  در  منایندگان رشد  تالش  با  خوش بختانه 
ایده ها و تالش هایی كه  با  از استان ها  از مجالت رشد هستیم. در بسیاری  زمینه ی استقبال 
منایندگامنان به كار گرفته اند، موفقیت های خوبی را داشته ایم و اگر منایندگان همه ی استان ها 
و شهرستان ها از تجارب یكدیگر استفاده كنند، شاهد این روند در همه ی نقاط كشور خواهیم 

بود.
به اعتقاد من، در فاز سوم كار كه وظیفه ی منایندگان مجالت در استان ها و شهرستان هاست، 
می توانیم از ایده های متفاوت و گوناگون یكدیگر استفاده كنیم تا مجالت به راحتی به دست 
مخاطبان برسد. اگر این اتفاق بیفتد، به هدف مهمی رسیده ایم. متأسفانه در برخی از سفرهای استانی كه داشته ایم، هنوز برخی 
از معلامن و دانش آموزان از توزیع نامناسب مجالت گالیه می كنند. اگرچه این موضوع مربوط به نقاط محدودی از كشور است، 

ولی باید تالش كنیم كه مجالت به راحتی به دست مخاطبان برسد.
یكی دیگر از نقش های مهم منایندگان مجالت در شهرستان ها، همكاری در تولید محتوای مجالت است. منایندگان مجالت 
رشد همگی از همكاران فرهنگی و خود اهل اندیشه و قلم هستند. بنابراین آن ها می توانند در تولید محتوای مجالت مشاركت 
داشته باشند و ایده ها، تفكرات، نگرش ها و فعالیت های علمی، ادبی و هرنی خود را برای ما بفرستند. هم چنین، آن ها می توانند 
معلامن باتجربه و دانش آموزان اهل قلم را به تولید محتوا برای مجالت رشد تشویق كنند و جایگاه آن ها را در مجالت گسرتش 

دهند.

یكی از مهم ترین نكاتی كه در 
بح��ث تحول وج��ود دارد، این 
اس��ت كه نگاه ما نس��بت به 
آموزش وپ��رورش موجود كمی 

تغییر كند
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نگاه معلمان و مدیران مدارس به مجالت رشد تعيين كننده است
 نقش معلامن و مدیران مدارس در استقبال از مجالت رشد چیست؟

 معلامن و مدیران مدارس در زمینه ی استقبال از مجالت رشد، نقش بسیار مهم و پررنگی دارند. استقبال یا عدم استقبال از 
مجالت رشد به این برمی گردد كه معلم و مدیر مدرسه چگونه به این مجالت نگاه می كنند. اگر مدیران و معلامن مدارس به 
مجالت رشد به عنوان یكی از اجزای بسته ی آموزشی نگاه كنند ـ هامن طور كه در تحول بنیادین آموزش وپرورش چنین نگاهی 
وجود دارد ـ این نگاه باعث استقبال از مجالت رشد می شود. اما اگر برعكس، معلامن و مدیران مدارس مجالت رشد را مؤثر در 
امر آموزش وپرورش ندانند، با عدم استقبال از مجالت رشد روبه رو می شویم و قطعاً این نگاه هیچ خدمتی به آموزش وپرورش و 
هیچ كمكی به فرایند تعلیم و تربیت كشور منی كند. بنابراین اگر معلامن و مدیران مدارس اعتقاد داشته باشند كه مجله ی رشد 
آمده است تا امر آموزش را تصحیح و در جاهایی تكمیل كند، بی شك با دانش آموزان صحبت كرده و آن ها را آگاه خواهند كرد كه 

این مجالت دارای چه ویژگی هایی هستند.

سامان بخشی كتاب های آموزشی و تجهيز كتاب خانه های مدارس
و  برای سامان بخشی كتاب های آموزشی  برنامه هایی  انتشارات كمك آموزشی چه   دفرت 

تجهیز كتاب خانه های مدارس دارد؟
 سامان بخشی كتاب های آموزشی یكی از وظایف مهم دفرت انتشارات كمك آموزشی است 
كه هرچه به جلو می رویم، احساس می كنیم كه این وظیفه باید با قدرت و بیش از گذشته 

پی گیری شود.
تجهیز  آموزشی،  كمك  انتشارات  دفرت  فعالیت های  از  بخشی  انقالب،  از  پس  چندی 
كتاب خانه های مدارس بود. آن زمان این دفرت، »دفرت امور كمك آموزشی و تجهیز كتاب خانه ها« 

نام داشت. بعدها بنا به دالیلی، بحث خرید كتاب به معاونت پرورشی واگذار شد.
این جریان ادامه داشت تا سال 1378 كه تعداد نارشان بیشرت شد. در حال حارض بیش از هشت هزار نارش در كشور داریم، ولی 
متأسفانه فقط دو هزار كتاب فروشی داریم كه این نسبت خیلی نامتوازن است. به عبارت ديگر، ويرتين برای عرضه ی كتاب كم است 
در حال حارض كسانی كه نارش كتاب های آموزشی هستند، اگرچه با مسائل فرهنگی بیگانه نیستند، اما عمدتاً كسانی هم نیستند كه 
در امور علمی، آموزشی و فرهنگی صاحب نظر باشند. واقعاً برخی از كتاب های منترش شده، خالف اهداف آموزش وپرورش هستند 
و به اسم كتاب های آموزشی یا كمك آموزشی ارائه می شوند. به همین دلیل، رضورت پیدا كرد كه جایی در آموزش وپرورش، متولی 

سامان بخشی كتاب های آموزشی بشود و متولی آن دفرت انتشارات كمك آموزشی شد.

كتاب منی توان��د كاركرد مجله 
را داش��ته باشد، چرا كه مجله، 
به روز، جذاب و متنوع است و 
در هر شكلی كه باشد زمان بردار 

خواهد بود 
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تهيه ی 30 جلد استانداردهای كتاب های آموزشی
در سال 1378، با همكاری كارشناسان واحدهای ذی ربط آموزش وپرورش، دفرت تألیف و برنامه ریزی كتاب های درسی و تعدادی از 
منایندگان نارشان، استانداردهایی آماده شد كه تاكنون 30 جلد از آن ها منترش شده است. به همه ی كسانی كه در حوزه ی نرش كتاب های 
آموزشی كار می كنند اعالم كرده ایم، كتاب هایی كه می خواهید تولید كنید، بهرت است این استانداردها و شاخص ها را داشته باشند. 

جشنواره ی كتاب های رشد را هم برای تشویق نارشان كتاب های آموزشی به تولید كتاب های استاندارد آموزشی برگزار می كنیم.
در اولین جشنواره ی كتاب های رشد كه در سال 1379 برگزار شد و من هم یكی از داوران جشنواره بودم، جمعاً از كتاب هایی كه 

ارسال شده بودند، 18 درصد از نظر استانداردها قابل قبول شناخته شدند، اما اكنون این رقم به بیش از 40 درصد رسیده است.
یكی دیگر از كارهایی كه ما انجام داده ایم، انتشار 30 جلد كتاب نامه ی رشد است كه در آن ها، كتاب های كمك درسی مناسب 

برای دوره های تحصیلی متفاوت، معرفی شده اند و آن ها را به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می دهیم.
االن كتاب هایی هم كه معاونت محرتم پرورشی برای كتاب خانه های مدارس تهیه می كنند، باید استانداردها و شاخص هایی را 

كه دفرت انتشارات كمك آموزشی تعیین كرده است، رعایت كرده باشند.
 از این كه در این گفت وگو رشكت كردید سپاسگزارم.
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مجالت رشد با بیش از 35 میلیون نسخه شامرگان، چه فرایندی را 
طی می كنند تا به دست مخاطبان برسند؟

مسئوالن در این فرایند با چه مشكالتی روبه رو هستند و آیا 
راه حلی برای این مشكالت یافته اند؟ كدام استان ها بیشرتین و كمرتین 
استقبال را از نرشیات رشد داشته اند؟ جایگاه مجالت دانش آموزی در 
میان نرشیات متعدد رشد چگونه است؟ نقش منایندگان مجالت رشد 
در توسعه و گسرتش این نرشیات چیست و آیا از تجربیات موفق 

آن ها استفاده می شود؟
این ها همه سؤاالتی هستند كه در باره ی توزیع نرشیات رشد 
مطرح می شوند. برای پاسخ به آن ها باید به رساغ كسی رفت كه 
دستی بر آتش توزیع مجالت رشد دارد. به همین دلیل هم به رساغ 
آقای سید كامل شهابلو، معاون برنامه ریزی و انتشارات دفرت »انتشارات 

كمك آموزشی« رفته ایم تا پاسخ سؤاالمتان را بیابیم: 

* * *
آقای شهابلو! نحوه ی توزیع مجالت رشد چگونه است؟

كار آماده سازی و چاپ مجالت، خارج از اداره ی توزیع انجام 
در  مجالت  چاپ  و  دفرت  در  مجالت  آماده سازی  یعنی  می شود؛ 
رشكت افست صورت می گیرد. پس از پایان كاِر چاپ مجالت، كار 
اداره ی توزیع رشوع می شود. مجله ها بعد از چاپ در اختیار ما قرار 

سید كمال شهابلو، معاون برنامه ریزی و 
انتشارات دفتر انتشارات كمك آموزشی، 
از نحوه ی توزیع مجالت رشد می گوید

زاد
ه آ

امن
س

روایتی از توزیع 
رشـد ت  نشـریا

می گیرد و به اداره ی توزیع منتقل می شوند.
ما در توزیع مجالت به دو عامل مهم توجه داریم: یكی ُبعد زمانی و برنامه ی زمان بندی ورود مجالت به اداره ی توزیع، و دوم فاصله ی 
زمانی بسته بندی مجالت تا خروج از اداره ی توزیع. بنابراین، ما و همه ی دست اندركاران تولید مجله باید به برنامه ی زمان بندی مجالت توجه 
داشته باشیم تا مجالت به موقع وارد اداره ی توزیع شوند. عامل دوم همت و تالش ما برای بسته بندی مجالت در زمان معین و ارسال به 

موقع آن ها به استان هاست.
بعد از این كه مجالت به اداره ی توزیع رسیدند، آن ها را بسته بندی و بارگیری می كنیم و به استان ها و مناطق شهر تهران و شهرستان 
استان تهران ارسال می كنیم. مجموعه ی فعالیت های فوق تا رسیدن مجله به منایندگان رشد در استان ها، مناطق و شهرستان های استان تهران، 
به عهده ی ماست. از لحظه ی تحویل مجالت به منایندگان، وظیفه ی رساندن مجالت به شهرستان های استان و مدارس به عهده ی مناینده ی 
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محرتم نرشیات رشد است.
تفاوت توزیع مجله های رشد در تهران با دیگر شهرستان ها چیست؟

توزیع در تهران و شهرستان های استان تهران با توزیع در استان های دیگر متفاوت است. علت هم این است كه دسرتسی مان به 
مناطق تهران بیشرت و راحت تر است. برای مناطق 19گانه ی تهران و شهرستان های نزدیك استان تهران، مجالت را خود ما ارسال می كنیم، 
اما برای شهرستان ها مجبوریم از رشكت های باربری استفاده كنیم. در هر صورت، ما همه ی كارهای توزیع را برون سپاری كرده ایم و 

خودمان فقط نظارت می كنیم.
 آیا فرایند رسیدن مجله ها به دست مخاطبان را پی گیری هم می كنید؟

اگر الزم باشد به صورت حضوری، تلفنی یا به وسیله ی نامه پی گیری می كنیم كه مجله ها در ارسع وقت به دست مخاطبامنان 
برسد.

 در توزیع مجله های رشد با چه مشكالتی روبه رو هستید؟
مهم ترین مشكل ما زمان بندی است. یعنی اگر آماده سازی، تولید و حتی چاپ یكی از مجالت طبق زمان بندی خودش انجام نشود، ما 
را دچار مشكل می كند. اگر مجله ای حتی یك روز خالِف برنامه ی زمان بندی وارد اداره ی توزیع شود، همه ی كاِر توزیع را با تأخیر مواجه 

می كند.
سایر مشكالت ما، از مسائل فرعی كاِر توزیع هستند. مثالً در ایامی كه هوا رسد است، در مناطق صعب العبور ممكن است مجله با 

چند روز تأخیر به دست مخاطبان برسد. 
یكی دیگر از مشكالتی كه با آن روبه رو بودیم، بسته بندی مجالت بود. در سفرهای استانی، همكاران بسیاری به این موضوع اشاره 
می كردند و می گفتند: شام مجالت را با نخ معمولی می بندید و بارگیری می كنید. این مجالت باید از كامیون تخلیه و برای ارسال به مناطق 
و مدارس دوباره بارگیری شوند تا به دست مخاطب برسند. این نوع بسته بندی باعث می شود كه شیرازه ی مجله ها از بین برود و كیفیت 

مطلوبی نداشته باشند.
ما در سال گذشته، بسته بندی را مكانیزه كردیم. به این صورت كه دو دستگاه نیمه اتوماتیك برای وكیوم كردن مجالت تهیه كردیم. 

البته به تعداد همكارامنان اضافه نشده است و تنها ساعات كار آن ها را بیشرت كرده ایم. با این كار مشكل بسته بندی حل شد.
 برای حل سایر مشكالت چه كرده اید؟

در مورد زمان بندی چاپ و توزیع مجالت، گرچه وظیفه ی اداره ی توزیع مجالت، پی گیری فرایند آماده سازی مجالت نیست، ولیكن از 
مرحله ی تولید محتوا، تهیه ی ماكت و حتی چاپ را پی گیری می كنیم و می كوشیم كمك رسان باشیم تا مجالت به موقع به دست مخاطبان 

برسد.
در مورد مناطق صعب العبور و گرمسیری هم رشایطی فراهم شده است تا كمرت به مشكل بربخوریم. مثاًل مجالت فصل 
تابستان را در آخر فروردین ماه به استان های گرم سیری می فرستیم تا مدارسی كه در این مناطق هستند و معموالً زودتر تعطیل 

می شوند و یا فعالیت كمرتی در فصل های گرم دارند نیز بتوانند از مجله ها استفاده كنند.
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یك خرب هم درباره ی كاغذ مجالت به شام بدهم. در دوره ی جدید، ان شاء الله نوع كاغذ مجالت دانش آموزی از شامره ی 4  
به بعد تغییر خواهد كرد. یعنی از كاغذ »LWC« كه كاغذی مرغوب و مورد تأیید است، استفاده خواهیم كرد. این كار كیفیت 

رنگ ها و چاپ را باالتر خواهد برد.
 آقای شهابلو! چرخش مالی مجالت رشد چگونه است؟

فرایند مالی مجالت به صورت خودگردان است. 
 توزیع مجالت رشد در سال تحصیلی 89-1388، به تفكیك استان ها چگونه بوده است؟

كِل شامرگان مجالت ما در سال تحصیلی 89-1388، 35 میلیون و 45 هزار و 493 نسخه بوده است. از این تعداد 27 میلیون 
و 60 هزار و 971 نسخه در استان ها، 4 میلیون و 236 هزار و 548 نسخه در مناطق 19گانه ی تهران و 3 میلیون و 747 هزار و 

974 نسخه در شهرستان های استان تهران توزیع شده است.
در میان استان ها، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب از نظر حجم نسبی رتبه های اول تا سوم را داشت.

در مناطق 19 گانه ی تهران نیز از نظر حجم نسبی، منطقه ی 4 در سال تحصیلی 89-1388 رتبه ی اول را داشته است و بعد از 
آن به ترتیب منطقه ی 5 و سپس منطقه ی 2 رتبه بندی می شوند. هم چنین در شهرستان های استان تهران، شهریار رتبه ی اول را در 

حجم نسبی مجالت داشته است و سپس اسالمشهر، بوستان و گلستان رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
اما اداره ی توزیع غیر از توزیع مجالت رشد كار مهم دیگری نیز انجام می دهد و آن توزیع كتاب نامه های رشد است. در سالی 
كه گذشت، 39 هزار و 917 جلد كتاب نامه ی رشد در دوره ی متوسطه ی نظری و فنی وحرفه ای، و نیز دوره های ابتدایی و راهنامیی 

توزیع شده اند كه سهم دوره ی ابتدایی دو جلد و سهم بقیه ی دوره ها هر كدام یك جلد بوده است.
برای همه ی مدارس فنی وحرفه ای و كاردانش كه تعدادشان نسبت به مدارس دوره های دیگر كم است، كتاب نامه ی رشد 
فرستاده شد، ولی چون تعداد مدارس ابتدایی و راهنامیی خیلی زیادتر از تعداد كتاب نامه ها بود، فقط برای درصدی از آن ها 

كتاب نامه را ارسال كردیم.
 كدام مجالت بیشرتین درخواست را دارند؟

مجالت دانش آموزی ما، یعنی كودك، نوآموز، دانش آموز و نوجوان، نسبت به مجالت دیگر با مخاطبین بیشرتی روبروست. این 
هم برمی گردد به تالش مضاعف منایندگان محرتم رشد و همت مدیران محرتم مدارس ابتدایی و راهنامیی.

البته عوامل دیگری نیز اثرگذار هستند. یكی از این عوامل كه باعث می شود، شامرگان مجالت ما در دوره ی متوسطه خیلی 
چشمگیر نباشد، تب كنكور در میان دانش آموزان است. بیشرتین توجه بچه ها در این دوره به كتاب درسی، آموزش مستقیم و 
كتاب های كمك آموزشی است كه مستقیاًم به كتاب درسی و كنكور مربوط هستند. به این سبب، دانش آموزان به آموزش های 

غیررسمی كه مجالت را هم دربرمی گیرد، كمرت اهمیت می دهند. 
 آیا دست منایندگان رشد از لحاظ كار فرهنگی در جهت ارتقای مجله های رشد باز است؟

كلیه ی  و  فعالیت های كمك آموزشی  به  آن ها  تشویق  دانش آموزان،  بین  مطالعه  ترویج  در  فرهنگی،  فعالیت  های  منظر  از 
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حركت های فرهنگی مرتبط، دست منایندگان رشد نه تنها باز است، بلكه ما مشوق و كمك رسان آن ها برای توسعه ی فعالیت های 
فرهنگی شان هستیم.

 در رابطه با فعالیت منایندگان رشد، سیاست های تشویقی و یا احیاناً تنبیهی دفرت چیست؟
اما  استان ها هستند.  در  ما  توامنند  بازوان  منایندگان رشد  نداریم.  تنبیهی  اصاًل سیاست  منایندگان  فعالیت  با  رابطه  در  ما 
سیاست های تشویقی داریم. هر ساله نشست منایندگان استان ها، شهر تهران و شهرستان های استان تهران را برگزار می كنیم و 
از همكارانی كه براساس معیارهای ما برتر هستند، تقدیر به عمل می آید. البته متامی منایندگان محرتم نرشیات رشد در كلیه ی 

فعالیت هایشان تالش می كنند و ما قدردان تك  تك آن ها هستیم.
 آیا برای گسرتش تجربیات موفق استان های كشور در جهت ارتقای مجالت رشد، كاری صورت می گیرد؟

وقتی یكی از استان ها كار مطلوبی انجام می دهد و تجربه ی موفقی كسب می كند، ضمن تشویق آن استان در جهت آن 
حركت مطلوب، آن تجربه را به بقیه ی منایندگامنان معرفی می كنیم. در سال گذشته كه سفری به استان اصفهان داشتیم، دیدیم 
یكی از مدارس استان، فعالیت خوبی در جهت ترویج و تبلیغ مجالت داشته است. ما هم كاِر آن مدرسه را در قالب سی دی برای 

همه ی منایندگان در رسارس كشور ارسال كردیم.
در سال جاری هم وقتی به استان كرمانشاه رفتیم، متوجه شدیم یكی از مدرسه های استان فعالیت خوبی برای توزیع مجالت 

داشته است. این تجربه را هم به منایندگامنان در رسارس كشور انتقال دادیم.
در حقیقت نشست منایندگان رشد، چه در استان ها و چه در تهران، دو جنبه دارد: یكی رفع مشكالت احتاملی و دیگری 

تعامل بین منایندگان و ارائه ی تجربیات مفید ایشان.
 در زمینه ی تعامل بیشرت با منایندگان رشد چه برنامه ای دارید؟

در سال های گذشته بیشرت متركز بر استان ها بود، ولی در سال 1389 تصمیم گرفتیم كه بر مناطق، شهرستان ها و شهر تهران 
از ما  بیشرت متركز كنیم. در سال های قبل،  در میان شهرستان های استان تهران، شهرستان كهریزك شاید فقط یك كارتن مجله 

می گرفت، ولی در سال گذشته، 68 هزار جلد مجله از ما درخواست كرد.
بنابراین سعی داریم در سال 1389 با منایندگان رشد مناطق 19 گانه و شهرستان های تهران بیشرت تعامل داشته باشیم تا ان شاءالله 

آمار مخاطبامنان را در این مناطق هم باالتر بربیم.
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چ�را مجالت رش�د ب�رای معلامن، مربیان و مدیران مدارس منتش�ر می شود؟
نرشیات رشد چگونه منتش�ر می ش��وند؟

تحلیلی از پژوهش ها و پیامیش های انجام شده درباره ی مجالت رشد
هر چیز خنده داری طن������ز نیس�ت

نیم گاهی به مرکز بررسی آث�ار مجالت رش��د
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»        « عنوان مشرتک سی   و دو عنوان مجله ای است که در دفرت انتشارات کمک آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش منترش می شود. مجالت رشد با شامرگان 
بیش از سی میلیون نسخه در سال، در گسرته ی ملی و برای مخاطبان پیش دبستانی تا معلامن، مربیان و 

مدیران مدارس تولید می شوند.
ـ تربیتی می کوشند با تأکید بر »تحول بنیادین در آموزش وپرورش« با رویکردهای  این مجالت آموزشی 
ـ تربیتی، توسعه ی مشارکت همه جانبه و  ـ تربیتی، توسعه ی عدالت آموزشی، ارتقای جایگاه علمی  فرهنگی 
بهینه سازی منابع انسانی آموزش وپرورش و با رعایت اصول خدشه ناپذیر: درستی، دقت، روشنی، روزآمدی و 
جذابیت، در بهبود وضعیت آموزش وپرورش مدارس ایفای نقش منایند و متناسب با تحوالت علمی، پژوهشی 
و فناوری و با تکیه بر هویت ملی و ارزش های فرهنگی و اسالمی، زمینه های الزم را برای تحقق اهداف عالی 

آموزش وپرورش فراهم بسازند.
زمینه ی انتشار این مجالت »آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی« است و سابقه ی آن به حدود نیم قرن باز 

می گردد. مجالت رشد پیش از پیروزی انقالب اسالمی به مجالت »پیک« معروف بودند.
در میان این مجالت، 7 عنوان برای دانش آموزان منترش می شود و عنوان های دیگر برای مخاطبان 

بزرگسال )معلامن، مربیان و مدیران( تولید می گردد.
مجالت بزرگسال رشد دو گونه اند: عمومی و اختصاصی.

مجالت عمومی به صورت ماهانه )8 شامره در سال، از آغاز سال تحصیلی تا اردی بهشت ماه( و با عناوین 
زیر منترش می شوند:

1. رشد معلم برای معلامن، دانشجویان تربیت معلم و خانواده ها؛
2. رشد تکنولوژی آموزشی برای معلامن، دانشجویان تربیت معلم و عالقه مندان به تکنولوژی آموزشی؛

3. رشد مدرسه فردا، برای معلامن، مربیان و مدیران و عالقه مندان به فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT(؛

4. رشد مدیریت مدرسه، برای مدیران و معاونین مدارس؛
5. رشد آموزش ابتدایی، برای معلامن دوره ی آموزش ابتدایی )آموزگاران(؛

6. رشد آموزش راهنامیی، برای معلامن دوره ی آموزش راهنامیی.

مجالت اختصاصی به صورت فصلنامه ) 4 شامره در سال( و در قلمرو موضوعی خاص علوم پایه، 
فنی ـ حرفه ای و علوم انسانی برای معلامن )بویژه برای دبیران دوره ی آموزش متوسطه( منترش می شوند.

مجالت اختصاصی »علوم پایه« و »فنی ـ حرفه ای« عبارتند از:
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1. رشد آموزش ریاضی؛
2. رشد آموزش فیزیک؛
3. رشد آموزش شیمی؛

4. رشد آموزش زیست شناسی؛
5. رشد آموزش زمین شناسی؛

ـ حرفه ای. 6. رشد آموزش فنی 

مجالت اختصاصی »علوم انسانی« عبارتند از:
1. رشد آموزش قرآن؛

2. رشد آموزش معارف اسالمی؛
3. رشد آموزش مشاور مدرسه؛

4. رشد آموزش تاریخ؛
5. رشد آموزش جغرافیا؛

6. رشد آموزش هرن؛
7. رشد آموزش تربیت بدنی؛

8. رشد آموزش علوم اجتامعی؛
9. رشد آموزش زبان و ادب فارسی؛

10. رشد آموزش زبان؛
11. رشد آموزش پیش دبستانی.

فواید انتشار مجالت رشد

 مجالت رشد، جزئی از بسته ی آموزشی
تحوالت و نوآوری های نوین در آموزش و تأکید بر یادگیری مهارت ها و کاربرد دانش، استفاده از ابزار، وسایل و فناوری ها در آموزش را هرچه 

بیشرت رضوری ساخته است.
با ارائه ی نظریه های جدید یادگیری و تأکید آن ها بر نیازهای یادگیرندگان، ارتباط آموزش با زندگی واقعی یادگیرنده و ایجاد رشایط واقعی برای 

یادگیری و توجه به رویکرد سیستمی در آموزش، کاربرد ابزار و وسایل در آموزش اهمیت ویژه ای پیدا کرد.
این امر منجر به پیدایش نگاهی جدید و جامع نسبت به ابزارها و وسایل آموزشی شده و در نتیجه، ایده ی »بسته ی آموزشی« مطرح گردیده 

که شامل مجموعه ی منابع، مواد و ابزارهای آموزش هامهنگ برای نیل به هدف آموزش خاص و سازمان یافته است.
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در نظام آموزش  رسمی کشور، عالوه بر کتاب درسی، وجود ابزار و منابع تکمیلی، همچون مجالت 
آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، شبکه ی ملی رشد و... رضوری می باشد.

مجالت رشد قادرند در نقشه ی کالن آموزشی، به عنوان جزئی مهم، در تکمیل برنامه ی درسی به شکل های 
تسهیلی، تعمیقی و توسعه ای، نقش آفرینی منایند.

 تقویت همبستگی اجتامعی و نظام ارزشی و اعتقادی
حفظ و اشاعه ی میراث فرهنگی دینی و ملی، و تقویت همبستگی اجتامعی و نظام ارزشی و اعتقادی، 
یکی از اهداف مجالت رشد است. این نرشیات به رشد و پرورش تؤامان مهارت های خود یادگیری و شناختی، 
عاطفی و حرکتی، در مخاطبان برای بروز رفتارهای صحیح )دانسنت، انجام دادن، چگونه زیسنت و چگونه با 

هم زیسنت( در اصالح و بهبود کیفیت زندگی شان، توجه همه جانبه دارد.

 توسعه و تعمیق تفکر علمی و تفکر نقاد
ـ به منابعی نیاز  ـ که در دوره ی پنج ساله ، تغییر یا اصالح می شوند  معلامن عالوه بر کتاب های درسی 

دارند که جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی در حوزه ی تدریس خود را بیابند.
عالوه بر شبکه های دیجیتالی، مجالت رشد قادرند تازه ترین یافته های نظری مرتبط با حوزه ی یاددهیـ  
ـ حرفه ای و علوم انسانی در قالب مقاالت »دانش محور«  یادگیری معلامن را در قلمرو موضوعی علوم پایه، فنی 

ارائه دهند و از این رهگذر، سواد و دانش نظری معلامن را به روز نگه دارند.
قطعاً  با حضور معلامن، مربیان و مدیران باسواد و به روز )بهبود منابع انسانی( سیستم آموزش و پرورش 
با دامن زدن به واقعیت ها و مسائل امروز  قادر است به »تحول بنیادین« دست یابد. مجالت رشد 
آموزش وپرورش و اطالع رسانی درباره ی کّم و کیف پیرشفت ها و پرسفت ها، ضمن توسعه و تعمیق تفکر 
علمی و تفکر نقاد در بین فرهنگیان، مناسب ترین  راه حل ها را برای افزایش نقاط مثبت و یا کاهش و رفع 

نقاط ضعف ارائه دهند.

 ارتقای مهارت های حرفه ای
دنیای معلمی، آمیخته از دانش و تجربه و هرن است. معلامن عالوه بر سواد و دانش نظری، نیاز به 
آموخنت مهارت های حرفه ای در رشایط متغیر اجتامعی ،  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود، دانش آموزان و 

خانواده ها دارند.
عالوه بر بافتار اجتامعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، رشد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات 
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)ICT( و تأثیر شگرف آن در پدیده های  آموزشی، اهمیت افزایش سواد و مهارت های مرتبط به این فناوری و شناخت زمینه های آسیب زای آن 
را دو چندان ساخته است.

مجالت بزرگسال رشد در طراحی برنامه ی ساالنه ی خود به مسئله فناوری اطالعات و ارتباطات، توجه ویژه دارند. ضمن آن که مجالت »مدرسه 
فردا« و »تکنولوژی آموزشی« به صورت خاصی به این حوزه می پردازند.

با توجه به اهمیت ارتقای مهارت های حرفه ای معلامن، مربیان و مدیران، اغلب مقاالت مجالت رشد با رویکرد »دانش  روشی« تهیه می شوند؛ 
یعنی مطالبی که عالوه بر جنبه های علمی دارای عنرص »کاربردی« نیز می باشند.

 امکان تبادل تجارب آموزشی و تربیتی
همه ی معلامن و مربیان و مدیران به تبادل تجارب آموزشی و تربیتی خود با معلامن، مربیان و مدیران دیگر عالقه مندند. چه بسا نکات 
ظریف و عمیقی که محصول پژوهش های دانشگاهی نباشد، بلکه محصول سال ها حضور مستقیم در بین دانش آموزان و درک رشایط خاص 

ـ روانی، اقتصادی و فرهنگی آنان باشد. روحی 
مجالت رشد این فرصت را پدید می آورند تا معلامن، مربیان و مدیران، تجربه های غنی و مفید آموزشی و تربیتی خود را در قالب »خاطره«، 

»یادداشت« و... به سایر فرهنگیان ارائه دهند.

 پرورش استعدادهای نگارشی و پژوهشی
ضعف نگارش یک مشکل ریشه دار و تاریخی است و قطعاً  زاییده ی روش های غلط آموزش انشانویسی در سال های پیشین و کمبود وقت 

مطالعه می باشد.
مجالت رشد این امکان را فراهم می سازد تا معلامن، مربیان و مدیران، با استفاده از مطالعات نظری، تجارب عینی و هرن و ذوق شخصی خود، 

استعدادهای نگارشی و پژوهشی خود را در قالب های نگارشی متنوع، همچون مقاله، خاطره، داستان و... پرورش دهند.
تجربه ی نگارش مقاله و یادداشت و خاطره برای مجالت رشد، نخستین گام جدی برای نگارش کتاب های کمک آموزشی مناسب و چه بسا در 

سال های آتی، نگارش کتاب درسی )در قالب طرح چند تألیفی( باشد.

 تحقق عدالت آموزشی
با توجه به رشایط اقلیمی و اقتصادی و فرهنگی در استان های کشور، به ویژه در مناطق محروم و مدارس روستایی و دور از مراکز استان ها، 

امکان دسرتسی به ابزار و منابع آموزشی، به راحتی وجود ندارد.
مجالت رشد با توجه به گسرته ی ملی و قیمت ارزان، این امکان را برای معلامن، مربیان و مدیران این مناطق فراهم می سازد تا آنان نیز از 

کیفیت نسبی آموزش مناسب برخوردار شوند.
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 امکان بیان نظرات
مجالت رشد قادرند با »مسئله محور« بودن محتوای آن ها به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر، و مشارکت 
دادن مخاطبان در تولید محتوا و بیان تجربیات موفق و احتامالً ناموفق آموزشی و تربیتی، ارائه طرح های 
نو و تبیین برنامه ها و هدف های نظام آموزش وپرورش برای مخاطبان، امکان بیان نظرات آنان را پیرامون این 

برنامه ها و هدف ها فراهم سازند.
برنامه های اصالحی آموزش وپرورش در اغلب ماملک پیرشفته، امری ملی و منطقه ای و کوششی همگانی 
تلقی می شود و مسئولیت پیشربد آن، تنها به عهده ی دولت مرکزی نیست. گرچه هدایت و هامهنگی اصلی 
آن باید بر عهده ی دولت ها باشد و آنان نیز آن را از وظایف مسّلم خود بدانند، مردم و به ویژه فرهنگیان، با 
همه ی توامنندی های شناخته و ناشناخته ی خود، سهم مؤثرتری در پیشربد برنامه های اصالحی آموزش وپرورش 

کشورشان دارند.
مجالت رشد، ضمن تبیین رضورت مشارکت همه  جانبه ی مردم و به ویژه فرهنگیان، در توسعه و اصالح 

آموزش وپرورش، زمینه ها، فواید و آثار مثبت این مسئله را تبیین می سازند.

 توسعه ی کیفی پژوهش و پژوهشگری
مجالت رشد با فراهم کردن فرصت بیان پرسش ها و پیشنهادهای معلامن، مربیان و مدیران، آشنا کردن 
آنان با شیوه های نوین پژوهش در حوزه ی مسائل آموزش وپرورش، انتشار دستاوردهای پژوهش های کاربردی 
و راهربدی، بیان اولویت های پژوهشی در آموزش وپرورش و اخذ نظر آنان پیرامون این اولویت ها، معرفی 
مراکز و مراجع ملی و بین املللی پژوهشی، معرفی پژوهشگران حوزه ی آموزش وپرورش و دستاوردهای آنان 
در عرصه  های ملی و بین املللی و...، ضمن کمک به تدقیق ارتباط میان پژوهش در حوزه ی آموزش و پرورش 

و توسعه ی ملی، باعث توسعه ی کیفی پژوهش و پروهشگری در آموزش وپرورش می شوند.

 ابزاری برای توسعه ی پایدار
اگر توسعه ی پایدار، توسعه ی بهبود زندگی نه فقط نسل امروز، بلکه نسل های فردا نیز باشد، مجالت 
رشد که به منظور توانایی های علمی و ذهنی و ارتقای کیفیت مهارت های حرفه ای معلامن، مربیان و مدیران 

امروز منترش می شود، در تربیت و آموزش نسل های آتی نیز مؤثر خواهد بود.
لذا مجالت رشد، ابزاری برای توسعه ی پایدار در حرفه ی آموزش وپرورش است؛ چرا که غیر از تأمین نیازها  

و خواسته های »آتی« مخاطبان خود، به تأمین خواسته های آتی آنان نیز توجه ویژه خواهد داشت.
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مروری بر ساختار و فرایند تولید نشریات رشد

نشریات رشد چگونه 
ـوند؟ می شـ منتشـر 
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اشاره
انتشار منظم و بدون وقفه ی 32 عنوان مجله ی رشد در پنج 
دهه ی گذشته، از خط مشی روشن  آموزشی، اهداف و راهربدهای 
مشخص، ساختار و سازمانی دقیق، و فرایندهای اجرایی سنجیده 
حكایت دارد. چرا كه یك فراورده فرهنگی مطلوب و ارزشمند، بدون 

وجود سازمان و ساختاری منظم، به بار نخواهد نشست.
خط مشی، اهداف و راهربدهای نرشیات رشد برای بسیاری 
از منایندگان رشد و كارشناسان آموزشی و فرهنگی و روشن است، 
اما از ساختار و سازمان اجرایی كه تحقق عینی و عملی اهداف و 
خط مشی های مذكور را ممكن و میرس می سازد، كمرت كسی اطالع 
دارد. برای آشنایی با ساختار و سازمان تولید نرشیات رشد، قبل از 
هر اقدامی باید نقشه ی كالن و مفهومی فرایند برنامه ریزی و تولید 

نرشیات را مورد توجه و تدقیق قرار داد.
* * *

رسمشق های سه گانه
سه  رشد  نرشیات  تولید  برای  مفهومی،  نقشه ی  این  در 

رسمشق كالن در نظر گرفته شده است كه عبارت اند از:
1. اهداف و برنامه های آموزشی؛

2. نیازها، عالئق و نگرش های مخاطب؛
3. استانداردهای مطبوعاتی.

آموزشی  رشد  نرشیات  خط مشی  و  رویكرد  كه  آن جا  از 
و  اولین  آموزشی،  برنامه های  و  اهداف  به  پای بندی  است، 
مهم ترین رسمشق این مجالت است. با وجود تفاوت نقش و 
در  درسی،  كتاب  و  برنامه  با  نرشیات  و  رسانه ها  كاركردهای 
این باره اتفاق نظر وجود دارد كه نرشیات رشد، چه به عنوان 
رسانه ی آموزش های مكمل و فوق برنامه و چه به عنوان جزئی 
از یك بسته ی آموزشی كه همه ی وسایل و رسانه های آموزشی 
را در خدمت اهداف كالن نظام تعلیم وتربیت به كار می گیرد، 
می توانند نقشی اساسی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی 
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ایفا كنند. به ویژه كه در روند شتابان تغییر و تحوالت فرهنگی و آموزشی، شیوه های 
آموزش   غیررسمی، نرم، منعطف و غیرموظف هر روز با استقبال بیشرتی از سوی 
فراگیرندگان مواجه می شوند، و در این میان، نرشیات آموزشی و كمك آموزشی در 
اشكال چاپی و الكرتونیك خود، جایگاهی ویژه در برنامه های آموزشی و تربیتی 

مدارس امروز و فردا داشته و خواهند داشت.
نیازهای سازمان آموزش وپرورش و اهداف و  اما اگر یك ضلع تولید نرشیات 
برنامه های آموزشی و درسی است، ضلع و رسمشق دیگر آن ها، نیازهای مخاطبان 
نرشیات است. توجه به نیازها، عالئق و نگرش های مخاطبان، هم به عنوان گروه 
هدف برنامه های آموزشی و هم به عنوان مخاطب نرشیات و رسانه ها از رضوریات 
است. بدون شناخت زمینه و بسرت های پیام و نیازهای مخاطب، هر نوع اطالع رسانی 
تیر شلیك كردن در تاریكی است. توجه به مخاطب كه در اقتصاد از آن به عنوان 
فراتر  جایگاهی  آموزشی  و  فرهنگی  رسانه های  در  می شود،  یاد  »مشرتی مداری« 
یافته است و مخاطب از یك مرصف كننده ی رصف، براساس اصل دوسویگی و تعامل رسانه ای، به مشاركت كننده در فرایند تهیه، 

تولیدوتنظیم پیام تبدیل شده است.
نرشیات رشد براساس چنین اصلی، شناخت نیازها، عالئق و نگرش های مخاطبان و تعامل و مشاركت با آن ها را به عنوان دومین 
نیازسنجی های دوره ای و منظم، گفت وگوی نزدیك و چهره به چهره  انجام نظرسنجی و  با  رسمشق خود برگزیده اند و می كوشند 
با آن ها و نیز اختصاصی از صفحات نرشیات به آثار آن ها، زمینه ی مشاركت مخاطبان را در فرایند تولید نرشیات فراهم آورند. 
نرشیات رشد، به عنوان سومین رسمشق، استانداردهای مطبوعاتی را در نظر دارند كه بیشرت ناظر بر فرم و قالب ارائه ی مطالب و 
پیام هاست. پیام ها و محتوا هر چند متعالی، فنی و رسشار از اطالعات تازه و جذاب باشد، چنان چه در شكل و قالب مناسب ارائه 
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نشود، شوق و اشتیاق را برمنی گیرد و احتامالً مورد مطالعه قرار 
نخواهد گرفت. اهمیت میزان تأثیر قالب و فرم ارائه ی پیام در 
رسانه ها تا حدی است كه برخی صاحب نظران گفته اند: »رسانه 

خود پیام است.«
بر روان شناسی تیپ  پیام عموماً  ارائه ی  تكنیك ها و اصول 
غالب مخاطبان متكی است؛ این كه مخاطبان چگونه نسبت به 
پیام ها كنش و واكنش نشان می دهند، چگونه پیام ها را انتخاب، 
چیدمان  و  آرایش  نحوه ی  می كنند،  انباشت  و  هضم  جذب، 

پیام ها  چه تأثیری بر درك و دریافت آن ها می گذارد و... .
نرشیات رشد اگرچه خط مشی آموزشی دارند، امااین مشی 
را در قالب نرشیه و رسانه ارائه می كنند. از همین جاست كه 
از كتاب  اهداف مشرتك، نرشیات و مجالت آموزشی  با وجود 
اجبار  عدم  و  انعطاف  روزآمدی،  تازگی و  می شود.  درسی جدا 
جمله  مخاطب،از  با  مستمر  تعامل  و  تكرث،  و  تنوع  فشار،  و 
وجوه متایز آشكار و غیرقابل انكار مجالت آموزشی با كتاب های 
درسی است و مجالت رشد به خوبی بر این تفاوت ها را بازتاب 

می دهند.

فرایند برنامه ریزی
یافته ها و نتایج حاصل از رسمشق ها در زمینه ی اهداف و 
برنامه های آموزشی، نیازها و عالئق مخاطبان و استانداردهای 
رویكردهای  و  سیاست ها  هامهنگی  كمیته ی  در  مطبوعاتی، 
از  مركب  كمیته  این  می شوند.  تلفیق  باهم  محتوایی مجالت 
ذی ربط،  رسانه های  آموزش وپرورش  معاونت های  منایندگان 
منایندگان  درسی،  كتب  برنامه ریزی  و  تألیف  دفرت  منایندگان 
مراكز و مؤسسات پژوهشی مرتبط، و نیز منایندگان و رسدبیران 

مجالت رشد است.
پس از تعیین سیاست ها و خط مشی های برنامه ی ساالنه، 
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رسدبیران و شورای برنامه ریزی هر یك از مجالت رشد، متناسب 
می كنند.  مبادرت  مجله  ساالنه ی  برنامه ی  تدوین  به  آن،  با 
نفر   4 تا   3 و  رسدبیر  شامل  مجله  هر  برنامه ریزی  شورای 
كارشناس در زمینه ی آموزشی و تربیتی، مطبوعاتی و موضوع 
تخصصی هر مجله است. برنامه ی پیشنهادی هر یك از مجالت، 
پس از بررسی و نهایی شدن برای اجرا به مجالت بازگردانده 
می شود. از این مرحله به بعد، رسدبیر، شورای برنامه ریزی و 
اعضای هیئت تحریریه ی مجالت كه بیشرت به صورت ستادی با 
مجالت همكاری می كنند اقدام به تبدیل و ترجمه ی برنامه به 
مواد و مطالب خواندنی برای هر یك از شامره های مجله، به 
تناسب ظرف زمانی و مقتضیات و رشایط اجتامعی و فرهنگی، 

می كنند. 

زمینه ی اجرایی
تولید مجالت رشد شامل سه مرحله است:

تدوین  از  پس  بخش  این  مطالب:  و  محتوا  تولید  الف( 
و  بررسی  با  می شود،  آغاز  مطالب  تهیه ی  سفارش  از  برنامه، 
پیرایش  برنامه ریزی، ویرایش و  از سوی شورای  تأیید مطالب 
مطالب، و تأیید مدیرمسئول ادامه می یابد و با ارسال پرونده ی 

خرب برای بخش فنی و هرنی به پایان می رسد.
پرونده ی  از دریافت  این بخش،  تولید فنی و هرنی:  ب( 
رسامی،  آماده سازی،  با  می شود،  آغاز  حروف چینی  برای  خرب 
آن  تأیید  و  ماكت  تهیه ی  عكاسی، صفحه آرایی،  تصویرسازی، 
ماكت  سی دی  ارسال  با  و  می یابد  ادامه  مدیرمسئول  توسط 
پایان  به  صحافی  و  چاپ  و  چاپ،  بر  نظارت  چاپ خانه،  به 

می رسد. 
تعیین  و  سفارش  ثبت  از  بخش  این  مجالت:  توزیع  ج( 
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شامرگان موردنیاز برای هر یك از مجالت آغاز می شود، با اعالم 
صدور  بسته بندی،  مجالت،  دریافت  چاپ خانه،  به  شامرگان 
برای مشرتكین  ارسال  با  ادامه می یابد و سپس  فروش  فاكتور 
پایان  به  پست  نیز  و  توزیع می شود  از طریق سیستم خاص 

می رسد.

ارزش یابی 
و  ارزیابی  رشد،  نرشیات  تولید  فرایند  از  حلقه  آخرین 
انتشارات  دفرت  مطالعات«  »مركز  توسط  كار  این  است.  نقد 
كمك آموزشی انجام می شود. نقد و ارزیابی مجالت، متناسب با 

سه رسمشق اصلی مجالت، در سه بعد صورت می پذیرد:
الف( میزان تحقق اهداف و كاركردهای آموزشی و تربیتی 

مورد انتظار، متناسب با اهداف و راهربدهای مجالت. 
از زنان  اعم  نیازهای مخاطب،  تأمین عالئق و  ب( میزان 
فصل  آغاز  كه  نیازسنجی  پژوهش های  با  مطابق  مردان،  و 

برنامه ریزی ساالنه و یا پنج ساله ی مجالت انجام شده است.
تنوع  نظر  از  مطبوعاتی  استانداردهای  رعایت  میزان  ج( 
و  تنوع  مطبوعاتی،  قالب های  تعدد  موضوعات،  و  عناوین 
تكرث نویسندگان، جلب مشاركت مخاطبان، روزآمدی و تازگی، 
ویرایش و پیرایش و سالست و روانی مطالب، نسبت مطالب 
به طرح و تصویر، و زیبایی و جذابیت برصی و گرافیكی )روند 

منای ارزش یابی در ادامه آمده است(.
با توجه به سه منظر مورد اشاره در نقد و ارزیابی مجالت، 
نوع بررسی ها نیز متفاوت است كه به برخی از مهم ترین آن ها 

اشاره می شود:
1. تحلیل محتوای كّمی ساالنه ی مجالت كه به صورت منظم 
و دوره ای هر ساله انجام می شود و هدف از آن عبارت است 
از ارزیابی آن چه تولید شده با برنامه ی ارائه شده، اهداف و 
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راهربدهای مجالت و نیز استانداردهای مطبوعاتی.
به  و  ساالنه  به صورت  كه  مخاطبان  نگاه  از  ارزیابی   .2

تفكیك در استان های گوناگون انجام می شود.
كه  مطبوعاتی  و  آموزشی  كارشناسان  نگاه  از  ارزیابی   .3
می گیرد،  صورت  ساله  هر  كه  موردی  مطالعات  از  گذشته  
به صورت منظم مطابق با برنامه های توسعه ی پنج ساله انجام 

می شود.
در كنار این نوع پژوهش های منظم، مركز مطالعات دفرت، 
مقایسه ی  و  تطبیقی  مطالعات  چون  دیگری  پژوهش های 
نرشیات رشد با نرشیات مشابه و یا تحلیل ثانویه ی مطالعات 
توسط  نوجوان  و  كودك  نرشیات  زمینه ی  در  شده  انجام 
در  آینده نگرانه  مطالعات  هم چنین،  و  پژوهشی  مراكز  سایر 
ایران  در  آموزشی  نرشیات  تولید  آتی  زمینه ی چشم اندازهای 
و  برنامه ریزی  در خدمت  كه همگی  انجام می دهد  و جهان 

كیفیت بخشی تولید نرشیات رشد هستند.
رسمشق  سه  با  كه  رشد  نرشیات  تولید  فرایند  واقع،  در 
نگرش های  و  عالئق  نیازها،  آموزشی،  برنامه های  و  اهداف 
از  پس  می شود،  آغاز  مطبوعاتی  استانداردهای  و  مخاطبان، 
با  توزیع،  و  هرنی  و  فنی  تولید  محتوا،  تولید  چرخه ی  طی 
ارزش یابی نرشیات از منظر هامن سه رسمشق و این كه تا چه 
كرده اند،  عمل  موفق  آن ها  تحقق  و  تأمین  جهت  در  اندازه 

پایان می یابد.
و  یافته ها  می دهد،  نشان  مفهومی  نقشه ی  كه  هم چنان 
نتایج ارزیابی ها مجدداً در چرخه ی برنامه ریزی و تولید نرشیات 
قرار می گیرد تا در شامره ها و دوره های بعدی نرشیات مورد 

توجه قرار گیرد و لحاظ شود.
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نقشه ی مفهومی فرایند برنامه ریزی تولید مجالت رشد

برنامه ی سازمان

اهداف و برنامه های آموزشی

تولید مجالت رشد

كاركردهای آموزشی

تأمین نیازهای مخاطبان

استانداردهای مطبوعاتی

نیازسنجی
تبدیل برنامه  به 
مواد و مطالب 

مطبوعاتی

تدوین برنامه ی 
مجالت )دانش آموزی، 
عمومی و تخصصی(

تلفیق اهداف و 
برنامه های آموزشی، 
عالئق مخاطبان، و 

استانداردهای مطبوعات

ارزیابی و نقد مجالت از 
نگاه مخاطبان و كارشناسان 

در ابعاد متفاوت

تبدیل یافته های 
نظرسنجی  به 
خط مشی  های 

برنامه ای

انطباق استانداردهای 
مطبوعاتی با 

مقتضیات مجالت

استانداردهای علمی 
مطبوعاتی

نیازها، عالئق 
و نگرش های 

مخاطبان

تبدیل اهداف و برنامه های آموزشی و سیاست های 
برنامه ی سازمان به خط مشی های برنامه ای برای مجالت
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توضیحاتمدارك ذی ربطمسئولیتمنادرشح فعالیت

مركز مطالعاتنیازسنجی برای تولید مجالت1
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بررسی نیازسنجی(

تدوین برنامه ی یك ساله2
رسدبیران و شورای برنامه ریزی 

مجالت
برنامه ی یك سال

برنامه ی یك سالشورای نظارت محتوايیبررسی برنامه ی یك ساله3
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آیا برنامه ی یك ساله مورد تصویب 

است؟
شورای نظارت محتوايی

برگشت  به مرحله ی 2 برای اصالح 

برنامه است

جدول صفحات مجلهشورای نظارت محتوايیارائه به كمیته های هامهنگی5
یادداشت 3 )كمیته ی تلفیق یا 

هامهنگی(

پرونده ی خربرسدبیرتولید محتوای مجله6

پرونده ی خربواحد تولید فنی ـ هرنیتهیه ی ماكت مجله7
براساس دستورالعمل واحد تولید فنی 

ـ هرنی

8
بررسی ماكت )انجام مراحل نظارت 

محتوایی در سه مرحله(

ناظران محتوایی، معاون 

برنامه ریزی مجالت، 

مدیرمسئول

ماكت مجله

آیا ماكت تهیه شده، مورد تأیید است؟9

10
خیر( ارسال برای رسدبیر برای لحاظ 

كردن اصالحات
ماكت مجلهمدیركل دفرت

11
بله( ارسال برای رسدبیر برای ادامه ی 

مراحل آماده سازی
ماكت مجلهمدیركل دفرت

12

تولید سی دی مجله براساس مراحل 

پیش بینی شده و ارسال آن برای چاپ 

)به دستور مدیركل(

واحد تولید فنی ـ هرنی
دستوالعمل  واحد تولید 

فنی ـ هرنی

13
چاپ مجله )نظارت در طول چاپ تا 

پایان آن صورت می گیرد(

چاپ خانه ی افست / ناظر 

چاپ دفرت

چاپ خانهتحویل به اداره ی توزیع برای توزیع14

15
توزیع مجالت بین سازمان های 

آموزش وپرورش استان ها و مناطق
اداره ی توزیع و بایگانی

دستورالعمل توزیع 

بازرگانی

16
قرار دادن مجالت در سایت مربوطه 

واحد نرش الكرتونیك

دفرت مجالتبایگانی سوابق17
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فرایند اجرایی تولید مجالت كمك آموزشی رشد
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 برای تولید نرشیات رشد سه رسمشق كالن در نظر گرفته شده است كه عبارت اند از:

1. اهداف و برنامه های آموزشی؛

2. نیازها، عالئق و نگرش های مخاطب؛

3. استانداردهای مطبوعاتی

تولید مجالت رشد شامل سه بخش است: تولید محتوا و مطالب، تولید فنی و هرنی، توزیع مجالت
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مقدمه
براساس برخی شواهد تاریخی، از حدود پنج هزار سال قبل، نخستین كوشش های انسان برای بیان و انتقال اخبار، مهارت ها، احساسات 
و تجربیات خود به دیگران، با حكاكی تصاویر و كلامت روی گل پخته و یا پوست حیوانات و گیاهان، آغاز شد. با اخرتاع پاپیروس )105 
ق.م( در مرص و سپس پیدایش كاغذ )در سال 750 میالدی در سمرقند و 900 میالدی در بغداد(، گام های مهمی در راه ارتقا، ماندگاری 
و هم افزایی دانش و فرهنگ برشی برداشته شد. از اخرتاع دستگاه چاپ )1450 م( توسط گوتنربگ  و رونق صنعت چاپ و نرش تاكنون، 
ارتباطات مكتوب و تولید كتاب و مجله، تحوالت شگفت آور كّمی و كیفی فراوانی را شاهد بوده است. برخی براوردها و شواهد قطعی مبین 
آن است كه این تحول و پیرشفت با ورود برش به موج سوم متدن و عرص دیجیتال و فناوری های نوین، روزبه روز شتاب و گسرته ی وسیع تر 
و عمیق تری خواهد یافت. به طوری كه امكان پیش بینی و مواجهه با پیامدها و تأثیرات آن برای بسیاری از جوامع و نظام های آموزشی و 

پرورشی، دشوار و حتی غیرممكن خواهد بود.

��ا
���

كی
با 

ری
ف

تحلیلی از پژوهش ها و 
پیمایش های انجام شده 
درباره ی مجالت رشد
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بی شك یكی از مهم ترین انگیزه های این تالش خستگی ناپذیر و مقدس، میل شدید انسان برای بقا و امتداد خود در تاریخ و آینده است. 
انسان امروزی بر شانه ی دانسته ها و تجربیات گذشتگان ایستاده و با تفاخر به فرهنگ و متدن خود می نگرد. بی تردید این دستاوردهای 
عظیم در سایه سار انباشت دانش ها و توسعه ی آموزش تعلیم و تربیت متصور است. توسعه ی علم و فناوری، و گسرتش دانش ارتباطات و 
انتشارات، معلول و نتیجه ی ارتقای آموزش و در عین حال، عامل بسط و تقویت فرایند تعلیم و تربیت است. بررسی اجاملی تاریخ و مسیر 
پر فراز و نشیب تربیت و آموزش نشان می دهد كه »كتاب« و »نوشته«، عنارص ثابت و ابزار اصلی آن بوده اند. بنا بر باور جامعه شناسان 
علوم ارتباطی، آموزش و خربرسانی از اولین كاركردهای ارتباط مكتوب انسان ها قلمداد می شوند و با توسعه ی فرهنگ و گسرتش نیاز 

عمومی، به تدریج رسانه ها نقش های تفریحی و تبلیغی و سپس نقش های تفسیری و راهنامیی را نیز عهده دار شده اند.

الف( پیشینه ی نرشیات مدرسه ای
كتاب و نوشته جزء الینفك آموزش وپرورش از دورترین زمان ممكن بوده است و اولین كتاب 
درسی را به كامینوس نسبت می دهند. بی تردید مربیان و برنامه ریزان آموزشی، برای ارتقا و بهبود 
كیفیت آموزش، تكمیل و تعمیق یادگیری و توسعه ی مهارت ها، عالوه بر كتاب درسی به ابزارهای 
كمك درسی و مجالت و رسانه های غیررسمی توجه داشته اند. برخی پیدایش نخستین مجالت 
كمك آموزشی و نرشیات ویژه ی كودكان و نوجوانان1 را به اولین سال های قرن هفدهم و به اروپاییان 
نسبت می دهند. هدف عمده ی این مجالت تكمیل آموزش های رسمی و یا پربار كردن آن ها و 

هم چنین تقویت مهارت هایی بود كه برنامه های آموزشی در مدارس دنبال می كردند.
مدرسه ای  آموزه های  بر  تكیه  با  آموزشی  كمك  مجالت  و  نرشیات  تولید  یعنی  شیوه،  این 
كشورهایی  و  جوامع  سایر  در  مجالت،  این  كردن  بهرت  و  رسمی  آموزش وپرورش  اهداف  و 
اولین  نیز  ما  كشور  در  شد.  دنبال  داشتند،  مدنظر  را  خود  آموزشی  نظام  بهبود  و  تقویت  كه 
مطبوعات  توسعه ی  و  اجتامعی  نظام  اصالح  با  هم گام  آموزشگاهی،  نرشیات  برای  تالش ها 
و  قاجار  شاه  محمد  دوره ی  و  سیزدهم  قرن  اواسط  در  پركنیز«  »مدرسه ی  ایجاد  به  كشور، 
)اوایل 1300 هـ  پهلوی  از دوران  تا قبل  باز می گردد.  .ق(  ـ  دارالفنون )1258 ه سپس مدرسه ی 

دانش  .ق(،  ـ  ه  1290( ایران  علیه  دولت  علمیه  روزنامه ی  كه  داشتند  وجود  ایران  در  بسیاری  آموزشگاهی  نرشیات   .ش(، 
ـ .ش( از مهم  ترین آن ها  ـ .ش(، و معارف )1316 ه ـ .ش(، تربیت )1314 ه ـ .ش( دبستان خرد )1304 ه ـ .ش(، مدرس فارسی )1300 ه )1299 ه
بودند. دست اندركاران این نرشیات عمدتاً با اندرزهای مستقیم و استفاده از آیات و روایات، به تشویق دانش آموزان، برای كسب علم و معرفت 

و معرفی توانایی های خود می پرداختند. بی شك این نرشیات نقش مهمی در اعتالی دانش و فرهنگ عمومی در ایران برعهده داشته اند.
در سال 1306 هـ .ش، با تشكیل رادیو و تلویزیون آموزشی و نیز »اداره ی كل هرنهای زیبا«، نقش مجالت كمك آموزشی بارزتر شد. 
در مهر ماه سال 1343، »مركز خواندنی های نوسودان« ایجاد شد كه به تولید نرشیاتی با عنوان اصلی »پیك« و عناوین فرعی دانش آموز 

دفرت انتشارات كمك آموزشی با 
هدف تقویت نظام آموزشی، 
اشاعه ی هدف ها و برنامه های 
رس��می آم��وزش و كاه��ش 
ش��كاف بین آموزش رسمی و 
آموزش رسانه ای، سامان بخشی 
مجالت و نرشیات آموزشی را 
به عنوان یك طرح بلندمدت 

پیگیری می كند
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)1343(، معلم )1343(، نوآموز )1346(، كودك )1348(، جوان و خانواده )1347( و نوجوان )1351( انجامید.
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، این مجالت با توقفی سه ساله، مجدداً با عنوان »رشد« و از سوی »دفرت امور كمك آموزشی و 
كتاب خانه ها«، و سپس در سال 1377 »توسط دفرت انتشارات كمك آموزشی« منترش شدند و به تدریج عناوین تازه ای نیز به این خانواده افزوده 
شد؛ از جمله: رشد تكنولوژی آموزشی )1363(، رشد كودك )1372(، رشد آموزش ابتدایی )1376(، رشد مدیریت مدرسه )1380( رشد مدرسه فردا 
)1383( و رشد پیش دبستانی )1387(. در حال حارض مجالت رشد در 31 عنوان )11 عنوان رشد عمومی، 19 عنوان فصل نامه ی رشد اختصاصی 

در رشته ها و دروس متفاوت، و یك عنوان سال نامه( در شامرگانی مجموعاً قریب به 36 میلیون نسخه 
در سال منترش می شوند.

ب( رضورت تحقیق در مورد مجالت
دفرت انتشارات كمك آموزشی، »تحقیق« و برنامه ریزی برای رفع نیازهای دانش آموزان دوره های 
گوناگون تحصیلی، دانشجویان مراكز تربیت معلم و معلامن، مربیان و اولیای دانش آموزان در 
زمینه ی مطالب خواندنی مناسب كمك آموزشی و حرفه ای و تولید مطالب خواندنی مناسب با 
استفاده از »یافته های پژوهشی و تحقیقی«، متناسب با عالقه و نیازهای مخاطبان را از اهداف 
و وظایف خود می داند. این دفرت با هدف تقویت نظام آموزشی، اشاعه ی هدف ها و برنامه های 
رسمی آموزش و كاهش شكاف بین آموزش رسمی و آموزش رسانه ای، سامان بخشی مجالت و 

نرشیات آموزشی را به عنوان یك طرح بلندمدت پی گیری می كند.
بدیهی است كه دفرت انتشارات كمك آموزشی، برای رسیدن به این اهداف و رویكرد، رعایت 
استانداردهای مطبوعاتی و رسانه ای، و رقابت با انبوه رسانه ها و ابزارهای جذاب دیگر، به ویژه 
رسانه های جدید سمعی، برصی، اینرتنتی و نرشیات درون آموزشگاهی و یا مدرسه ای كه از سوی 
نهادهایی غیر از آموزش وپرورش در اختیار و یا دست رس مخاطبان بالقوه ی مجالت رشد قرار 
می گیرند، لزوماً باید اتكا به تحقیق، هوشمندی، تنوع بخشی و مخاطب شناسی را در رسلوحه ی 
برنامه های خود قرار دهد. به عالوه، باید برنامه های كمی و كیفی خود را با توجه به وظایف و 
مأموریت هایش و نیازهای واقعی و سالئق مخاطبان خود تنظیم كند؛ در غیر این صورت ممكن 

است به تدریج در برابر رقبای قدرمتند خود به انفعال و عقب نشینی ناچار شود.
از سوی دیگر، چنان كه گفته شد، در حال حارض با توجه به حدود 14 میلیون دانش آموزان كشور و حدود یك میلیون نفر كاركنان وزارت 
آموزش وپرورش، حدود 36 میلیون نسخه مجالت رشد با عناوین و موضوعات متعدد به صورت ماه نامه، فصل نامه و سال نامه برای استفاده ی 
مخاطبان چاپ و منترش می شوند كه رسمایه های انسانی، فكری، مالی و امكانات فراوانی را مرصوف خود می كند. لذا استفاده ی بهینه و 

ارتقای اثربخشی و كارایی آن ها به انجام پژوهش های مختلف و متنوع و استفاده از یافته های آن ها نیازمند است.

در حال حارض با توجه به حدود 
14 میلیون دانش آموزان كشور 
و حدود یك میلیون نفر كاركنان 
وزارت آموزش وپرورش، حدود 
36 میلیون نسخه مجالت رشد 
با عناوین و موضوعات متعدد 
به ص��ورت ماه نامه، فصل نامه 
و س��ال نامه برای اس��تفاده ی 
مخاطب��ان چ��اپ و منت��رش 
می شوند كه رسمایه های انسانی، 
فكری، مالی و امكانات فراوانی 

را مرصوف خود می كند
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هم چنین مطابق اسناد موجود، از جمله »اهداف، راهربدها و ساختار نرشیات رشد«، مصوب سال 1382 »شورای هامهنگی علمی« 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اهداف زیر برای این نرشیات ترسیم شده اند: 

1. تكمیل و تقویت برنامه های آموزش رسمی؛
2. ارتقای دانش عمومی و مهارت های زندگی؛

3. تقویت هم بستگی اجتامعی و هویت دینی و ملی؛
4. رشد استعداد، ابتكار، خالقیت علمی و ذوق و سلیقه ی فرهنگی؛

5. تفریح، رسگرمی، ایجاد نشاط و تقویت احساس امید؛
6. كمك به تبادل تجارب و تقویت ارتباطات فكری و فرهنگی.

بدیهی است كه حصول هر یك از این اهداف و راهربدهای آن و بررسی سازوكار، كمیته ها و 
ساختارهایی كه برای تحقق آن ها پیش بینی و ایجاد شده است، و هم چنین میزان دست یابی به 
سایر اهداف جزئی و كلی كه از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفرت انتشارات 
كمك آموزشی برای مجموعه ی این نرشیات و هر یك از عناوین آن ها ترسیم شده است، مستلزم 
انجام طرح های پژوهشی زمان بندی شده و ادواری است. این پژوهش ها كه در قالب ها و شیوه های 
متنوعی از جمله مقطعی2، طولی3، مطالعه ی روند4 و تحلیل محتوا5 قابل تصور و اجرا هستند، هم 
به ارزیابی و دریافت تصویری نزدیك تر و واقع بینانه تر از موفقیت و كارایی در جهت رسیدن به 
اهداف كمك می كنند و هم مسئوالن و برنامه ریزان را برای دست یابی به روش ها و راهكارهای 

نوین برای ارتقای كمی و كیفی این نرشیات یاری می رساند.

ج( مروری بر نتایج برخی پژوهش ها
تاكنون ارزیابی های گوناگونی در زمینه ی شناخت سالئق و دیدگاه های مخاطبان مجالت رشد، 
مانند معلامن و دانش آموزان، در استان ها و مناطق متفاوت كشور انجام شده است. در ادامه، به 

اجامل برخی از مهم ترین آن ها و نتایجشان مرور می شود.
 طرح نظرسنجی درباره ی مجله ی رشد دانش آموزی »نوآموز« در مدارس شهر تهران نشان داد 

كه نزدیك به 97 درصد دانش آموزان، رنگ آمیزی تصاویر مجالت را پسندیده اند.
 ارزش یابی سودمندی مجله ی رشد تكنولوژی آموزشی بیان می دارد: مخاطبان نسبت به این مجله دیدگاه مثبت داشته و مطالب آن را 

برای افزایش دانش شغلی خود سودمند تشخیص داده اند و اعالم كرده اند كه میزان آشنایی معلامن و همكارانشان با مجله اندك است.
 گزارش نظرخواهی از معلامن در مورد ماه نامه ی »رشد آموزش ابتدایی« نشان می دهد كه در مجموع از نظر خوانندگان، محتوای مجله در 

حد »زیاد« مفید و قابل استفاده است. هم چنین اهداف این مجله از نظر معلامن تا حد زیاد متناسب است با محتوای تولید شده است.

پژوهش��ی  طرح ه��ای  انج��ام 
زمان بندی ش��ده و ادواری كه در 
قالب ها و شیوه های متنوعی از 
جمله مقطعی، طول��ی، روند و 
تحلیل محتوا قاب��ل تصور و اجرا 
هستند، هم به ارزیابی و دریافت 
واقع بینانه تر از موفقیت و كارایی 
در جه��ت رس��یدن ب��ه اهداف 
كمك می كنند و هم مسئوالن و 
برنامه ریزان را برای دست یابی به 
روش ها و راهكارهای نوین برای 
ارتقای كمی و كیفی این نرشیات 

یاری می رساند
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 ارزیابی شش نرشیه ی عمومی رشد )نوجوان، جوان، معلم، مدیریت مدرسه، تكنولوژی آموزشی و آموزش ابتدایی( از نگاه دانش آموزان، 
كادر اجرایی مدارس، كارشناسان آموزش وپرورش و كارشناسان مطبوعاتی نشان داد:

ـ 49 درصد دانش آموزان ، رشد نوجوان را مرتب و به طور متوسط، 75 دقیقه در كل مطالعه می كنند، جدول و رسگرمی آن را بیشرت 
می پسندند و به طور متوسط در سال پنج شامره از مجله را دریافت كرده اند. از نظر پاسخ گویان این مجله به موقع در مدرسه توزیع منی شود 

و عكس ها و طرح های آن جذاب نیست و قیمت آن كمی گران است.
جوان  رشد  درباره ی  تابعه  شهرستان های  و  تهران  شهر  گانه   19 مناطق  دانش آموز   1190 ـ 
اعالم كرده اند: یك ساعت در هفته و 42 درصد مجله را مطالعه می كنند. بیش از 60 درصد 
دانش آموزان هیچ كدام از مجالت رشد، به جز رشد جوان را منی شناختند. میزان دست یابی 

مجله به اهداف خود را نیز پایین تر از متوسط خواندند.
ـ براساس نظرخواهی از 169 نفر از معلامن، میزان آشنایی آنان با رشد تكنولوژی 
آموزشی 57 درصد، با رشد مدیریت مدرسه 40 درصد و با رشد آموزش ابتدایی را 37 درصد 
بود. 72 درصد از معلامن قیمت مجالت را مناسب دانستند و تنوع موضوعات آن را كم 

ارزیابی كردند.
ـ 184 نفر از مدیران مدارس شهر و شهرستان های استان تهران، عالقه ی خود را به رشد 
مدیریت مدرسه 61 درصد، متناسب بودن آن را با نیازها و انتظارات شغلی خود 62 درصد، 
تناسب حجم آن را 79 درصد و جذابیت عكس ها و طرح های آن را 41 درصد اعالم كردند. آنان 
خواستار افزایش مطالب رسگرم كننده مانند جداول علمی، چیستان، عكس و كاریكاتور بودند.

 مجالت رشد از نظر خصوصیات كلی تا حد زیادی توسط كارشناسان مطبوعاتی تأیید 
شده اند، ولی در ارتباط با خصوصیات مطبوعاتی و گرافیكی ارزیابی مثبتی نداشته اند.

 اغلب كارشناسان آموزشی قالب های مطبوعات مجالت رشد را تأیید كرده اند و در ارتباط 
با بعضی از مجالت، پیشنهاد تغییر در قالب های موجود را ارائه داده اند.

 بررسی یافته های نظرسنجی معلامن و كادر آموزشی استان های آذربایجان رشقی، سیستان و 
بلوچستان و گلستان نشان می دهد: معلمین این استان ها متایل بیشرتی به خواندن مطالب تحقیقی و 

آموزشی مندرج در مجالت رشد دارند.
 مجالت پیوند، تربیت، زندگی، و خانواده سبز، به ترتیب از دیگر مجالت مورد مطالعه ی معلمین و كادر آموزشی بوده اند.

 براساس گزارش یافته های نظرسنجی در استان خراسان: دانش آموزان دوره ی متوسطه در ارزیابی رشد جوان مطالب مورد عالقه شان را 
به ترتیب داستان، مطلب ادبی، جدول و رسگرمی، طنز و چیستان و مطالب علمیـ  آموزشی اعالم كردند.

 بخش قابل مالحظه ای از دانش آموزان، تعداد عكس های رشد دانش آموز را در دوره ی مورد بررسی كم دانستند و خواهان افزایش آن 
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بودند. براساس نظرسنجی در همین راستا، 63/9 درصد دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی، رشد 
دانش آموز را بهرت و قوی تر از سایر مجالت ارزیابی كردند.

 یافته های نظرسنجی از معلمین و كادر آموزشی استان سمنان درباره ی مجالت عمومی و 
تخصصی رشد نشان داد: درصد قابل توجهی از معلمین، ارزیابی مثبتی از مجالت رشد معلم دارند 
و در حد زیاد، محتوای  مجله را متناسب با نیازهای معلامن و كادر آموزشی می دانند. این تحقیق به 
ارزیابی كیفیت مجالت رشد در مقایسه با سایر مجالت پرداخت و بیش از 50 درصد پاسخ هندگان 
آن را قوی تر از سایر مجالت برشمردند. معلمین این استان مباحث مورد نیاز خود را به ترتیب علمی، 

آموزشی، روان شناسی، تربیتی، خاطرات و تجربیات معلامن و مدیران اعالم كرده اند.
 یافته های نظرسنجی از 766 نفر از معلمین و كادر آموزشی درباره ی مجالت عمومی و تخصصی 

رشد معلامن مبین آن است كه: اكرث معلامن مطالب علمیـ  پژوهشی و پس از آن مطالب روان شناختی و تربیتی را مطالعه می كنند. آنان 
مجالت 32 صفحه ای را بیشرت می پسندند. 63/7 درصد معلامن این استان، محتوای مجالت را متناسب با نیازهای معلمین و كادر آموزشی 

دانستند. هم چنین اغلب پاسخ گویان در حد متوسط به تهیه ی مقاله برای مجله متایل داشتند.
 ارزیابی دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی استان یزد از رشدهای »كودك« و »نوآموز« نشان داد، از مجموع 2515 نفر 
دانش آموزان این نظرسنجی، 51/9 درصد از دانش آموزان مجله رشد را به تنهایی، 45/2 درصد با پدر و مادر و تنها 2/9 درصد آن ها به كمك 

معلم مطالعه می كنند.
 ارزیابی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم از رشد دانش آموز در استان سمنان نشان داد: بیشرتین عالقه ی دانش آموزان به لطیفه و 

چیستان و سپس داستان های این مجله است. 60 درصد دانش آموزان نیز نقاشی های مجله را خوب و مناسب دانستند.
 ارزیابی 553 نفر از دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی از رشد كودك و رشد نوآموز در استان سمنان )مركز مطالعات دفرت انتشارات 
كمك آموزشیـ  1388( نشان داد: بیشرتین عالقه ی دانش آموزان به شعر، داستان، رسگرمی و لطیفه است و 54 درصد دانش آموزان غیر از 

رشد به مطالعه سایر منابع نیز می پردازند.
عالقه ی  بیشرتین  است:  آن  مبین  نوجوان  رشد  از  راهنامیی  دوره ی  دانش آموزان  ارزیابی   
دانش آموزان به مطالب علمیـ  آموزشی، طنز و چیستان، جدول و رسگرمی و سپس داستان است و 
پرسان متایل بیشرتی برای همكاری با مجله دارند. براساس همین نظرسنجی، به نظر حدود 40 درصد 

دانش آموزان، این مجله در مقایسه با سایر نرشیات قوی تر است.

د( آسیب شناسی پژوهش ها
نتایج تحقیقات، نظرخواهی ها و نیازسنجی های انجام شده درباره ی مجالت رشد، دستاوردها و 
آثار نسبتاً مفید و ارزنده ای در پی داشته و در مسیر سال ها انتشار، با استفاده از نظرات، پیشنهادها و 

اغلب كارشناس��ان آموزش��ی 
مجالت  مطبوعات  قالب های 
رشد را تأیید كرده اند و در ارتباط 
با بعضی از مجالت، پیش��نهاد 
تغییر در قالب های موجود را 

ارائه داده اند

ارزیابی 553 نفر از دانش آموزان 
پایه های اول تا س��وم ابتدایی 
از رش��د كودك و رش��د نوآموز 
نشان داد: بیش��رتین عالقه ی 
دانش آموزان به شعر، داستان، 

رسگرمی و لطیفه است
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انتقادات مخاطبان، تحوالت كیفی و كمی شایان توجهی در مجالت به عمل آمده؛ و تجارب و اطالعات و ارزیابی های معتنابهی حاصل شده است. 
مجموعه ی گزارش های نظرسنجی درباره ی این مجالت،  گنجینه ی قابل توجهی را در اختیار مدیران، برنامه ریزان، نویسندگان، دست اندركاران، 
نارشان و موزعین قرار داده است كه می توانند از آن برای بهرت كردن بروندادها، پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان و تنظیم اهداف خود بپردازند. با 

وجود این و ضمن ارج نهادن به تالش های انجام شده و احرتام به نتایج حاصل، نكات زیر در این راستا قابل طرح هستند.
گرچه این پژوهش ها، از ابعاد متفاوت پاسخ گوی بخشی از سؤاالت مهم در بعضی زمینه ها هستند، اما بنا به اظهار برخی كارشناسان 
و دست اندركاران، عمالً تأثیر قابل مالحظه، چشم گیر و شایسته ای بر كمیت و كیفیت این نرشیات نداشته اند و این مجالت كم و بیش با 

ویژگی های نسبتاً ثابتی كامكان منترش می شوند. در بررسی و جمع بندی دالیل این امر، می توان به آسیب های زیر اشاره كرد: 
1. نارسایی پوششی: تاكنون پژوهش های اندكی در گسرته ی ملی در این حیطه انجام شده اند و 
بررسی های انجام شده عمدتاً به یك یا چند شهرستان و حداكرث دو یا چند استان معطوف بوده اند. از 
این منظر، نتایج آن ها فاقد قابلیت تعمیم به سایر استان ها و مناطق كشور است. انجام پژوهش ها 

و نظرخواهی های ملی و در گسرته ی كشوری، از نیازها و خألهای این زمینه است.
2. عدم استمرار: از منظری دیگر، بسیاری از این تحقیقات در مقطع زمانی مشخصی انجام 
شده اند و رصفاً عكس برداری مقطعی از یك دوره ی زمانی هستند. در حالی كه رضورت دارد، این 
بررسی ها در توالی های زمانی مشخص و در جوامع و منونه های آماری كارشناسی شده تجدید 
شوند تا قابلیت دست یابی به دیدگاهی مشخص و پایدار را افزایش دهند و بتوانند به طراحان و 

تهیه كنندگان نرشیات در روند اصالح و بهبود، روش های نظام مند و موثقی ارائه كنند.
3. ناهامهنگی روش و یافته ها: از بررسی پژوهش های انجام شده درمی یابیم كه هر یك از آن ها 
حتی درباره ی یك نرشیه، از روش تحقیقی مجزا و سؤاالت و تحلیل های متفاوتی استفاده كرده اند. 
لذا نتایج حاصل با یكدیگر متفاوت اند و امكان مقایسه و تطبیق نتایج و استفاده ی عملی از یافته ها 

را محدود می سازند.
4. تكیه بر نظرات مخاطبان: بسیاری از گزارش های موجود رصفاً نظرخواهی و یا سنجش و ارزیابی 
عالئق مخاطبان و عمدتاً دانش آموزان یا معلامن محسوب می شوند. از این منظر، كمبود پژوهش هایی 
كه با استفاده از اصول روان شناختی و متناسب با ویژگی های سنی، جنسیتی، جغرافیایی، دوره ی تحصیلی و سایر رشایط اقتصادی و اجتامعی 

مخاطبان، به بررسی و تحلیل مطالب و موضوعات و نیازهای واقعی )نه ابراز شده( مخاطبان بپردازند، احساس می شود.
5. كم توجهی به اهداف: تاكنون بررسی هایی كه به تطابق موضوعات و مطالب مجالت رشد با اهداف راهربدی آن ها بپردازند، كم ترمورد 
توجه قرار گرفته اند. توفیق این نرشیات در غنی سازی فرایند آموزش رسمی و موفقیت آن ها در تلفیق آموزش وپرورش و همراهی با آموزش 
رسمی، از جمله اهدافی است كه سنجش میزان تحقق آن احتامالً به روش هایی فراتر از نظرسنجی و به كارگیری تكنیك های پژوهشی 

وسیع تر، پیچیده تر و تحلیل های عمیق تری نیازمند است. لذا در این حوزه باید تحقیقات جداگانه و جامع تری به انجام برسند. 

یافته های  گ��زارش  براس��اس 
نظرسنجی در استان خراسان: 
دانش آموزان دوره ی متوسطه 
در ارزیابی رشد جوان مطالب 
مورد عالقه ش��ان را به ترتیب 
داستان، مطلب ادبی، جدول 
و رسگرمی، طنز و چیس��تان و 
مطالب علمی � آموزشی اعالم 

كردند
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6. عدم مشاركت سایر واحدها: تقریباً متامی ارزیابی ها، پژوهش ها و نظرسنجی های انجام شده، به سفارش و یا توسط دفرت انتشارات 
كمك آموزشی كه مسئولیت تدوین و انتشار این نرشیات را برعهده دارد، انجام شده اند. رضورت دارد سایر واحدها و نهادهای بهره گیر از 

این نرشیات در این راستا، پژوهش های مستقل و مجزایی به عمل  آورند.
7. مراجعه به مخاطبان بالفعل: بررسی اجاملی پژوهش های انجام شده بیانگر آن است كه منونه ی آماری همه ی آن ها معلامن، 
دانش آموزان، اولیا و یا مسئوالنی بوده اند كه از مجالت كم و بیش استفاده می كردند و می توانستند درباره ی مطالب و موضوعات آن ها 
اظهارنظر كنند. در حالی كه مخاطبان بالقوه ی بسیاری بین دانش آموزان، معلامن و سایر اقشار وجود دارند كه به دالیل متفاوت به این 
مجالت و رسانه دست رسی ندارند و بنابراین از آن استفاده منی كنند. مقایسه ی تعداد و شامرگان مجالت فعلی با مخاطبان بالقوه )جامعه ی 
دانش آموزان و معلامن( اندك می مناید و اساساً با آن قابل قیاس نیست. برای مثال، شامرگان رشد نوجوان و رشد جوان )میانگین مجموع در 
هر شامره، 808000 نسخه( در برابر جمعیت دانش آموزان دوره ی راهنامیی و متوسطه )7/720/000 نفر( بسیار ناچیز است. شامرگان رشد 
علوم اجتامعی و یا رشد هرن، در برابر تعداد معلامن و یا مخاطبانی كه بالقوه می توانند از این مطالب بهره بربند، نسبتاً پایین است و تاكنون 

پژوهش های قابل اعتنایی درباره ی دالیل عدم عالقه یا استفاده ی این مخاطبان از این نرشیات به عمل نیامده است.
8 . فقدان رقیب جدی در عرصه ی آموزشی: برخی از صاحب نظران بر این باورند كه نرشیات رشد به هر حال وابسته به وزارت 
آموزش وپرورش هستند. سایر نرشیاتی كه از سوی سایر دانشگاه ها یا بخش غیردولتی تولید می شوند، لزوماً در چارچوب اهداف و وظایف 
آموزش وپرورش نیستند و خط مشی اغلب آن ها آموزشی نیست، و نیز به دلیل محدودیت های ساختاری، امكان ورود به مدارس را ندارند. 
در حالی كه وجود مخاطب مطمنئ، نبود رقیب و وابستگی نرشیات رشد به دولت، پایداری بازار و اطمینان نسبی فروش و عرضه را برای 
تهیه كنندگان آن ایجاد می كند. بنابراین الزم است قواعد بازار، قانون انتخاب كاالی مرغوب و عرضه و تقاضا بر این نرشیات حاكم شود تا 

تحقیق و توسعه در آن ها، از صورت تفنن و تزئینی بودن، به نیاز واقعی تبدیل شود و مورد توجه واقعی باشد.
از طرف دیگر، عده ای بر این باورند كه اتكای نرشیات رشد به بودجه های محدود دولتی، در واقع محدودیتی برای آن ها ایجاد 
می كند كه سبب می شود، هرگونه نظر اصالحی برای بهره گیری از كاركنان و نویسندگان مجرب، رعایت قواعد ژورنالیستی و استانداردهای 
مطبوعاتی، بهبود كاغذ و تصویر، ارتقای محتوا و بهره گیری از نظرات نوین با دشواری و مشكل روبه رو شود. به هر حال به نظر می رسد در 

این زمینه نكات قابل بحث بسیاری وجود دارند كه نیازمند تأمل و بازاندیشی هستند.
9. كمبود كارشناسان و محدودیت بودجه ی پژوهشی: دفرت انتشارات كمك آموزشی، به دلیل محدودیت های اداری، مالی، حاكمیت ساز 
و كارهای اداری، برای جذب پژوهشگران توامنند و یا انعقاد قراردادهای پژوهشی با كارشناسان و پژوهشگران، با محدودیت های عدیده ای 
روبه روست كه دامنه ی انجام تحقیقات كاربردی، مستمر و تطبیقی را با دشواری های بسیاری روبه رو می سازد. در این راستا، می توان 
تشكیالت مناسب، كتاب خانه و اطالعات تازه، مدیریت با ثبات و عالقه مند و پشتیبان پژوهش، اختیارات روشن، ارتباطات منطقی و روان با 

مدارس، معلامن و سایر مراكز پژوهشی، و وجود برنامه ریزی راهربدی و بلندمدت را مورد بررسی قرار داد.
10. عدم باور و بی اعتنایی به نتایج تحقیقات: گله مندی پژوهشگران از به كار نگرفنت تحقیقات و بی توجهی كارشناسان، مدیران و 
تصمیم گیران به نتایج یافته ها و یا بی اعتامدی به كاربست نتایج، از دالیل و زمینه هایی هستند كه در اغلب حوزه های پژوهش در علوم 
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انسانی و اجتامعی در كشور ما وجود دارند و حوزه ی مجالت رشد نیز از این امر مستثنا نیست.
كمبود پژوهشگران عالقه مند، عدم همكاری مسئوالن مدارس، كم ثباتی مدیریت ها و تغییرات دیدگاه ها، مواجهه ی سلیقه ای با تحقیق 
و پژوهش، نوپایی تحقیق در زمینه ی علوم ارتباطات، كمبود دانش نظری و عملی در این حیطه و...، از جمله دالیل دیگری هستند كه در 

حوزه ی آسیب شناسی تحقیقات در زمینه ی مجالت رشد می توان به اجامل به آن ها اشاره كرد.

ه�( جمع بندی و پیشنهادها
نظام  برای  را  اهداف وسیع و واالیی  نظام،  آرمان های متعالی  سند چشم انداز 20 ساله و 
آموزشی كشور و پرورش انسان هایی در شأن و تراز جمهوری اسالمی ایران ترسیم كرده است. »دفرت 
انتشارات كمك آموزشی«، با بهره گیری از سال ها تجربه اندوزی در طراحی و تهیه ی كتاب و مجالت 
كمك آموزشی، برای ایفای نقش شایسته ی خود در راستای پرورش انسان های توامنند، لزوماً باید با 
اتكا به یافته های پژوهشی و گسرتده و تعمیق رویكرد تحقیق مداری، برنامه ها و فعالیت های خود 
را نظام مند و پژوهش محور سازد و با بهره گیری از تجارب و یافته های قبلی و آسیب شناسی موقعیت 

موجود، به بهسازی و روزآمد كردن نظام پژوهشی و برنامه ریزی خود بپردازد.
تقویت و تعمیق مطالعات راهربدی و ایجاد زمینه ها و رویكردهای جدید، به رفع آسیب ها و 
چالش های موجود در حوزه ی پژوهش می انجامد و به كارامدی و ترسیع در رسیدن به اهداف آن 
كمك می كند. با توجه به آسیب ها و چالش هایی كه به بخشی از آن ها اشاره شد، پیشنهاد می شود: 
 ابتدا از نظرسنجی ها و پژوهش ها درحوزه ی مجالت و كتاب های رشد، »فراتحلیل«6 انجام شود و با 

دست یابی به نكات و نقاط مشرتك در این تحقیقات، به اجرای موضوعات مورد توافق اهتامم شود.
 با ایجاد زمینه های جدید و برگزاری نشست های هم اندیشی و كارشناسی، عالوه بر نظرسنجی 
و توجه به زمینه های ژورنالیستی و ظاهری مجالت، به سایر ابعاد آن ها، مانند میزان دست یابی 
آن ها به اهداف و راهربدهای پیش بینی شده و راه های كسب مخاطبان تازه نیز، با اهتامم بیشرتی 

اندیشیده شود.
 به منظور گسرتش مشاركت سایر نهادهای پژوهشی و بسط و تقویت روحیه ی رقابت، برای 
ورود نرشیاتی كه قواعد و استانداردهای آموزشی و تربیتی موردنظر سازمان را كم و بیش تأمین می كنند زمینه های ورود به مدرسه فراهم 

آید و هم زمان، به اجرای پژوهش های تطبیقی با همكاری سایر دستگاه ها و مؤسسات پژوهشی اقدام شود.
 برای ایجاد سازوكار مناسب تر به منظور تعامل و ارتباط مستمر و نزدیك تر استفاده كنندگان و مخاطبان رشد با برنامه ریزان و تهیه كنندگان، 
چاره اندیشی شود؛ به طوری كه در ارسع وقت، امكان دریافت بازخوردها و تأثیرات مثبت و منفی نظرات و دیدگاه ها در مورد كیفیت و 

محتوای ارائه شده در مجالت فراهم شود.

كمبود پژوهش��گران عالقه مند، 
عدم همكاری مسئوالن مدارس، 
كم ثباتی مدیریت ها و تغییرات 
دیدگاه ها، مواجهه ی سلیقه ای با 
تحقیق و پژوهش، نوپایی تحقیق 
در زمین��ه ی عل��وم ارتباط��ات، 
كمبود دانش نظری و عملی در 
این حیط��ه و...، از جمله دالیل 
دیگری هس��تند كه در حوزه ی 
در  تحقیق��ات  آسیب شناس��ی 
زمینه ی مجالت رشد می توان به 

اجامل به آن ها اشاره كرد
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 اهتامم و عنایت دست اندركاران مجالت و مسئوالن به اجرا و كاربست یافته ها و نتایج تحقیقات؛ به طوری كه نظردهندگان و 
پژوهشگران احساس كنند، تحقیقات و نظرات آن ها در بهبود ارتقای نرشیات مؤثر است و به توسعه ی فرهنگ پژوهش و بهبود كارایی 

نرشیات می انجامد.
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تجربه ی سالیان گذشته نشان داده بود كه اگر قرار است، مطلب ویژه ای برای مجالت دانش آموزی تدارك ببینیم، باید چندماه زودتر 
دست به كار شویم؛ چون اگر كارها را در زمان خودشان انجام دهیم، ناگهان متوجه می شویم كه كار از كار گذشته و زمان از دست 
رفته است. برای همین امسال تصمیم گرفتیم یك ماه پیش دستی كنیم و شامره ی ششم »رشد نوجوان« )اسفند 88( را به یك ویژه نامه ی 
نوروزی طنز تبدل كنیم. زیرا مجله ی ویژه ی فروردین ماه، به خاطر شلوغی آخر سال، گاهی بعد از سیزده بدر به دست دانش آموزان 

می رسد. از این رو، جلسه ای فوق العاده ترتیب داده شد تا درباره ی جزئیات كار تصمیم گیری شود. 
شاید این سؤال پیش بیاید كه: چه رضورتی دارد، موضوعی تا این حد داخلی، در »هزار نقش« انعكاس یابد؟ اهمیت موضوع در 
این است كه: اوالً، این موضوع خیلی هم داخلی نیست و نتیجه اش دیر یا زود خارجی می شود! ثانیاً تجربه ای است از هم اندیشی و 
نوع دغدغه ها و نظرات یك گروه كارشناسی درباره ی طنز در نرشیه ی ویژه ی نوجوانان. قبل از پرداخنت به موضوع بحث، الزم است 

افراد رشكت كننده به اجامل معرفی شوند:
1. مجید عمیق: یاور فرهیخته ی مجله از دیار آذربایجان. به راستی حق این نام خانوادگی 
زیبا را ادا كرده و عمق اطالعات ایشان به ویژه در حوزه ی علوم كودكان و نوجوانان مثال زدنی 
است. ده ها جلد كتاب تألیف و ترجمه  در كارنامه ی درخشان خود دارد. گاهی از خودم می پرسم 
یك وجب سینه و آن همه علم؟! من كه عقلم به جایی منی رسد و امیدوارم هر روز عمیق تر از 

دیروز باشد.
2. امیرحسین فردی: ایشان اگر همین یك افتخار را داشت كه یكی از بنیان گذاران حوزه ی 
هرنی بوده است، بس بود. اما خودش بس منی كند! آقای فردی كه دوستان نزدیكش امیرخان 
صدایش می زنند، چندین جلد كتاب، رمان و زندگی نامه ی داستانی خوب در كارنامه ی ادبی اش 
دارد. حدود 30 سال است كه رسدبیری هفته نامه ی كیهان بچه ها را برعهده دارد و... ادامه ی 
معرفی آقای فردی را درز می گیریم، چرا كه با فروتنی و روحیه ی ضد شهرت طلبی كه دارد، نگران 

نگاه معنی دار ایشان هستم؛ نگاهی كه از صد تا حرف بدتر است. پس بگذریم!
3. احمد عربلو: به قول خودش از بچگی رسدبیر بوده است، به عبارت دقیق تر، بیش از 15 سال رسدبیری مجله ی رشد نوجوان را 
برعهده داشته است كه خود در دنیای رسانه پدیده ای جالب است و دست كمی از »رییس جمهور مادام العمر« ندارد. عربلو در ادبیات 

كودك و نوجوان به طنزنویس شهره است؛ یعنی درست راست كار این جلسه!
4. علی اصغر جعفریان: نام كوچكش بیشرت برای رد گم كردن است و گرنه در خیلی از زمینه ها »اكرب« است. غیر از قلم زیبای 
ایشان كه در كتاب خاطراتش از دوران دفاع مقدس انعكاس داشته، بیش از 20 سال تدریس در دوره های گوناگون تحصیلی، از او یك 

جامعه شناس و روان شناس تجربی ساخته و رابط اصلی مجله با مدارس و دانش آموزان است.
5. كیوان تاج الدینی: وقتی این روزها چهره ی او را به عنوان گوینده ی خرب در تلویزیون می بینم، از خلقت خدا در شگفت می شوم 
كه از چنان دانش آموز پررش و شوری، چنین شخصیت عمیقی ساخته است. البته به خاطر تفاوت های فردی، ایشان عمق خودش را 

یوسف زاده: قرار است مطلبی 
درب��اره ی س��لول های بنیادی 
و شبیه س��ازی داش��ته باشیم. 
چه طور است یكی از دوستان 
داوطلب شود و آن را در قالب 

طنز بيان كند
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دارد و آقای مجید عمیق هم عمق خودش را. تاج الدینی در زمان حكم رانی عربلو، مشاور مجله ی رشد نوجوان بود و حاال خدا می داند 
با یك دست چند تا هندوانه را ِقل می دهد!

6. یوسف حبیب زاده: نگارنده ی این مطلب است و كرامات او نیازی به بیان ندارد. همین كه یك گفت وگوی دوستانه را )ولو با 
موضوع طنز( بهانه ای برای قلم فرسایی كرده است، نشان می دهد كه چه طور قاطی این جامعت شده و اكنون وارث تاج و تخت عربلو 

در مجله ی رشد نوجوان است. مهم تر از همه این كه موجب انبساط خاطر دوستان است و البته این كم چیزی نیست!

و اما طنز در مجله ی رشد نوجوان
یوسف زاده: دوستان، دمل می خواهد متام شوخ طبعی خود را رو كنید تا با یك ویژه نامه ی طنز در آخرین ماه زمستان، با بهار 
هم دست شویم و حسابی به ریش زمستان بخندیم! برای این كار باید مجموعه ای از مطالب طنز 

پدر و مادر داری تدارك ببینیم. چون می دانید كه هر مطلب خنده داری، طنز نیست.
فردی: یعنی یك جور طنز فاخر كه ِجلف نباشد و رس شوخی را آن قدر باز نكند كه نشود 

دوباره آن را جمع كرد!
عمیق: حرضات! طنز علمی با من. اصالً نیازی به این جور جلسات و قرتی بازی ها نیست. 

كافی است نگاهی به تاریخ علم بیندازیم تا از خنده روده بر شویم.
جعفریان: یعنی تا این حد؟

با  روزی سفیدپوست ها  كه  در جایی خواندم  قبل  مدتی  مثالً  آن حد!  تا  كه  بله  عمیق: 
رسخ پوست ها برخورد می كنند. یكی از پیرمردان سفیدپوست موقع حرف زدن، دندان مصنوعی اش 
از دهانش می افتد، این عمل از نظر رسخ پوست ها آن قدر حیرت انگیز بوده است كه پیش پایش 

به سجده می افتند!
جعفریان: این كجایش مربوط به علوم بود؟!

عمیق: خب می توانیم این رویداد تاریخی را رشوع یك مطلب علمی درباره ی اخرتاع دندان مصنوعی قرار دهیم. آن قدر جالب 
است كه مخاطب را وادار می كند مطلب را تا آخر با زبان خودش بخواند! اصوالً طنز باید با اندرز همراه باشد، اما نه اندرزی كه باد 

هواست. اندرزی كه مستقیم بزند به ُبرجك دنیای ِكسل كننده ی بعضی ها و حالشان را جا بیاورد.
یوسف زاده: كارهای آقای عربلو در مجالت رشد نوجواِن امسال، منونه های موفقی هستند، ایشان طنز سیاسی را به دنیای نوجوانان 
كشانده است. برای مثال، یك گفت وگوی خیالی با صدام حسین یا مطلبی با عنوان »از دفرتچه ی خاطرات شاه«، بسرت خوبی برای آشنا 

ساخنت نوجوانان با مسائل تاریخی و اجتامعی است.
عمیق: صرب كنید! یك چیز دیگر یادم آمد. می گویند روزی دریانوردی در ساحل دریا آتش روشن كرده بود. در اثر حرارت از 
سنگ های سیلیس شیشه ترشح كرد و برش به طور اتفاقی دوشیدن شیشه از سنگ را كشف كرد. البته آن برش از داستان حرضت سلیامن 

عربل��و: همین ط��ور وقت��ی 
درب��اره ی تاریخچه ی تلگراف 
می نویس��یم، می توانی��م در 
كنار آن به رایج شدن اصطالح 
»حرف ُمفت« در تاریخ تلگراف 

كشورمان اشاره كنیم



61

)علیه السالم( و استفاده ی گسرتده از آبگینه در ساخت قرص آن حرضت بی اطالع بوده است. 
این قبیل رویدادها شاید خیلی خشك باشند و در دنیای طنز نم پس ندهند، اما چیزهایی مثل 
نقش سیب در كشف نیروی جاذبه یا حتی كشف الستیك، از لحاظ قابلیت  طنزپردازی غنی تر 

از اورانیوم بیست درصد است.
عربلو: ممكن است درباره ی طنز الستیك كمی توضیح بدهید!

عمیق: از حوصله ی این جلسه خارج است. آخر جلسه، بیرون منتظرم باش!
یوسف زاده: قرار است مطلبی درباره ی سلول های بنیادی و شبیه سازی داشته باشیم. چه طور است یكی از دوستان داوطلب شود 

و آن را طنز كند!
تاج الدین: می گویند روزی یك قاضی، مجرمی را به هزار رضبه شالق محكوم كرد. مجرم اعرتاض كرد: جناب قاضی، یا شمردن بلد 

نیستی یا منی دانی شالق چیست! برادر من! هر چیزی را كه منی شود طنز كرد.
عربلو: البته می توان تا حدی از طنز زبانی بهره گرفت و مثل الستیك، جذابیت و انعطاف پذیری آن را باال برد.

عمیق: می توان هر معضل اجتامعی یا رویداد خاصی را به زبان طنز بازسازی كرد. مثالً این كه امروزه خیلی از خانه ها، جایگاه خود 
را به عنوان كانون گرم خانواده از دست داده اند و به علت گرفتاری های مفرط اعضای خانواده، بیشرت شبیه خوابگاه شده اند كه می شود 

ف��ردی: به ویژه باید نوجوانان 
را با روی دیگر س��كه بیش��رت 
آشنا كنیم. بچه ها باید متوجه 
باش��ند كه قدرت ه��ای بزرگ 
از هیاهوی ج��ام جهانی چه 

سوءاستفاده هایی می كنند
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چند ساعتی در آن جا خوابید و برای دوندگی های روز بعد آماده شد.
عربلو: همین طور وقتی درباره ی تاریخچه ی تلگراف می نویسیم، می توانیم در كنار آن به رایج شدن اصطالح »حرف ُمفت« در 
تاریخ تلگراف كشورمان اشاره كنیم. اصوالً بیان هرگونه مطلبی، اعم از تاریخی یا علمی، در قالب شاداب و چاالك طنز، تاریخ انقضای 

آن را در ذهن افراد طوالنی تر می كند و ماندگارتر می شود.
فردی: در ویژه نامه ای كه تدارك می بینیم، باید سعی كنیم آن چه می نویسیم جزو مسائل یا دغدغه های نوجوانان باشد. برای مثال، 
معضل سوءتغذیه و نخوردن صبحانه بین دانش آموزان شایع است. عادت های ناروا باید طوری به زبان طنز مورد انتقاد قرار گیرند كه 

در نهایت، فرد به تجدیدنظر در رفتارش ترغیب شود.
جعفریان: از رویدادهای جالب برای نوجوانان، مثل جام جهانی فوتبال هم نباید غافل بود.

فردی: به ویژه باید نوجوانان را با روی دیگر سكه بیشرت آشنا كنیم. بچه ها باید متوجه باشند كه قدرت های بزرگ از هیاهوی جام 
جهانی چه سوءاستفاده هایی می كنند. غالباً شاهد بوده ایم، دنیای استكبار بسیاری از تهاجامت 
گسرتده ی خود را علیه ملت ها در میان جار و جنجال جام جهانی انجام می دهد تا صدا به صدا 

نرسد.
عمیق: مهم این است كه مطالب طنز و فانتزی خود را نیز به گرمابه ی حقایق بربیم و 

بگذاریم لیف و صابون منطق به بدنش بخورد!
گاهی ناب ترین واقعیت ها را می توان با زبان طنز به بهرتین شكل انتقال داد. افسانه ای به 
نام »مردی كه كلبه اش را به آتش كشید« یادم آمد كه جوموكنیاتا، رییس جمهور سابق كنیا، آن را 

نوشته است و در آن چگونگی نفوذ استعامر به كنیا را به زبان طنز رشح داده است.
یوسف زاده: اگر به بیان منظورتان كمك می كند، كمی بیشرت توضیح بدهید.

عمیق: ماجرای مرد فقیری است كه در یك شب بارانی، یك فیل رسش را به داخل كلبه ی او 
می كند و از او می خواهد كه اجازه دهد، رس و گوشش تا بند آمدن باران در كلبه مباند. اما مرحله  

به مرحله جلوتر می آید و عاقبت مرد بینوا را از آن طرف كلبه به بیرون پرت می كند. قصه اش مفصل است.
این جور طنزهای تاریخی و اجتامعی، می توانند به آگاهی و میزان هوش اجتامعی و قدرت استنباط بچه ها بیفزایند.

یوسف زاده: داستان این رییس جمهور محرتم را می گذاریم توی نوبت چاپ در شامره های آینده.
عمیق: دارم به خودم امیدوار می شوم. خوب می توانم یك رسدبیر دل نازك را به چاپ وسوسه كنم! از شوخی گذشته، وظیفه ی 

ماست كه در میدان تره بار ادبیات مرتب پرسه بزنیم و بهرتین و لذیذترین میوه ها را برای مخاطبین خود دست چین كنیم. 
جعفریان: با توجه به سابقه ی طوالنی شام در امر ترجمه، بگویید درباره ی آثار ترجمه چه نظری دارید و موقع مراجعه به میدان 

تره بار، جایگاه آن ها در سبد شام چیست؟
عمیق: خوب شد یادم انداختی تا كمی از خودم تعریف كنم! من فقط به یك مورد كوچك اشاره می كنم تا حساب كار دستتان 

عمی��ق: مه��م این اس��ت كه 
مطالب طنز و فانتزی خود را 
نیز به گرمابه ی حقایق بربیم و 
بگذاریم لیف و صابون منطق 

به بدنش بخورد
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بیاید. در مدت 28 سال گذشته، حدود 4000 رمان خارجی مربوط به سال 1960 به این ور را بررسی كرده ام و 2000 تای این تعداد را 
خودم نخوانده ام. ویژگی بارز اكرث آن رمان ها این است كه به طور آگاهانه یا ناخودآگاه، مفهوم خانواده در آن ها ُسست شده است. 
ماجرا هست، قتل هست، خیانت هست، اما از روابط گرم خانوادگی و فامیلی خربی نیست. اكرث شخصیت ها انگار از زیر بوته عمل 

آمده اند.
فردی: یك دفعه بفرمایید، پدر و مادردار نیستند و خیال را راحت كنید!

عمیق: بله، خالصه اش همین می شود. این جور آثار در ضمیر ناخودآگاه مخاطبان بذر پوچی و بی تكیه گاهی می پراكنند. 
تاج الدینی: یكی از ضعف های ما، چه در طنز و چه در غیر آن، این است كه هنوز نتوانسته ایم ادبیات غنی خودمان را در 
بسته بندی مناسب و مورد پسند مخاطب امروز عرضه كنیم. اگر كمی این موضوع را جدی بگیریم، بسیاری از سؤال های مخاطبان 

جواب داده خواهند شد و خواهیم دید كه چه قدرت استنباط و استعداد خوبی برای درك مفاهیم عمیق دارند.
بگذارید مثالی عرض كنم. چندی قبل درباره ی جنگ »رستم و اسفندیار« برای پرسم كه 
نوجوان است، صحبت می كردم. در پایان صحبت، از استنباط او شگفت زده شدم. گفت: »بابا، 

می دانی چرا اسفندیار از چشمش آسیب دید؟«
گفتم: »نظر خودت چیست؟«

گفت: »چون اسفندیار از نگاهش فریب خورد. هیكل زورمند خود را با بدن پیر و سالخورده ی 
رستم مقایسه كرد و دچار توهم شد. معلوم بود كه چشمش او را بر زمین خواهد زد!«

فردی: نتیجه گیری جالبی بود. تالش همه ی معلم ها و نظام آموزش وپرورش این است كه 
قوه ی متیز و توان تحلیل افراد را تقویت كنند.

تاج الدینی: به ویژه در رشایط امروز، باید راهربد فرهنگی خودمان را براساس نیازهایامن ترسیم 
كنیم. یكی از دوستان من دارویی برای از بین بردن سوسك ها درست كرده بود و می خواست آن 
را به تولید انبوه برساند. كاركرد دارو این طور بود كه آقا سوسكه باید ابتدا رغبت می كرد از آن 

دارو بخورد تا مبیرد. وقتی دید در عمل، سوسك ها از او زرنگ ترند، روش خود را عوض كرد. نوعی داروی خمیری درست كرد تا با قرار 
دادن در مسیر تردد سوسك ها و الی درزها، كارشان را بسازد. 

جعفریان: شاید الزم باشد كه ما هم گاهی نگاهی به عملكرد خود بكنیم و ببینیم آیا روش درستی در پیش گرفته ایم؟ روش نرم و 
خمیری خیلی جاها جواب می دهد. 

تاج الدینی: بله، اولویت اول ما ارتقای میزان آگاهی بچه هاست. اگر آن ها را با مشخصات هواپیامهای جنگنده ی دشمن آشنا نكنیم، 
چه بسا در روز مبادا، هواپیامهای خودی را به اشتباه هدف بگیرند. پس باید فرزندان خود را تجهیز كنیم. یكی از پایدارترین روش ها 

ê .برای این كار، همین زبان طنز است

جعفریان: شاید الزم باشد كه 
ما هم گاهی نگاهی به عملكرد 
خود بكنیم و ببینیم آیا روش 
درس��تی در پی��ش گرفته ایم؟ 
روش نرم و خمیری خیلی جاها 

جواب می دهد



نیم گاهی به مركز بررسی
ــار  مـجـالت لو آث
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شناخت  و  بررسی  هدف  با  رشد،  مجالت  آثار«  بررسی  »مرکز 
استعدادهای دانش آموزان و تحت حامیت قرار دادن هرنجویان مستعد، 
فعالیت خود را از حدود سال 1360 هم زمان با انتشار برخی از مجالت 
رشد دانش آموزی آغاز کرد. در یک نگاه کلی و گذرا، می توان فعالیت های 
مرکز را به سه دوره ی اصلی و مهم تقسیم کرد؛ به طوری که هر دوره 
ویژگی های خاص خود را دارد. آن چه که در پی می آید، مخترصی است 

از برخی از ویژگی های هر دوره.

دوره ی اول: از ابتدای تأسیس تا سال 1373
 این مرحله، دوره ی تولد و شکل گیری مرکز به شامر می آید. حضور 
مسئوالن آن زمان در »دفرت انتشارات کمک آموزشی«، از جمله آقایان 
مهندس چینی فروشان، حمید گروگان، مصطفی رحامندوست، سیدمهدی 
شجاعی و... به عنوان پشتوانه ی مرکز بررسی آثار، عامل مهمی بود که 
فعالیت مرکز را به عنوان یک نیاز کامالً رضوری و قابل استفاده ی مجالت 

رشد نهادینه ساخت.
 مرکز در این دوران، بیشرت محل حضور و مالقات این چهره ها و 
چهره های تازه کارتر با هدف نقد و بررسی قصه های مجالت رشد بود، 
به طوری که بسیاری از این چهره های تازه کار، به تدریج به نیروهای 
فرهنگی کارامد تبدیل شدند و برخی از آن ها نیز در مجالت رشد به 

انجام کارهای فرهنگی پرداختند.
 در این مرحله، کارهای مرکز متمرکز نبود. نامه های برخی مجالت 
توسط کارشناسان خود مجله نقد و بررسی و پاسخ داده می شدند. هر 

مجله نیز طبق سالئق خاص خود با این نامه ها برخورد می کرد.
 در طول این دوره، صفحاتی از مجالت رشد کودک، نوآموز، دانش آموز، 

نوجوان و جوان به آثار بچه ها اختصاص داشت.
 در زمینه ی مسابقات هم، برنامه ی منظم و حساب شده ای در کار 
نبود. بیشرت مسابقات از طرف رشد جوان برگزار می شد که حاصل 
زحامت همکاران در این مسابقات، چاپ و انتشار سه جلد کتاب 
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»ساقه های سبز« )جلد اول و دوم( و »در خاطر آیینه« بود.
 از سال 1372 تا سال 1376 نیز دو کتاب »در خاطر آیینه ها« و »نیلوفرها«، گردآوری، تنظیم و چاپ شدند.

دوره ی دوم: از سال 1374 تا پایان سال 1378
 در این دوره علی رغم متام مشکالت موجود، به تدریج کارهای مرکز به صورت متمرکز برنامه ریزی شد. دستورالعمل مدیرکل وقت، جناب آقای 

سید محسن گلدانساز و تهیه ی اساس نامه ای موجز برای مرکز، حرکت روبه رشدی را برای مرکز رقم زد.
 بخش های کارشناسی یکی پس از دیگری به شکل منظم به وجود آمدند، به طوری که می توان ادعا 

کرد که مرکز، مجموعه ی قابل قبولی از کارشناسان را در سال های گوناگون در یک جا جمع کرده بود.
 در این دوره، با جدی انگاشنت صفحات متعلق به هرنجویان در مجالت رشد، تفکیک دقیق هرنجویان 
از نظر سن و قابلیت های خاص در خلق اثر و توجه به شیوه های متفاوت پاسخ گویی با بهره گیری از 
ـ هرنی(، فعالیت های مرکز از غنای بیشرتی  دیگر کارشناسان )به غیر از کارشناسان قالب های ادبی 

برخوردار شد.
 طرح انتشار رشدهای نوقلم، با هدف ایجاد زمینه ای جدی برای ارتباط با مخاطبان، در دست رس 
قراردادن برخی از آثار رسیده ی قابل قبول و دارای بار آموزشی برای دیگر هرنجویان مرکز همراه با نقد 
و بررسی، ارائه ی پاسخ به پرسش های مشرتک هرنجویان، در دست رس قرار دادن بخش هایی از متون 
کم یاب و نایاب ادبی برای استفاده ی هرنجویان و... تدوین شد و با چاپ و انتشار چند شامره از آن، 
مورد استقبال قرار گرفت و به تدوین صاحب آیین نامه ی انتشار منظم هم شد. رشدهای نوقلم به عنوان 

مقدمه برای انتشار یک مجله ی کمک آموزشی طراحی شده بود.
 انتشار کتاب های »شعر و قصه ی رشد« دارای آیین نامه ای شد که به چاپ آن انسجام بخشید. چاپ 

13 جلد از این کتاب ها، حاصل منظم شدن این حرکت بسیار ارزنده ی مرکز است.
 تبدیل شدن بایگانی مرکز به سیستم رایانه ای نیز یکی دیگر از موفقیت های مرکز در این دوران 

به شامر می رود.
 مسابقات منظم، گسرتده و هدفمندی برگزار شدند، به طوری که در این مدت، شاهد حداقل پنج 

ـ هرنی بودیم. دوره ی کامل مسابقات ادبی 

دوره ی سوم: از سال 1379 تا سال 1385
 در این دوره تدوین طرح »مجمع نوقلامن رشد« رشوع شد. هدف از اجرای عملی مفاد آیین نامه ی این مجمع، ارائه ی راهکارهای جدید برای 

تربیت هرنجویان بود.

از س��ال 1370 تا اس��فندماه 
1385، مدیریت مرکز بررسی 
آثار بر عهده ی زنده یاد حسین 
ح��داد بود. از جمل��ه کارهای 
ارزنده ای ک��ه در زمان حضور 
ارزنده ی وی در این مرکز انجام 
شد، انتشار »مجموعه ی شعر 
و داس��تان رش��د« است که تا 
آن تاریخ، 13جل��د از آن آثار 
منترش و ی��ادگار ماندگار او از 

این سال هاست
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 در این دوره »باشگاه نویسندگان جوان رشد« نیز تأسیس شد. هدف از ایجاد این باشگاه، تدوین برنامه ی آموزشی 
در رشته های داستان، شعر، روزنامه نگاری، منایش نامه نویسی، فیلم نامه نویسی و... در قالب کالس های آموزشی 
حضوری و غیرحضوری بود. محل این باشگاه در زمان محدود فعالیت خود، خارج از دفرت انتشارات کمک آموزشی 

بود.
 در این دوره کارهای مرکز تفکیک شد. نامه های مستقیم خوانندگان به رسدبیران مجالت، توسط رسدبیر و یا 
کارشناس خود مجله مورد نقد و بررسی قرار می گرفت. به عالوه، فعالیت مرکز منحرصاً روی بررسی و پاسخ نامه های 
تخصصی بچه ها در زمینه ی داستان، شعر، نقاشی، خاطره و قطعه ی ادبی، با سمت وسوی تربیت استعدادهای ادبی 

کودکان، نوجوانان و جوانان متمرکز شد.
 تهیه ی سلسله جزوه های »نقاشی را در خانه بیاموزیم« نیز حاصل زحامت کارشناسان بخش نقاشی در این 
دوران بوده است که مرحله به مرحله، هرن نقاشی را به مخاطباِن عالقه مند به نقاشی می آموزاند. الزم به ذکر است 
که از سال 1370 تا اسفندماه 1385، مدیریت مرکز بررسی آثار بر عهده ی زنده یاد حسین حداد بود. از جمله کارهای 
ارزنده ای که در زمان حضور ارزنده ی وی در این مرکز انجام شد، انتشار »مجموعه ی شعر و داستان رشد« است که 

تا آن تاریخ، 13جلد از آن آثار منترش و یادگار ماندگار او از این سال هاست.
روحش شاد و یادش گرامی!

∆ آثار منتخب نوقلامن در مجموعه كتاب هاي نوقلامن رشد منترش مي شود.
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شیوه های فعال سازی مخاطبان مجالت رشد
یك سرو گردن نه، خیلی بیشتر

ببخشید!
استفاده  از مجالت رشد در آموزش زبان و ادبیات فارسی
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»تحول در آموزش وپرورش امری تدریجی، مستمر و حتمی الوقوع است.«)1(
از عبارت »تدریجی و حتمی الوقوع بودن« جمله ی اخیر می توان فهمید كه این تغییر و دگرگونی به قصد رسیدن به اهداف غایی، با ارسال 
یك بخش نامه و به اصطالح در چشم برهم زدنی! پدیدار نخواهد شد. از طرف دیگر، »حتمی الوقوع بودن« این تغییر و تحول در آموزش وپرورش 
به ما می گوید كه نه تنها مقاومت در برابر تحوالت پیش رو بی فایده خواهد بود، بلكه احتامالً مهم ترین تغییر در آموزش وپرورش هامنا تغییر در 
نوع نگرش ها و دیدگاه ها خواهد بود. به احتامل بسیار قوی، در آینده نگاه ما به آموزش وپرورش از نگاه سنتی فراتر خواهد رفت و از جریان كم 
رنگ، كم تحرك و بی روح فعلی فاصله خواهد گرفت. در این صورت، انتظار ما این است كه بحث كیفیت در آموزش وپرورش در همه ی سطوح 
و ابعاد آن به جایگاه واقعی خود نزدیك تر شود و توجه به كیفیت محتوای آموزشی و به خصوص كیفیت نیروی انسانی برای مسئوالن امر در 

درجه ی اول اولویت قرار بگیرد.
از همه ی آن چه كه گفتم نتیجه می گیرم: مجالت رشد، در آینده ی نه چندان دور به عنوان یك هادی و راهنام به كمك كسانی خواهند آمد 

كه عالقه دارند از سنگالخ پرپیچ و خم تحول به سالمت رد شوند!
به نظر این حقیر، مطالعه ی مجالت رشد به این خاطر برای معلامن سودمند است كه آنان را چراغ 
به دست به دنیای تحول وارد می كند و از احساس حقارت »خود كم بینی« دور نگه می دارد. به عالوه، 
احساس مفید بودن و خود را یك رس و گردن از دیگران باالتر دیدن را در مخاطبانش تقویت می كند. 
هم چنین، مطالعه ی مجالت رشد هویت فرد را به عنوان یك انسان مستقل و آزاداندیش مورد تأكید قرار 

می دهد و عزت نفس او را بیشرت می كند.
از طرف دیگر، مطالعه ی مجالت رشد به ذی نفعان كمك می كند كه كارشان را به صورت حرفه ای تری 
انجام دهند. منظور من از حرفه ای شدن، هامنا مطابق اصول علمی كار كردن و در استفاده از تجربیات 
دیگران تخصص داشنت است. در این زمینه من معلم باید بدانم، یادگیرندگان فعلی آموزش وپرورش، 
دانش آموزان چشم و گوش بسته ی دیروزی نیستند كه قادر به تشخیص رسه از نارسه نباشند. اینان 
خیلی زود به فراست درمی یابند كه معلامن حرفه ای و متخصص بهرت از سایر معلامنی كه مطالعه ی 

كمرتی دارند، جریان آموزش را آسان می كنند. این دانش آموزان از مقایسه ی عملكرد خود با دیگران می فهمند كه با بقیه فرق دارند. سطح سواد 
و معلوماتشان به این دلیل به سطح سواد دیگران می چربد كه دانش آموخته ی معلامن حرفه ای هستند و با روش هایی غیر از روش های معمول 
و سنتی با آنان كار شده است. در این صورت، اولیای دانش آموزان نیز به دیده ی عزت و احرتام به آنان می نگرند. در نتیجه منزلت اجتامعی این 

گونه معلامن در مقایسه با سایرین افزایش می یابد و پیوسته در جامعه تكریم و احرتام بیشرتی می بینند.
من نه تنها نگاه های مملو از احرتام و حق شناسی اولیای دانش آموزانم را برای تدریس چند جلسه ی فرشده به صورت حرفه مند، هیچ گاه 

فراموش منی كنم، بلكه دستان پرمهر و محبت آنان را برای تعامل دوجانبه و مؤثرتر به گرمی می فشارم.
* * *

از این كه مجالت رشد مرا تا این حد قابل دانسته و مورد تفقد و لطف خویش قرار داده اند، برخود می بامل. اعرتاف می كنم كه در طول سالیان 

نه تنها مقاومت در برابر تحوالت 
پیش رو بی فایده خواهد بود، 
بلكه احتامالً مهم ترین تغییر 
در آموزش وپرورش هامنا تغییر 
در نوع نگرش ها و دیدگاه ها 

خواهد بود
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گذشته، مجالت رشد برای من رسارس تجربه بوده اند. باور كنید كه گلچین كردن بهرتین آن ها برای من در این لحظه كار بسیار سخت و دشواری 
است. اما به خاطر قدردانی از همكاران عزیزی كه در گمنامی و سكوت ریشه در رسچشمه ی آگاهی ها دارند، اما متأسفانه من نه آن ها را دیده ام 

و نه صدایشان را شنیده ام، و تنها از طریق مجله با دل نوشته ها و كارهایشان آشنا شده ام، تنها به ذكر یكی دو مورد بسنده می كنم.
* * *

1. در تدریس ریاضی، مبحث روش حل مسئله موضوعی است كه تقریباً همه ی همكاران گرامی با آن درگیر هستند و من نیز هامنند سایرین 
سعی داشتم، آن گونه كه آموزش دیده بودم، انواع روش های حل مسئله را به دانش آموزانم یاد بدهم، اما كمرت موفق می شدم. دست رسی به برخی 

از منابع و كتاب های علمی نیز برای من در موقعیتی كه قرار داشتم، اگر نگویم مقدور نبود، باید بگویم كه به سختی مقدور بود.
تنها منبع پرمایه ای كه در آن وضعیت سخت و دشوار در اختیارم بود، »رشد آموزش ابتدایی« بود كه هر چند با تأخیرهای یك ماهه! اما 
باالخره به دستم می رسید. احساس می كردم با وضعیتی كه من و دانش آموزانم در آن قرار داریم، به كارگیری روش های پیچیده با توجه به 

مشكالت خاص دوزبانگی دانش آموزان منطقه مشكل مرا حل نخواهد كرد.
بنابراین »چه باید می كردم؟« آیا باید دست روی دست می گذاشتم و بی هیچ تكاپویی منتظر 
معجزه می شدم؟ یا این كه باید در جست وجوی روش هایی به غایت ساده، مجالت رشد را ورق می زدم 

تا شاید راه حلی برای مشكل خویش پیدا كنم؟
در این هنگام نوشته ای از فیروزه فروزبخش در شامره ی 7 سال 1385 رشد آموزش ابتدایی درخصوص 
حل مسئله توجهم را جلب كرد. بعد از مطالعه ی آن فوراً متوجه شدم كه در چند شامره ی قبل از آن 
نیز درخصوص روش های حل مسئله مطالبی آورده شده است. نام برده با روش علمی و با آوردن منابع 
نظری الزم، مدل هایی را برای آموزش روش حل مسئله در مقاله اش ارائه كرده بود. )مدل هایی كه هم 
اكنون در البه الی صفحات كتاب ریاضی اول و دوم دوره ی راهنامیی تحصیلی برای حل مسئله از آن ها 

استفاده شده است.(
من نوشته ی خانم فیروزه فروزبخش را چند مرتبه مطالعه كردم و دیدم می توانم از آن استفاده كنم؛ به رشطی كه در الگوی ارائه شده 
دستكاری الزم را انجام دهم. بی درنگ دست به كار شدم و مدل چهار مرحله ای »پولیا« را به قدری ساده كردم كه هر دانش آموز دبستانی )حتی 
كالس اول( بتواند با چند مترین ساده، روش حل مسئله را به خاطر بسپارد و در حدود توانایی و استعدادش به آن مسلط شود. از فردای آن روز 

برای آزمودن آن چه طراحی كرده بودم، رس از پا منی شناختم.
نتیجه ی كار بسیار خوب و رضایت بخش بود. اینك در اغلب مدارس منطقه ی ما، مبنای روش آموزش حل مسئله، هامن است كه در یك 

مدرسه ی دورافتاده ی ابتدایی طرح آن ریخته شده است و من از این بابت بسیار خوش حال هستم.
* * *

2. ایده ی اولیه و شیوه ی ساخت نوعی تخته ی آموزشی، تحت عنوان »مولتی برد« به جای »وایت برد« را از مجالت رشد آموختم كه به منظور 
رعایت اختصار، سی دی آن را به پیوست فرستاده ام. شاید كسی باور نكند، ولی این اتفاقی است كه افتاده است!

مجالت رش��د برای من رسارس 
تجربه بوده اند. باور كنید كه 
گلچین كردن بهرتین آن ها برای 
من در این لحظه كار بس��یار 

سخت و دشواری است
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* * *
3. در شامره ی 60 رشد آموزش ابتدایی، مربوط به مهرماه سال 1383، گزارشی از دبستان »شهید سامان روستایی« توجهم را جلب كرد. 
برایم خیلی جالب بود كه در این مدرسه، كارهایی با اهداف پیشربد دسته جمعی در حال تكوین و اجراست. خیلی زود دست به كار شدم و طی 
نامه ای از مدیریت محرتم آموزشگاه تقاضا كردم، اگر برایش مقدور است، قدری بیشرت مرا راهنامیی كند و در جریان آن چه انجام داده است، 

قرار دهد.
چندی بعد نامه ای از مدرسه ی شهید سامان روستایی به قلم آقای رضا رشیفی به دستم رسید كه در آن، تعداد عكس بزرگ و توضیحاتی در 

مورد هر كدام از آن ها ارائه شده بود. )كه در این جا از عوامل محرتم دبستان شهید سامان روستایی به خاطر محبت هایشان تشكر می كنم.(
ناگفته مناند كه من بیش تر در مورد طرز كار و فعالیت های مدارس دارای اهداف پیشربد دسته جمعی مطالعاتی داشته ام. بنابراین شخصاً 
امیدوارم كه در آینده ی نزدیك با تغییر و تحوالتی كه انتظار آمدنش را داریم، تعلیم و تربیت بچه های ایران در مدارس با اهداف پیشربد 
دسته جمعی صورت پذیرد؛ مدارسی با اهداف پیشربد دسته جمعی با مدیریت مردم ساالرانه. به نظر من برای آموزش وپرورش فعلی ما شیوه ی 

اداره ی مدارس، با اهداف مدیریت مردم ساالرانه بهرتین گزینه است.
درود و سالم من به متامی دست اندركاران محرتم مجالت رشد، به خاطر آن كه باعث شدند، من در جریان كارها و فعالیت های ارزشمند 

برخی مدارس رو به رشد قرار بگیرم.
* * *

زیرنویس
* آموزشگاه آزادگان

1. از سخنان حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر محمدیان، در جمع نهمین دوره ی گردهمایی سراسری نمایندگان مجالت رشد.

از سمت چپ، آقای مراد با گرمكن قرمز، آقای شاملو مدیریت منطقه ی 10 
تهران، آقای رجبی مسئول آزمایشگاه و در گوشه ی باال سمت راست كه تنها صورت 

ایشان مشخص است، آقای رشیفی مدیریت مدرسه ی شهید سامان روستایی.

از سمت چپ، آقای رجبی مسئول آزمایشگاه مدرسه ی شهید سامان روستایی 
و آقای شاملو مدیریت آموزش وپرورش منطقه ی 10 تهران.
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اشاره
داود سلامن زاده ممقانی معلم آموزشگاه آزادگان ممقان در ضمن 
گفت وگو حرفی زدند كه آن قدر درست بود و به دمل نشست و خوش حامل 
كرد كه ترجیح می دهم آن را اول مطرح كنم؛ گفته ای كه نشان دهنده ی 
اعتامد به نفس باالی یك معلم روستایی و رضایت شغلی او از آموزگاری 
دبستانی در روستایی كوچك است. او گفت: »این یك واقعیت است و 
آن ها كه مرا می شناسند می دانند و می گویند من از همكاران دیگرم، 
نه یك رس و گردن كه خیلی جلوترم. برای این جلو افتادِن من هیچ كار 

دشواری نكرده ام و آن را از مجالت رشد دارم.«
من گفتم: »شام این را از خودتان دارید، سلامن زاده ای كه كنار میزی 
كه مجالت رشد روی آن است، بی اعتنا منی گذرد و با تسمخر و رسدی 
آن ها را ورق منی زند. می خواند و با باور و انگیزه، به آن چه پیشنهاد 

می دهد، عمل می كند.
* * *

 آقای سلامن زاده موافقید از آغاز، آغاز كنیم. یعنی از وقتی كه با 
مجالت رشد آشنا شدید؟

∆ من در مركز تربیت معلم دوره ی فوق دیپلم با مجالت رشد آشنا 
شدم. آن جا در طول دوره چند مجله به ما دادند و من آن ها را خواندم و 
نگه داشتم. این را از آن جا می گویم كه چند وقت پیش داشتم آرشیوم را 
وارسی می كردم، دیدم مجالتی دارم كه مربوط به قبل از سال استخدامم 

در آموزش وپرورش است.
 مگر شام مجالت رشد را آرشیو می كنید؟

∆ )با تأكید و تعجب از این سؤال( بله، معلوم است. مجالت برای من حكم مرجع را دارند؛ یك بار مرصف نیستند. بسیار پیش می آید كه در كالس به 
مسئله ای برمی خورم و بعد به مقاله یا مطلبی كه در آن رابطه است، رجوع می كنم. 

 آرشیو این همه مجله سخت نیست؟ به جایی كه به آن اختصاص داده می شود، اهل خانه اعرتاض منی كنند؟
∆ )باز هم با تعجب( نه... نه! معلوم است كه نه. آن ها می دانند كه مجله ابزار كار من است. هامن طور كه بقیه ی وسایل و اسباب خانه جا و مكانی 

دارند، مجالت من هم در جای مناسبی نگه داری می شوند.
 وقتی دنبال مطلبی هستید، چه طور آن را پیدا می كنید؟ فهرست موضوعی دارید؟

گفت و گو  با  داود  سـلمان زاده ممقانی

و گـردن  یـك سـر
بیشـتر نـه، خیلی 
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∆ خیر، متأسفانه هنوز این كار را نكرده ام. اما باور كنید بیشرت مطالب آن چنان در ذهنم حك می شود كه وقتی می خواهم به اصل مطلب یا مقاله ای 
رجوع كنم، نشانی هایی از آن به یادم می آید كه مثالً در كدام مجله و مربوط به كدام سال بود. جالب است بدانید، خامنم هم برای پیدا كردن آن 

مجله كمكم می كند.

همه ی مطالب مفید است
 شام بیشرت مدت خدمتتان را در دوره ی ابتدایی بوده اید. كدام مطالب و رسفصل ها بیشرت به كارامدی شام كمك كرده اند؟

∆ واقعاً بگویم و بدون تعارف، متام مطالب به درد من می خورند. با آن چه كه من از مجالت آموختم و به كار گرفتم، در منطقه نزد دوستان، رؤسا 
و همكاران به عنوان معلم موفق مطرح و شناخته شده ام. خودم منی گویم آن ها مرا معلمی موفق و رسامد می شناسند. این موجب شده است كه 
برای برنامه های زیادی، از جمله دوره ها یا نشست های معلامن، از من دعوت كنند. در این جلسات، معموالً همكاری موضوعی را مطرح می كند و 

مثالً می پرسد: چه كنیم كه درس انشا این همه كسالت آور نباشد؟ بسیاری از اوقات، هامن روش هایی را 
كه از مجله آموخته و به كار گرفته ام، برایشان رشح می دهم. آن ها با تعجب، مثل این كه چنین كار و روش 
آموزشی جالبی را من از فضا آورده ام، می پرسند: شام این را از كجا می دانید یا یاد گرفته اید؟ می گویم: مجالت 
رشد. من هم این مشكل را داشتم. روش های پیشنهادی مجله ی رشد را به كار گرفتم و آن را با فضا و كالس 

و دانش آموزان خودم هم ساز كردم.
 آیا در همین جلسات شده است كه بگویید منی دانم یا مطلب مجله را مستقیامً بخوانید؟ 

∆ البته بنده از مجالت رشد آن قدر آموخته ام كه می توانم بگویم، در مورد هیچ موضوع آموزشی، به خصوص 
در مورد دوره ی خودم، یعنی دوره ی آموزش ابتدایی، خالی از ذهن و دست خالی نیستم. اما این پیش  آمده 
است كه همه ی مطلب را می دانسته ام و یاد داشته ام و گفته ام. اما هامن موقع ذكر كرده ام كه در این مورد 
می دانم مطالبی یا مطلبی در یكی از شامره های رشد نوشته شده است. بعد می آیم آن مجله و مقاله را 

هامن طور كه گفتم، پیدا می كنم و جلسه ی بعد ارائه می دهم.
 كدام مطالب یا رسفصل ها را منی خوانید؟

∆ باور كنید مطلبی نیست كه من نخوانم. حتی فهرست را با دقت نگاه می كنم. اما خب بعضی از مطالب را بیشرت دوست دارم. مثالً یادداشت رسدبیر 
را خیلی با دقت می خوانم و از این طریق احساس می كنم كه با خانواده و هیئت تحریریه ی مجله از نزدیك آشنا هستم.

 شیوه ی مطالعه ی شام چگونه است؟ اجاملی، رسیع، انتخابی یا...
∆ ببینید، من یك بار در هامن مدرسه كه مجله به دستم می رسد، رسیع آن را ورق می زنم. چون ذوق و شوق زیادی دارم كه بدانم این شامره چه 
مطالبی دارد. بعد در خانه كمی آرام تر رشوع می كنم به دیدن همه ی مطالب: یادداشت رسدبیر، تیرتها، عكس ها و غیره. بعد در طول روزهای آینده، 

مطالعه ی با دقت و متركز و همراه با یادداشت برداری را رشوع می كنم. مجله كه می آید، اولین روز جمعه ی من به مطالعه ی آن اختصاص دارد.
 خانواده اعرتاض منی كنند كه روز جمعه را باید با آن ها باشید؟

∆ نه اصالً. البته این مقدار زمان را با مالحظه به مطالعه اختصاص می دهم. مثالً خامنم تلویزیون نگاه می كند یا به جایی می رود و من آن زمان را به 

آن ه��ا كه م��را می شناس��ند 
می دانن��د و می گویند من از 
همكاران دیگرم، نه یك رس و 
گردن كه خیلی جلوترم. برای 
این جل��و افتادِن من هیچ كار 
دش��واری نك��رده ام و آن را از 

مجالت رشد دارم
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مطالعه مشغول می شوم.
 تدریس در دوره ی ابتدایی، به مرور تدریس اختصاصی پایه ای می شود. مثالً یك معلم سال ها در كالس پنجم درس می دهد و معلم متخصص پایه ای 

می شود؛ برعكس راهنامیی و دبیرستان كه معلم تخصص درسی دارند. آیا شام بیشرت مطالب مربوط به پایه ای را كه تدریس می كنید، می خوانید؟
∆ من سال هاست كه در پایه ی پنجم تدریس می كنم، اما مجالت رشد را با چنین دیدگاهی منی خوانم. من همه ی مجله را می خوانم و اطمینان دارم 
كه متام مطالب آن روزی به كار خواهد آمد. می دانید كه درس ها باهم ارتباط افقی و عمودی دارند. آگاهی از ریاضیات پایه ی اول تا چهارم به من 

كمك می كند تا آموخته های بچه ها را بهرت كامل كنم.
از طرف دیگر، به  دلیل لطف مسئوالن و همكاران، قرعه ی فال به نام من دیوانه می افتد. مثالً در رشوع كار كتاب های بخوانیم و بنویسیم كه 
می دانید به كالس اول بود و من تجربه ی تدریس آنها را نداشتم، مرا برای برگزاری دوره ی آموزشی معلامن دعوت كردند و قبول كردم. فكر كردم كه با 
استفاده از مجالت رشد می توانم دوره را اداره كنم و همین طور هم شد. آن دوره را خیلی موفق اداره كردم. برای پیدا كردن مقاالت مربوط با كمك 

حافظه ام، به رساغ آرشیوم رفتم و مقاالت موردنیازم را پیدا كردم.
یادم هست كه در همین دوره مطالبی كه ارائه كردم بسیار مورد استقبال واقع شد و مرتباً همكاران 

سؤال می كردند كه این مطالب را از كجا آورده ام. می گفتم: رشد.
 ارتباط شام با مجله و نویسندگان یكطرفه است؟ یعنی مطلب را می خوانید و به كار می گیرید یا 

بازخوردی هم دارید؟
∆ من از آن جا كه با عالقه پیشنهادهای مطرح شده در مجله را یاد می گیرم، به كار می بندم. در ضمن كار و 
به كارگیری روش، یا با یك مسئله روبه رو می شوم كه مثالً این روش در كالس یا منطقه ی من نتیجه منی دهد 
یا با تغییراتی نتیجه می دهد، یا به راه های تكمیلی دیگری می رسم. آن  وقت به شیوه های گوناگون این 

بازخورد را ارائه می دهم.
مثالً برای مجله می نویسم و می فرستم. كه خیلی وقت ها چاپ می شود. یا خیلی پیش آمده است 
كه سعی كرده ام با نویسنده ی مقاله متاس بگیرم و موفق هم شده ام. و آن ها هم خیلی تعجب كرده و 

خوشحال شده اند.

فایده ی مطالعه ی مجالت رشد
 می شود فهرست وار بگویید كه مطالعه ی مجالت رشد چه فوایدی دارد؟ آیا یك زحمت اضافی برای معلم است كه حقوقش كم و مجبور به كار 

دوم است؟
∆ من هم در روستا كار دوم دارم: كشاورزی و دامداری. اما موضوع این است كه این روش ها به یادگیری بچه ها وسعت و عمق می دهد. روش هایی 
هستند كه كلی در زمان و انرژی معلامن رصفه جویی می كنند. به نظر من یكی دو ساعت مطالعه ی رشد و آزمون كردن نظرها و پیشنهادهای آن، 
موجب می شود كه یادگیری رسعت بگیرد و عمیق شود. به عالوه، موجب رصفه جویی در وقت و یادگیری لذت بخش می شوند. دانش آموز و معلم از 

احساس موفقیت، اعتامد به نفس باالیی پیدا می كنند و همكاران ما با رضایت شغلی بسیار به كار ادامه می دهند.

آن ها می دانند كه مجله ابزار 
كار من اس��ت. هامن طور كه 
بقیه ی وسایل و اسباب خانه 
جا و مكانی دارند، مجالت من 
هم در جای مناسبی نگه داری 

می شوند
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رشمنده ام در برابر شام. این نباشد كه از خود تعریف می كنم، اما از تأثیر مجالت است. من یك معلم روستایی هستم. با دیگر همكارانم این فرق 
را دارم كه از وقتی با مجله ی »مدرسه ی فردا« آشنا شدم، خودم وبالگ دارم و دانش آموزانم را با آن آشنا كردم. شاید باورتان نشود كه آن ها را گروه گروه 

كرده ام و با یكی دو رایانه كه امكان دست رسی به آن ها هست، از دانش آموزان امتحان وبالگی می گیرم.
* * *

آقای سلامن زاده پرشور و هیجان به اندازه ی سال ها آشنایی و انس و بهره گیری از مجالت رشد، حرف و حدیث و خاطره دارد. او اینك دانشجوی 
ترم آخر كارشناسی ارشد رشته ی تحقیقات آموزشی است.

می گوید: »منی دانید چه قدر خوش حامل از این كه در جمع شام هستم و با من مصاحبه می كنید.«
و من به منایندگی از طرف خانواده ی كارگزاران و خدمتگزاران مجالت رشد می گویم: »و منی دانید ما چه قدر خوش حالیم كه امیدمان به رشد را از 

طریق واژه واژه های سبز پیام، به مثر رسیده می بینیم.«
    
* * *                                                        

ف�ردا را از ام�روز من�ی ب�ازی�����م
بار الها! ما را از تاریكی های جهل به سوی روشنایی هدایت فرما و از عصیان و رسكشی 
به دورمان نگه دار!!
آمین یا رب العاملین

سالم و درود خالصانه ام تقدیم دوستان دیده و نادیده ام در مجالت رشد.

بعد از مصاحبه ی تلفنی رسكار خانم منفرد، در پی یافنت نام و نشانی از ایشان، مجالت 
قدیمی رشد را ورق زدم. 

در این مورد كه اسم او را چندین بار در مجالت رشد دیده بودم، هیچ شكی نداشتم. ولی حاال بیشرت از گذشته كنجكاو شده 
بودم.

تالش برای یافنت تصویر ایشان به جایی نرسید ولی در عوض باعث شد با نوشته ها و تصاویر سایر نویسندگان و هرنمندان رشد 
بیشرت آشنا شوم. و به نوشته های هر كدام از نویسندگان و هرنمندان بیشرت دقیق شوم، هرچه باشد، در طول عمر خویش دستكم 

برای یك بار هم كه شده، برخی از آن ها را در دفرت مجالت رشد از نزدیك زیارت كرده ام.
كار بسیار خوب و پسندیده ای كه معموالً نرشیات و مجالت انجام می دهند، همین! معرفی مخترص نویسندگان و هرنمندان 
با  نیز  آشنا می كند.1 مجموعه ی مجالت رشد  بیشرت  قدری  نویسنده  دیدگاه های خاص هر  با  را  ـ  ـ خوانندگان  كه  است  نرشیه 

پیش بینی رضورت موضوع، در مناسبت های گوناگون این كار را به شایستگی انجام داده است.2
* * *

 روش های پیشنهادی مجله ی 
رش��د را به كار گرفتم و آن را با 
فض��ا و كالس و دانش آموزان 

خودم هم ساز كردم



78

هفته نامه ی »شمس تربیز« نیز این كار را تحت عنوان »شمس تربیز را چه كسانی می آفرینند« انجام داد... و چه به جا هم 
انجام داد!

اینك كه آن هفته نامه به تاریخ! پیوسته است. با خواندن آخرین دل نوشته های نویسندگانش، آدم دلش می گیرد و... و با طرز 
فكر آن ها بیشرت آشنا می شود. 

درود و سالم بی پایان من تقدیم شام باد.
شامیی كه در تنهایی و سكوت، بدون این كه از احدالناسی طلبكار باشید، رسگرم آگاه سازی سازندگان فردای ایرانید...

ما چون شامها را داریم، از آینده هیچ ترسی نداریم و »فردا را از امروز منی بازیم«.
* * *

ارادمتند شام: داود سلامنزاده ممقانی

ممقان � آموزشگاه آزادگان

زیرنویس
1. در این لحظات حساس، معموالً نویسنده مكنونات قلبی خویش را آشكار می کند و دیدگاه ها، آرا و تمایالتش را البه الی جمالت خویش به تصویر 

می کشد.
2. رشد آموزش ابتدایی، دوره ی یازدهم، شماره ی 6، اسفندماه سال 1386، شماره ی پیاپی 91.
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∆ دبستان شهيد غفاری فالورجان
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حرف اول: مصاحبه با خودم!!
با یک عذرخواهی بزرگ، به بزرگی روح رشدی ها )خوانندگان 
فعال مجالت رشد(، تصمیم گرفتم کاری کنم که شاید یک کمی 
بد باشد، اما خالقانه و جالب هم هست. یعنی، همین که پیش 
از طرح حرف و گفت وگوی مصاحبه اگر با مصاحبه کننده، اول 
نظر  به  ظاهرش خودخواهی  می دانم  کنم.  مصاحبه  خودم  با 
می رسد، اما این نوع کار به شکلی دیگر و غیر مستقیم در متام 

رسانه ها اتفاق می افتد.
دیده اید که رسدبیران و نویسندگان مقاالت و اخبار و مصاحبه 
کننده ها با عنوان هایی مثل حرف اول، اشاره، رسمقاله، یادداشت 
رسدبیر و از این قبیل، اول هرچه دل تنگشان می خواهد و هر 
نصیحت وصیت و علم و تجربه ای را که دارند می گویند، بعد 
می روند رس اصل مطلب. حاال من هامن کار را کرده ام. البته با 
این تفاوت که شفاف و صادقانه و با عذرخواهی، طرح موضوع 
کرده ام که چون این صفحه به من سپرده شده است )و کلی هم 
در انجام کارها تأخیر داشته ام(، با اجازه ی رسدبیر اول حرف های 

خودم را بزنم.«

حرف اول
 خانم منفرد بفرمایید مجالت تخصصی ـ در این جا منظور ما مجالت رشد است ـ چه تأثیری در فرایند کار آموزش و معلم و 

دانش آموز و یادگیری دارد؟
 منفرد: می شود در یک جمله گفت: واقعاً مجالت رشد با نام با مسامیی که دارند، می توانند رشد دهنده ی فرایند آموزش در رسارس 

کشور باشند و یار و یاور معلم و دانش آموز و جذاب کننده ی موضوع یادگیری.
 می توانند باشند. یعنی نیستند؟

 اگر بخواهیم واقع گرا باشیم، نه نیستند. برای اقلیت محدودی، بله هستند. خیرش را دیده و چشیده اند و قدردان و سپاس گزارش 
هم هستند. دیده ام که تک به تک این افراد هم به سطحی عالی در بین دیگر همکارانشان دست یافته اند. اما یک گره نه چندان کور 

ــد! ــی ــش ــخ ــب ب
ــدن و  ــوان ی خ ــن هــم فــایــده  ای
است رشد  مجالت   در  ردنوشتن 
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باعث شده و می شود که بقیه دست به آزمون مجالت رشد نزنند.
 چرا این طور است؟ شام این گره را می شناسید؟ اگر می شناسید، چرا بازش نکرده اید؟

 اگر دنبال متهم می گردید، من به این مصاحبه ادامه منی دهم!! راستی چرا از من نخواستید خودم را معرفی کنم؟!

 ببخشید، خب خودتان را معرفی کنید. ما فکر کردیم شام شناخته شده هستید؟
 موضوع این است که اگر خودم را معرفی کنم، شاید آن گره هم شناخته شود و امیدوارم گشوده هم بشود.

 چکیده بگویم: بعد از دیپلم، وقتی برای دست گرمی در آزمون های مراکز گوناگون آموزشی رشکت می کردم، برای معلمی پیامنی 
دعوت شدم. آمدم که موقتی خرج تحصیلم را دربیاورم، 30 سال ماندم. در دوره ی کارشناسی وارد دانشگاه که شدم، جوان بودم، جویای 

دانش )دانشجو( و بدون تجربه. استادی به نام آقای اطمیشی حرفی زد که به نظرم منطقی آمد و پذیرفتم.
گفت: »معلم با سابقه یعنی کسی که سال اول با مقداری دانش نظری وارد سیستم شده، رشوع کرده به آزمون و خطا و قطعاً بیشرتش 

خطا بوده است. بعد بدون هیچ ارزش یابی و تصحیح و بازخوردی، 20 سال یا بیشرت، آن خطا را 
تکرار کرده است و اسمش شده تجربه.«

پشتم لرزید و تصمیم گرفتم چنین معلمی نباشم.

رضورت خواندن مستمر و دائم
 و چگونه سعی کردید معلمی از نوع دیگر باشید؟

 وارد نظام آموزشی که شدم، خیلی زود فهمیدم دانش و اطالعات آدم در هر شغلی، باید 
به طور مداوم و مستمر افزوده شود و آزمون ها و تجربه های یک کارشناس باید در تعامل و تقابل 

با دیگران و دانش و تجربه ی آن ها، به روشی کارآمد تبدیل شود.
این جا بود که رشد را پیدا کردم و رشد کردم، با اعتقاد به این که یک بار تحصیل دانشگاه، برای همه ی عمر کافی نیست.

خب مطالعه ی یک جنگ و مجموعه، بهرتین راه بود. کالس ها، دوره ها دانشگاه، استاد و... منی توانند دامئی باشند. اما مطالعه همیشه 
هست و همیشه در دسرتس است؛ مجموعه ای از دانش و تجربه به وسعت یک دنیا: از روستاهای ایران گرفته تا دانشمندان ژاپنی و 
آمریکایی. و تعجب نکنید اگر بگویم: وقتی برای ادامه ی تحصیل در سطح کارشناسی ارشد به دانشگاه رفتم، خودم را از سطح آموزش 

و دانش آن جا جلوتر دیدم.
با حیرت متوجه شدم که بیشرت استادان دانشگاه که در دوره ی کارشناسی هم با آن ها واحد گذرای من بودم، از دانش دکرتای خودشان 
در خارج از کشور جا مانده اند و از علوم روز و مثرات ارتباط با معلامن بی بهره اند؛ در حالی که رشته ی  هم رشته ی آموزش و پرورش 
بود. ارتباط آن ها محدود به دانشجویانی بود که ساکت فقط می شنیدید. و ما در رشد چه به عنوان عضو هیئت تحریریه، و چه به 
عنوان خواننده، در ارتباطات گوناگون و وسیع با معلامن و کارشناسان از روستاها تا آن سوی قطب، به اقیانوسی از اطالعات روز و 

وارد نظام آموزش��ی که شدم، 
خیلی زود فهمی��دم دانش و 
اطالعات آدم در هر ش��غلی، 
باید به طور مداوم و مس��تمر 

افزوده شود
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تجارب کارکردی و کاربردی دسرتسی داشتیم.  
 خب آن گره که باعث شده است، اکرثیت همکاران از اهمیت مطالعه و همراهی مستمر با مجالت بی خرب باشند، چه شد؟ معرفی 

کردید یا...؟
 منی دانم چرا این اتفاق آن گونه كه باید و شاید نیافتاده  است؛ شكل گرفنت این باور كه یك مجله تخصصی_ در این جا منظور مجله ی 
رشد استـ  دستی است پر بار از راه حل ها و تجربه ها ی شگفت انگیز معلمی در یكی از  روستاهای دور افتاده ی ایران، و یا كشف های 
جدید و نظریه های محقق یا محققان و استادان در برترین دانشگاهای دنیا. با مطالعه ی عالقه مندانه ی مجله می توان گردآورنده ی 
این همه فكر، دانش، خالقیت و تجربه شد و واقعاً خوشا به حال آن ها كه فهمیدند و مثرش را بردند. كارشان و شیوه های آموزش شان 
به بهرتین و عالی ترین سطح ارتقا پیدا  كرد و مهم تر از همه به رضایت شغلی دست یافتند. بهره وری وقت و انرژی شان باالترین میزان 
را دارد و خودشان در دانش آموزشان از یادگیری ،خاطره ها و لحظه های شاد و به یاد ماندنی 

دارند .
 شام سفرهای زیادی برای تهیه ی گزارش و مصاحبه داشته اید .

منی توانید منونه ای از این تجارب را از یك روستا تا یك دانشگاه را برای حسن ختام تعریف كنید؟
  منظورتان این است كه حرف اول ، تا به آخر طول نكشد و جای حرف دیگران را نگیرند ؟

 بله آن گره به سادگی وقتی گشوده  می شود كه معلامن ببینند، با روشی ساده كه به فكر 
معلم و همكار دیگری رسیده، كار سخت و پیچیده ای كه موجب ناراحتی و اضطراب معلم و 
دانش آموزش و تحمیل كار بسیار می شود، به یك فرصت و رضایت تغییر می كند. مثالً در سفر ی 
به یكی از روستاهای همدان، وقتی وارد كالس سوم دبستان شدیم، صحنه ای دیدیم كه موجب 
سؤال و تعجبم شد. اول بگویم كه حفظ جدول رضب كه از كالس سوم رشوع می شود، یكی از 
هامن مشكالت آزار دهنده ی معلم و شاگرد است. مترین های نوشتنی بسیار و خب قصه های 

مجید و جدول رضب را هم كه یادتان هست.
ما در كالس  این خانم معلم دیدیم كه هر دانش آموز یك مقوا شبیه پالك بزرگ كه با نخ از گردن 
آویزان شده  است، روی سینه دارد؛ شبیه عكس پالك دار زندانیان. روی هر پالك یك عبارت جدول رضب نوشته  شده  بود و هر دانش آموز 
به جای نام، با عبارت روی سینه اش خوانده می شد؛ چه توسط معلم چه توسط دوستانش. هفته ای یك  بار عبارت ها یا نام بچه ها با 
هم عوض می شد. یعنی به سادگی یك مشكل بزرگ حل شده  بود و حتی رشایط جذابی در كالس فراهم شده  بود. در آن كالس دو 
دانش  آموز دیر آموز حضور داشتند كه ظرف یك ماه، متام جدول رضب را حفظ كرده  بودند. در حالی كه معلامن كالس سوم می دانند كه 
این كار چه قدر دشوار است. با طرح این موضوع و فكر خالقانه ی این معلم روستایی در مجله، هامن گروه رشدی ها، یعنی آن ها كه 
دانشجوی دامئی این دانشگاه هستند، باز شد. با الهام از این وسیله ی آموزشی، نه تنها یادگیری جدول رضب كه بسیاری از موضوعات 

حفظی مثل»لغت ـ معنی« آسان شد و مراكز استان ها آن  را به كار بردند و از نتیجه شاد شدند.

از بحث های دانش��گاهی هم 
می توان موض��وع هوش های 
چند گان��ه و روش های جدید 
آم��وزش ؟ را مثال زد. این گونه 
مباح��ث واقعاً دی��د معلم را 
وس��عت می دهن��د و باعث 
می شوند استعدادهای بچه های 

دیگر خفه  نشود
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از بحث های دانشگاهی هم می توان موضوع هوش های چند گانه 
و روش های جدید آموزش ؟ را مثال زد. این گونه مباحث واقعاً دید 
معلم را وسعت می دهند و باعث می شوند استعدادهای بچه های 

دیگر خفه  نشود.
فكر می كنم هامن طور كه مصاحبه با خود شاید یك كار جدید و 
برای اولین بار باشد، طوالنی بودنش را هم بتوان نوعی نوع آوری 
به حساب آورد. شاید كمرت كسی حوصله داشته  باشد، این همه 

جدی با خودش گفت و گوكند.
 باور كنید این هم یكی از فواید خواندن و نوشنت در مجالت 

رشد بوده است. 
از مجله ی رشد و از خودم كه در این مصاحبه رشكت كردید، 
تشكر می كنیم. دعا  می كنیم و امیدواریم مخاطبان و خوانندگان 
مجالت رشد هم رشد كنند؛ هم رشد كمی، یعنی تعدادشان بیشرت 

شود، و هم رشد كیفی، یعنی هر روز عالی تر از دیروز.
راستی یك حرف دیگر؛ یك حرف آخر:كاش معلامن و جامعه ی 
تخصصی،  مجالت  كه   - بدانند...  اگر  و  بدانند-  آموزشی 
دانشگاه هایی هستند بدون كنكور، شهریه، هزینه ی رفت و آمد، 
امتحان، و دفرت و دستك و هر كس را در كارش عالی، متخصص، 

به روز و كارآمد می كنند. 

∆ دانش آموزان دبستان شهيد غفاری فالورجان
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انتقال علم و دانش به  روش تدریس مؤثر و نحوه ی درست 
دانش آموزان، یکی از دغدغه های اصلی و جدی معلامن مدارس است. 
معلامن مدارس کشور همواره در تکاپو برای جسنت بهرتین راه انتقال 
دانش به دانش آموزان هستند و در این مسیر عده ای از معلامن با 
تالش های گوناگون و خالقیت ها و ابتکارات فردی خود، توانسته اند 

به راهکارهای جدیدی دست یابند.
آقای محمدرضا شهبازی، دبیر ادبیات فارسی »مدرسه ی راهنامیی 
شهید محالتی« شهرستان نهاوند استان همدان از جمله معلامنی است 
که در روش های ابتکاری تدریس، توفیق یافته است. وی با استفاده از 
مجالت رشد به عنوان نرشیات کمک آموزشی و بهره گیری از نرم افزارهای 

آموزشی، توانسته است به نتایج ارزشمندی دست یابد.
عزیزان  شام  تقدیم  که  داده ایم  انجام  گفت وگویی  ایشان  با 

می شود.
آقای محمدرضا شهبازی متولد سال 1347 در نهاوند است. وی در 
سال 1369، پس از دریافت مدرک فوق دیپلم در رشته ی زبان و ادبیات 
فارسی از مرکز تربیت معلم یزد، در آموزش وپرورش نهاوند مشغول 
به کار شد و در حال حارض با 20سال سابقه ی کار، به عنوان دبیر ادبیات 
فارسی در مدرسه راهنامیی شهید محالتی نهاوند انجام وظیفه می کند.

***
 چه طور به این نتیجه رسیدید که می توانید از رشد نوجوان 

برای درس ادبیات استفاده کنید؟ 
 یکی از اهداف کلی و فلسفه ی آموزش وپرورش، آشنایی دانش آموزان با ادبیات فارسی است. در دوره ی راهنامیی نیز یکی از 
اهداف آموزش وپرورش آشنایی دانش آموزان با زبان فارسی است. از مجالت رشد هم می توان در این زمینه به عنوان یکی از وسایل 

کمک آموزشی استفاده کرد.
دانش آموزان عموماً مترین گریز هستند. یعنی از هر آن چه که عنوان درس می گیرد، تا حدودی فرار می کنند. مجالت رشد، هم 
متنوع هستند و هم برای درس فارسی بسیار مناسب اند؛ چون برخالف رشته های دیگر که به مترینات خاص احتیاج دارند، در 
ادبیات می توان از هر متنی مثالً  برای یاد گرفنت انواع فعل ها استفاده کرد. مجالت رشد باعث شدند، من و فرزندم در محیطی قرار 
بگیریم که با هم گفت وگو کنیم و مجالت رشد ابتدایی را با هم بخوانیم و کنار هم باشیم. من همین کار را در مدرسه ی راهنامیی 

پای صحبت محمدر︲ا شهبازی دبیر فارسی 
مدرسـه راهنمایی شـهید محالتـی نهاوند

مجـالت  از  اسـتفاده  
آمـوزش  در رشـد 
زبان و  ادبیات فارسـی
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انجام دادم. به این شکل که مثاًل برای مترین های فارسی از منت های مجله ی رشد نوجوان یا از جدول های مجله که باعث می شوند 
دایره ی لغات دانش  آموزان توسعه یابد، استفاده می کردم. در واقع هدف این است که دانش آموزان با لغت های فارسی آشنا شوند؛ 

حاال چه از متون کتاب فارسی یاد بگیرند، چه از مجالت رشد. مهم رسیدن به هدف آموزشی است. 
برای اولین بار خانواده ها واکنش نشان دادند که چرا فرزندشان به جای کتاب درسی، مجله می خوانند. ما باید این مسئله را 
برای خانواده ها جا می انداختیم که مطالعه ی مجالت رشد هم بخشی از آموزش است و می تواند هدف های آموزشی ما را تأمین 
کند. حتی ارزش یابی را هم می توانیم از مجالت رشد انجام دهیم. ابتدا کمی مخالفت شد، اما به تدریج خود دانش آموزان به این 
نتیجه رسیدند که دوست دارند مطالعه کنند. در سال اول دانش آموزان مجله را قدری با اکراه می خواندند. ولی االن به مرحله ای 

رسیده ایم که خود دانش آموزان مشتاق هستند و رساغ مجالت رشد می روند.
ما می خواهیم مطالعه جزئی از زندگی دانش آموزان باشد. من از مجالت رشد برای این کار استفاده کردم و جواب گرفتم. 

هم اکنون خانواده ها هم خودشان به این نتیجه رسیده اند که با مجالت رشد، اطالعات عمومی 
استفاده  آن ها  از  می توانند  هم  کمک درسی  وسیله ی  به عنوان  و  می رود  باال  فرزندانشان 

کنند.
 آیا از مطالبی که با هم در کالس می خوانید امتحان هم می گیرید؟ 

تا  به دانش آموزان وقت می دهم  این که  انجام می دهیم: یکی   در واقع ما دو نوع کار 
یکی از متون مجله را بخوانند و بعد درباره ی آن منت با هم بحث و گفت وگو می کنیم. کار 
دیگری که امسال رشوع کرده ام این است که خانواده ها را هم در خواندن مجالت رشد رشیک 
این صورت که اگر مجله مطلب خاصی مثاًل درباره ی آنفوالنزا داشته باشد، به  کرده ام. به 
دانش آموزان می گویم که آن را برای خانواده شان هم بخوانند تا آن ها نیز مشارکت داشته 
باشند. اکنون دانش آموزان می گویند که پدرهایشان در حل جدول با آن ها همکاری می کنند 

و به این کار عالقه دارند.
 از چه بخش های مجله بیشرت استفاده می کنید؟ 

 برای درس من، دانش آموزان به قسمت مصاحبه چندان عالقه  نشان منی دهند و آن را دنبال منی کنند. البته به سلیقه ی خود 
بچه ها هم بستگی دارد. عده ای همین که مجله به دستشان می رسد، قسمت لطیفه ی آن را می خوانند. عده ای هم به حکایت ها 
عالقه دارند. من هم اجباری در این کار نداشته ام. ترجیح داده ام که خودشان عالقه مند شوند، نه این که من مجبورشان کنم که حتاًم 
یک قسمت خاص از مجله را بخوانند. به خصوص که محتوای مجالت رشد به گونه ای است که همه ی مطالب مورد نیاز دانش آموزان 

را پوشش می دهد و دانش آموز هم با توجه به ذوق و سلیقه اش مطالب را دنبال می کند.
 نتایج فعالیت های شام چه بوده است؟ 

 یکی از مهم  ترین نتایج این کار، عالقه مند شدن بچه ها به مطالعه بوده است. االن بچه ها عالقه  دارند که مجله بیاید و بخوانند. 

دانش آموزان در سن نوجوانی، 
خود شوق جست وجو دارند. 
بنابرای��ن معلم نباید بخواهد 
ب��ه  خ��ودش  را  همه چی��ز 

دانش آموز یاد دهد
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حتی عالقه مند شده اند که مطلب بنویسند. االن ما رس کالس این کار را انجام می دهیم. یعنی بدون این که دانش آموز خودش 
بفهمد، از مطالب کتاب ها و مجالت استفاده می کند. بچه ها در انشاهایشان بدون این که متوجه باشند، از مطالب مجله ایده 
می گیرند، از تعابیر مناسب استفاده می کنند. مثالً  صنعت تشخیص را به کار می گیرند و من متوجه می شوم که از تأثیرات مجله 
است. یعنی با وجود اینرتنت و گسرتدگی آموزش های انواع رسانه ها، هنوز مجالت رشد جایگاه خود را در میان مردم و دانش آموزان 

حفظ کرده اند؛ چرا که مطابق نیازها و سلیقه های آنان حرکت می کند.
 شام در دوره ی راهنامیی چند دانش آموز دارید؟ 

 در کل، مدرسه 360 دانش آموز دارد و من، معلم 180 دانش آموز هستم.
 چه تعداد نرشیه در مدرسه ی شام به فروش می رسد؟ 

 هرکالسی که با من درس دارد، همه ی دانش آموزان آن نرشیه ی رشد نوجوان را تهیه می کنند.
 فکر می کنید که چه مطالبی باید به نرشیه ی رشد نوجوان اضافه کرد؟ 

 دانش آموزان اکنون روی تصاویر مجله مشکل دارند. تصاویر برایشان نامأنوس هستند و 
درک مفهوم آن ها برایشان مشکل است. اگر از تصاویر حقیقی استفاده شود، فکر می کنم به 

مراتب بهرت است و اثر بیشرتی خواهد داشت.
استقبال بچه ها از »پنجره ای به زندگی« خوب است و مطالبش را دنبال می کنند. مثاًل در 

همین شامره آداب اجتامعی آموزش داده شده که بسیار خوب است.
قسمت سالمت مجله که درباره ی سالمتی و بیامری هاست، مطالب علمی خوبی برای 
مثاًل  شاید  که  کرد، چرا  را حذف  مجله  از  قسمتی  کل منی توان  در  ولی  دارد.  دانش آموزان 
فرهنگ و رشایطی  به  توجه  با  یعنی  باشد.  دانش آموزان  توجه  آن قسمت مورد  در مشهد 
که دارند، سلیقه ها متفاوت است. مثاًل بچه های ما از شعر نو خیلی خوششان منی آید، اما 

منی توان آن را حذف کرد. شاید در گیالن این نوع شعر خواننده داشته باشد.
 فکر می کنید چه مطلبی اضافه شود بهرت است؟ 

 در مجالت رشد باید سعی شود که از هر درسی مطلبی وجود داشته باشد. به نظر من مجالت رشد باید متناسب با آموزش 
رسمی در مدرسه جلو بروند. مثاًل اگر در ریاضی درس به قسمت خاصی رسیده است. بهرت است که در مجله هم مترینی متناسب 
با آن قسمت در نظر گرفته شود. هامن طور که از اسم سازمان پیداست، این مجالت باید به عنوان وسیله ی کمک آموزشی مورد 
استفاده قرار بگیرند. در آن صورت همه ی مجله برای همه ی درس ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای مثال، اوایل در کتاب 

فارسی شعری از شهریار وجود دارد.
اگر درمجله ی مهرماه هم مطلبی از شهریار وجود داشته باشد، معلم می تواند از آن به عنوان مطلبی تکمیلی و کمک آموزشی 
استفاده کند. یعنی باید میان مطالب مجله و کتاب ها هامهنگی زمانی وجود داشته باشد. در این صورت مجله دقیقاً یک وسیله ی 

یکی از مش��کالت فعلی نظام 
آموزش وپرورش این اس��ت که 
برای معلم فقط رسالت آموزشی 
قائل است، در صورتی که معلم 
هم رسالت آموزشی دارد و هم 

رسالت پرورشی
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کمک آموزشی خواهد بود. که هم معلم و هم دانش آموز می توانند از آن استفاده کنند. االن برخی معلامن می گویند مجله مطلبی 
برای من ندارد. یا او دنبال منی کند یا واقعاً مطلبی نیست. گاهی هم می گویند وقت کالس با استفاده از مجله  گرفته می شود. در 

صورتی که اگر مجله دقیقاً وسیله ی کمک آموزشی باشد، مانند تخته ی کالس می شود که حضورش الزم و واجب است.
 شام درس ادبیات را با چه روشی تدریس می کنید؟ 

 من دو سال در »جشنواره ی الگوی برتر تدریس«، مقام استانی کسب کردم و دو سال پیاپی به عنوان معلم پژوهنده ی استان 
انتخاب شدم. 10 سال پیش طرح »ارزش یابی باز« را ارائه دادم که در استان اول شد. طرح به این صورت بود که من یک سلسله 
سؤال را به دانش آموزان می دادم تا در منزل جواب آن ها را بنویسند و خانواده ها هم بر نحوه ی پاسخ دادن آن ها نظارت کنند. 

در ارزش یابی دو حالت وجود داشت: یا دانش آموز قباًل درس را خوانده بود و پاسخ ها را 
می نوشت و یا نخوانده بود و از روی کتاب جواب ها را می نوشت و می آورد. وقتی بچه ها 
پاسخ ها را می آوردند، من از پاسخ هایشان دوباره از خودشان سؤال می پرسیدم. یعنی مجبور 
از  دوباره  من  که  داشت  احتامل  چون  بخواند.  دوباره  بودم،  داده  من  که  را  سؤالی  بودم 
آن ها سؤال بپرسم. پس آن کسی که نخوانده بود هم مجبور می شد بخواند تا بتواند جواب 

سؤال های مرا بدهد.
در الگوهای برتر تدریس، من دنبال مشارکت بیشرت دانش آموزان در کالس درس بودم. 
به نظر من بچه ها خودشان باید فعال شوند و به جای این که به آن ها ماهی بدهیم، ماهی گیری 
یادشان بدهیم و معلم فقط نقش راهنام داشته باشد. این الگو را می خواستیم به مرحله ی 

کشوری برسانیم که بنا به دالیلی نشد.
 با این روش ها، خروجی های کارتان چه کیفیتی داشتند؟ 

 نباید انتظار داشته باشیم که کارهای انجام شده، نتیجه ی صددرصدی داشته باشد. من 
نامه هایی به بچه ها دادم تا برای خانواده شان بخوانند و آن ها را با آموزش و مدرسه درگیر 
کنند. این روش ها درکل بازخوردهای خوبی داشتند. در خروجی این روش ها حتی اگر تلنگری 

هم زده شود، خوب است.
 این کارها در پیرشفت تحصیلی دانش آموزان چه تأثیری داشت؟ 

 ما باید بدانیم که هدفامن از منره دادن چیست. یک قسمتی منره گذاری است و یک قسمتی هم آداب اجتامعی است که به 
زندگی فردی مربوط می شود و می تواند به رشد و خالقیت فرد بینجامد. وقتی ما مطالعه و روش صحیح مطالعه را به دانش آموزان 
یاد بدهیم، حتاًم در موفقیت تحصیلی شان و در روابط اجتامعی و خانوادگی شان هم تأثیر خواهد داشت. در واقع من از مجالت 

رشد به عنوان دفرت مترین بچه ها استفاده می کنم. یعنی با توجه به درس ها، از منت های مجله ی رشد کمک می گیرم.
 آیا ارزیابی کرده اید که بعد از این کار، منرات دانش آموزان چه وضعیتی پیدا کرده است؟ 

والدین و متأسفانه حتی برخی 
از معل��امن فک��ر می کنند که 
دانش آموز دوره ی ابتدایی بیشرت 
بای��د درس ریاضی را یاد بگیرد 
و چندان به فک��ر درس ادبیات 
فارسی نیستند. در صورتی که 
ادبی��ات  در درس  موفقی��ت 
فارس��ی، موجب موفقیت در 

سایر دروس می شود
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 اگر منظورتان مقایسه بین سال های گذشته و سال هایی است که از مجالت رشد استفاده کرده ایم، نه. چون کالس ها متغیر 
هستند.

 تأثیرات کیفی این کار روی دانش آموزان چگونه بوده است؟ 
 برای مثال عرض می کنم، سال پیش متنی از »قابوس نامه« درباره ی آداب سخن گفنت در رشد نوجوان چاپ شده بود. یکی از 
معلم ها آمد و از این که این منت را به دانش آموزش داده بودیم، خیلی تشکر کرد. او می گفت: این دانش آموز بعد از خواندن آن 

منت از لحاظ گفتاری و رفتاری خیلی تغییر کرده است. این نشان می دهد که مطالعه تأثیرگذار است.
 چه تأثیری بر شادابی کالس داشته است؟ 

 این نوع کالس دیگر کسل کننده نیست. وقتی به دانش آموز مطلبی را به عنوان درس ارائه می دهید، برایش حالت اجبار پیدا 
می کند. ولی وقتی مطلبی را که خارج از درس است ـ ولی مربوط به درس است ـ ارائه می دهیم، دیگر تحمیلی نیست و با اشتیاق 
بلکه می خواهیم  کنیم،  تحمیل  دانش آموزان  به  را  مطالعه  ما منی خواهیم  را می خواند.  آن 

خودشان حالوت و شیرینی آن را درک کنند.
وقتی مجله را با هم در کالس می خوانیم، بچه ها شاد می شوند. چون به خیال خودشان از 
وقت کالس می گذاریم و مجله می خوانیم که خارج از درس است. در حالی که خارج از درس 

نیست. آن ها دوست دارند که بیشرت مجله را مطالعه کنند.
معلم ها اگر بتوانند مجالت رشد را وارد کالس و زندگی بچه ها کنند، شادابی کالس دوچندان 
می شود. یعنی دانش آموزان، هم به مطالعه عالقه مند می شوند و هم متوجه می شوند که 
درس فقط کتاب نیست. در ضمن قرار نیست معلم همه چیز را بداند. او می تواند بعضی 

نکات را از مجالت رشد بیاموزد و به دانش آموزان انتقال دهد.
 عالوه بر استفاده از مجله رشد نوجوان، از چه روش های دیگری برای تدریس استفاده 

می کنید؟ 
فارسی دور ه ی  تدریس  نرم افزارهای  و  رایانه  از  استفاده  با  که  است  این  انجام می دهم  کارهایی که رسکالس  از  دیگر  یکی   
راهنامیی یا فایل های پاورپوینت از استادان به نام دانشگاه ها، درس می دهم. من خیلی سعی کرده ام که سی دی ها و نرم افزارهای 
متعلق به آموزش وپرورش و معترب را پیدا کنم، اما موفق نشده ام. االن از نرم افزاری استفاده می کنم که مربوط به رشکت »شاد 

نرم افزار« است.
بچه ها به رایانه و آموزش الکرتونیک گرایش دارند. بنابراین ما هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

 این نرم افزار چه امکاناتی دارد؟ 
 نرم افزار تدریس است و به شیوه ای تدریس می کند که برای بچه ها جالب است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که امکان 

طراحی سؤال و آزمون در آن وجود دارد و حتی می تواند پیرشفت تحصیلی دانش آموزان را نشان دهد.

اگ��ر مجالت رش��د رس��الت 
کمک آموزشی خود را مراعات 
کنند، حضورشان در مدارس و 
کالس های درس مانند تخته ی 

کالس واجب می شود
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 آیا این نوع نرم افزار در اختیار بچه ها قرارمی گیرند؟ 
 نه، چون همه ی بچه ها رایانه در اختیار ندارند، ما در سایت مدرسه از این نرم افزارها استفاده می کنیم. بچه ها با آن به صورت 

گروهی کار می کنند و به مشورت با هم می پردازند. آن ها از این نوع تدریس لذت می برند. 
 بچه ها در چه زمان هایی از این نرم افزار استفاده می کنند؟ 

 تقریباً هر دو هفته یک بار این کار را انجام می دهیم. مدرسه یک ساعت اضافی و جربانی به من داده اند و من هم بعد از 
ظهرها، برای این که بچه ها از حالت خواب آلودگی بیرون بیایند، وقت کالس را به این کار اختصاص می دهم.

 این کار مانع به موقع متام شدن کتاب درسی منی شود؟ 
 نه، چون من یک ساعت اضافه دارم که هامن بعد از ظهرهاست. من در آن ساعت بچه ها 

را به سایت می برم.
 مجالت رشد را در چه زمانی می خوانید؟ 

 ما مترین هایی مثل روخوانی داریم. حاال اگر از خوِد کتاب هم نخوانند اشکالی ندارد. 
برای  زمان ها  این  از  من  متنی خواند.  هر  روی  از  می توان  و  است  روان خوانی  اصل  چون 

خواندن مجله ی رشد استفاده می کنم.
 نظرتان درباره ی کتاب درسی ادبیات دوره ی راهنامیی چیست؟ 

سختی اش  با  من  است.  شده  هم  سخت تر  ولی  متنوع تر،  راهنامیی  دوم  درسی  کتاب   
موافقم. مثالً  در قسمت حکایت ها، حکایت های سخت و پر لغتی انتخاب شده اند. اما قسمت 
نگارش کتاب کم مایه شده و نگارش در حاشیه قرار گرفته است. یعنی برخالف گذشته، بخش 
نگارش فارسی در زمینه ی کتاب است و در مطالب محو شده و در حاشیه قرار گرفته است. 
مثاًل در کتاب فارسی سوم راهنامیی، مستقیاًم مبحث نگارش 1 ، 2 ، 3  و... وجود دارد. ولی در 
کتاب های اول و دوم، نگارش در حاشیه قرار دارد. در قسمت امال هم قباًل فقط تقریری بود. 
االن، هم تقریری است و هم امتحان کتبی دارد. اما امالی کتبی به امتحان فارسی تبدیل شده 
و واقعیت خودش را از دست داده است. یعنی قسمت امال در حاشیه قرار می گیرد و در 

حقیقت امتحان فارسی گرفته می شود، نه امتحان امال.
 ممکن است تجربیات 20 سال تدریس خودتان را به طور خالصه بیان بفرمایید؟ 

 اولین نکته این است که معلم نباید بخواهد همه چیز را به دانش آموز یاد بدهد. چون دانش آموزان در این سن وسال، خود 
شوق جست وجو دارند. من هنگام تدریس خودم را وارد دنیای بچه ها می کنم و با آن ها همراه می شوم. دوست دارم دانش آموزان 
مطالعات شخصی غیردرسی خود را گسرتش دهند. دانش آموزان هم از این روش بیشرت لذت می برند، چون بچه ها ذاتاً تربیت پذیر 

هستند. سعی می کنم با بچه ها دوست باشم. به قول شاعر:

وقتی در کالس درس با بچه ها 
مجل��ه ی رش��د می خوانی��م، 
دانش آموزان ش��اد می شوند، 
چون احس��اس می کنند کاری 
در  اس��ت.  درس  از  خ��ارج 
حالی که خارج از درس نیست 
و ما به ه��دف اصلی مان که 
ع��ادت دادن دانش آموزان به 

مطالعه است، رسیده ایم
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چون که با کودک رسوکارت فتاد
خود زبان کودکی باید گشاد

معتقدم که برای تدریس ادبیات فارسی در دوره ی راهنامیی، باید از همه ی روش های تدریس استفاده کرد. وظیفه ی معلم این 
است که استعدادها و قابلیت های ذهنی و فطری دانش آموزان را پرورش دهد. در واقع او هدایت جریان رشد تحصیلی، شخصیتی 
و تربیتی دانش آموزان را بر عهده دارد. یکی از مشکالت فعلی نظام آموزش وپرورش این است که برای معلم فقط رسالت آموزشی 
قائل است. در صورتی که معلم، هر رسالت آموزشی دارد و هم رسالت تربیتی. نباید رسالت تربیتی و پرورشی او تحت تأثیر رسالت 

آموزشی وی مغفول واقع شود.
به  با دانش آموزان است. معلم وقتی می خواهد درسی را  ارتباط صحیح  از رمزهای موفقیت معلامن، مهارت برقراری  یکی 
دانش آموز بدهد، در حقیقت می خواهد یک پیام را به او منتقل کند. بدون ارتباط صحیح با دانش آموزان، انتقال چنین پیامی 
ممکن نیست. نکته ی دیگر این است که اگر در انتقال پیام، ارتباط فقط یکطرفه باشد و معلم 

به تنهایی متکلم وحده باشد، موفق نخواهد شد.
یکی از الگوهای روش تدریس کنش متقابل است. معلم و دانش آموز باید کنش متقابل 
داشته باشند و دانش آموزان در امر تدریس و یادگیری به مشارکت فعال بپردازند. حتی باید 
الکرتونیک و  آموزش  از  بنده  که  باور موجب شد  این  باشد.  پررنگ تر  از معلم  آن ها  نقش 

مجالت رشد به عنوان یک وسیله ی کمک آموزشی استفاده کنم.
توصیه می کنم در مدارس ابتدایی هم دانش آموزان با مجالت رشد آشنا شوند و ارتباط 

اساس  بر  مجالت  چون  کنند.  برقرار  آن ها  با  بیشرتی 
اگر  و  می شوند  تولید  تحصیلی  سال های  و  سنی  گروه 
دانش آموزان از وجود آن ها آگاهی یابند، بیشرت به دنبال 
که  است  این  من  خواهش  بود.  خواهند  مجالت  این 
مدیران و معلامن مدارس ابتدایی هم سعی کنند که ارتباط دانش آموزان را با مجالت رشد 

برقرار سازند.
از معلامن، فکر می کنند که  این است که والدین و متأسفانه حتی برخی  نکته ی دیگر 
دروسی  فکر  به  چندان  و  بگیرد  یاد  را  ریاضی  درس  باید  بیشرت  ابتدایی  دوره ی  دانش آموز 
مانند ادبیات فارسی نیستند. در صورتی که اگر دانش آموز به درس ادبیات در دوره ی ابتدایی 
عالقه مند باشد، در یادگیری دروس مانند ریاضیات هم موفق تر خواهد بود و این وظیفه ی 
معلامن دوره ی ابتدایی است که ادبیات فارسی را در این دوره جدی تلقی کنند. متأسفانه 
در حال حارض بچه هایی که وارد دوره ی راهنامیی می شوند، در درس ادبیات فارسی خیلی 

دانش آموزان با تصاویر مجله 
مشکل دارند. چون این تصاویر 
برایش��ان نامفهوم و غیرقابل 
درک اس��ت. بنابرای��ن اگر از 
تصاویر حقیقی استفاده شود، 

بهرتاست
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ضعیف هستند. چرا که معلامن دوره ی ابتدایی روی درس ادبیات چندان تأکید منی کنند.
 اگر رضوری می دانید، نکته ی دیگری را هم مطرح کنید، بفرمایید. 

به تدریج جای خود را در  برای بچه ها هستند و  از شام تشکر می کنم. مجالت رشد دوستان خوبی  از مجالت رشد و   من 
میان دانش آموزان باز می کنند. به این ترتیب رشد فکری دانش آموزان هم باالتر می رود. االن باوجود کتاب های زیادی که منترش 

می شوند، مجله ها جایگاه خودشان را دارند؛ چرا که پاسخ نیازهای دانش آموزان در آن ها گنجانده می شود.
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راز و رمز استقبال گرم مدارس استان همدان از نشریات رشد
تشنگان رشد
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درصـدی   100 پوشـش  از  گزارشـی 
اسـتان مناطـق  از  برخـی  در  مجـالت      

راز و رمـز استقبال گـرم
مدارس استان همدان 
نشــریات رشـــد از 
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توزیع مناسب و به  موقع نرشیات رشد و رسیدن آن ها در زمان مناسب به دست مخاطبان )دانش آموزان، معلامن و مدیران مدارس(، یكی از 
دغدغه های بسیار مهم و جدی مدیران و دست اندركاران »دفرت انتشارات كمك آموزشی« سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. این دغدغه 
بسیار منطقی و اصولی است. زیرا برای تولید نرشیات رشد از رشوع برنامه ریزی تا تهیه ی مطلب، ویرایش، حروف چینی، صفحه آرایی، غلط گیری و 
تصحیح، لیتوگرافی، چاپ و صحافی، تالش های گسرتده ای انجام می گیرد. اگر این محصول در زمان مناسب، به دست مخاطبان مجالت )معلامن، مدیران 

و دانش آموزان( نرسد، همه ی این تالش ها بی مثر خواهند شد.
اساساً »زمان« نقش بسیار مهمی در حیات مجالت و نرشیات ایفا می كند. هر نرشیه ای در زمان مناسب ارزش دارد و پس از آن ارزش اولیه را 
نخواهد داشت. در سال های اخیر، مدیران دفرت با برنامه ریزی مناسب كوشیده اند نرشیات رشد را در كوتاه ترین زمان ممكن به دست دانش آموزان، 
معلامن و مدیران مدارس برسانند و مخاطبان نرشیات رشد را به طور گسرتده پوشش دهند. در این راه، برخی از توزیع كنندگان مجالت رشد در استان ها، 
شهرستان ها، شهرها و حتی روستاها، با تالش های بسیار وسیع و با روش های ابتكاری، خالق و نوآورانه توانسته اند برخی از نرشیات را در برخی از 

مناطق به پوشش صددرصدی برسانند. در این زمینه، استان همدان یكی از استان های بسیار موفق است. 
گزارشی از نحوه ی توزیع و پوشش نرشیات رشد در برخی از مناطق استان همدان تهیه كرده ایم كه در 

ادامه می خوانید.

سه هفته فرصت برای هامهنگی و تهیه ی یك گزارش
حدود سه هفته طول كشید تا هامهنگی های سفر ما به استان همدان انجام گرفت.  رسانجام ساعت 
چهار بعدازظهر از مقابل درب دفرت انتشارات كمك آموزشی در خیابان ایرانشهر به سمت همدان به راه 

می افتیم.
اواخر فصل پاییز است و هوا رسد. هواشناسی، هوای استان همدان را ابری و برفی اعالم كرده است. 
آقای هاتف هامیی، عكاس و همراه من در این سفر است. خودم و آقای هامیی را به راننده معرفی می كنم 
و از او هم می خواهم كه خودش را معرفی كند. راننده خودش را آقای سامواتی و اهل همدان معرفی 

می كند. قدری خیامل راحت می شود كه چون ایشان اهل همدان است و شب در همدان می خوابد، عجله ای ندارد كه به رسعت به همدان برود و 
شب برگردد؛ بنابراین با رسعت مناسبی حركت خواهد كرد.

از راننده سؤال می كنم كه فاصله ی تهران تا همدان چند ساعت است؟ می گوید با سواری 3/5 ساعت است. می گویم: »به من گفته اند كه حدود 
شش ساعت است. چه طور می گویید 3/5 ساعت؟« می گوید: »اوالً شش ساعت با اتوبوس است و ثانیاً ما از جاده ساوه می رویم، نه از جاده ی كرج 

قزوین.«
حوالی ساعت 5/5 از شهر ساوه می گذریم. هوا تقریباً تاریك شده است و راننده چراغ های خود را روشن می كند. كنار جاده، چند وانت در حال 
فروش انار ساوه هستند. راننده می گوید: »انار ساوه امسال خوب نیست. پارسال درختان انار را رسما زد و محصول انار امسال بسیار ضعیف است. من 
هر سال از یكی از دوستانم در ساوه به طور مفصل انار می خریدم و برای خانواده می بردم. ولی امسال ایشان گفته است وضع انارها خوب نیست. 

دبستان روس��تای حسین آباد 
شهرس��تان  تواب��ع  از  كی��ان 
نهاوند، یكی از مدارسی است 
كه نرشیات رش��د را پوش��ش 

صددرصدی داده است



96

آب دار نیستند و ارزش خرید ندارند.« 

رسعت و سبقت های غیرمجاز راننده
بعد از عبور از شهر ساوه، راننده رسعت خود را افزایش می دهد و از چند ماشین سبقت می گیرد. كامالً بدنم را جمع و منقبض می كنم و به 
شدت می ترسم. بعضی از سبقت های راننده ی ما بسیار خطرناك است و امكان دارد با خودروهایی كه از روبه رو می آیند، تصادف كند. به راننده تذكر 
می دهم كه رسعت را كم كند و از گرفنت سبقت های خطرساز بپرهیزد؛ ولی گوش او بدهكار نیست. هوا كامالً تاریك شده است و تنها با نور ماشین 

می توان مسیر جاده را دید. اطرافامن به هیچ عنوان قابل رؤیت نیست. هوا به شدت رسد شده است. 

زُوقم می بارد
شیشه های ماشین از داخل عرق كرده است. راننده ماشین می گوید: »زُوقم می بارد!« این یك اصطالح 
محلی همدانی است به این معنا كه هوا خیلی رسد است. پیش خودم می گویم: »وقتی یك همدانی كه 
خودش در هوای رسد بزرگ شده، می گوید هوا خیلی رسد است، مِن خوزستانی چه طور می خواهم در این 

هوای رسد گزارش تهیه كنم؟!«
به منطقه ی »دخان« می رسیم. هوا به شدت مه آلود می شود  دید راننده به شدت محدود. مه آن قدر 
غلیظ است كه از المپ های مه شكن هم كار چندانی ساخته نیست. آقای هامیی از راننده می پرسد: »آیا 

در این منطقه گرگ هم وجود دارد؟«
راننده پاسخ می دهد كه چندی پیش در همین منطقه دو رسباز كه ماشینشان خراب شده بود، توسط 
گرگ ها دریده و خورده شدند! با این حرف های راننده توی دمل بیشرت خالی می شود! از شانس بد، راننده 
هم كه از اول از ما قول گرفته بود كه مانع گوش كردن نوارهای موسیقی او نشویم، به موسیقی غمگین و 

مأیوس كننده ای گوش می دهد تا به قول خودش خوابش نربد.

دیگه فریادرسی نیست
صدای خواننده از بلندگوها می آید كه: 

آسمون ابری شده.
دیگه فریادرسی نیست.
دیگه دل با كسی نیست

آسمون ابری شده
دیگه خاروخسی نیست 

مدی��ر  ش��هبازی  معصوم��ه 
دبستان حسین آباد: این مدرسه 
80 دانش آموز دارد كه همه ی 
آن ها نرشیات رشد را خریداری 

می كنند
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و...
فضای درون و بیرون خودرو كامالً دل گیر كننده است. لحظه به لحظه 
هم هوا رسدتر و غلظت مه بیشرت می شود. اما متأسفانه، راننده نه تنها رسعت 
خود را كاهش منی دهد، بلكه چون می خواهد این منطقه را زودتر پشت رس 
بگذارد، بر رسعتش می افزاید؛ تا جایی كه واقعاً یك خطر حتمی و جدی از 
بیخ گوش ما می گذرد و انصافاً خداوند به ما یك عمر دیگر می دهد. راننده 
كه مرتب از سایر خودروها سبقت های غیرمجاز می گیرد، رس یكی از پیچ ها 
كه دید ندارد، با گرفنت سبقتی بسیار خطرناك، با یك كامیون سنگین شاخ به 
شاخ می شود. راننده ی كامیون رسعتش را رسیع كم می كند تا ما بتوانیم از 

محل حادثه فرار كنیم.
راننده ی ما خودش هم به شدت ترسیده است و اقرار می كند كه كار 
بی مورد و خطرناكی كرده است. من و آقای هامیی به شدت به او اعرتاض 
می كنیم كه آقا این چه وضع رانندگی است! ولی گوش او خیلی بدهكار این 
حرف ها نیست. مثل این كه این كارها و شنیدن این اعرتاض ها برایش عادت 
شده است. چاره ای نداریم و باید تا همدان صرب كنیم. چون منی توانیم كاری 
كنیم، به خودم می گویم: »آخر این چه كاری است كه تو قبول كرده ای؟! چرا 
باید در فصل رسما به یكی از رسدترین مناطق كشور، یعنی همدان بروی و 
گزارش تهیه كنی؟! بابت این سفر كه نه به تو نه حق مأموریت می دهند و نه 
اضافه كار. هزینه و دستمزد آن هم مثل هامن هزینه و دستمزد و یك گزارش 

است كه در تهران تهیه می كنی؛  پس چرا زیر بار این كار رفتی؟«
بعد یادم می آید كه این گزارش در رابطه با ثبت و ضبط تالش ها و 
كوشش های تعدادی معلم و كاركنان فرهنگی است كه با عشق و عالقه در 
مناطق سخت و روستایی كار می كنند و هیچ چشم داشتی هم از كسی 
ندارند، دوباره امیدوار می شوم و به خودم می گویم: »بگذار سهم تو هم در 
این راه، قبولی سختی راه برای تهیه ی گزارش از فعالیت  انسان های رشیفی 
باشد كه به مردم جامعه خدمت می كنند؛ كسانی كه با داشنت حداقل امكانات، 
بیشرتین خدمت علمی، آموزشی و فرهنگی را به محروم ترین مردم كشورمان 

ارائه می دهند؛ خدمتی كه قابل مقایسه با خدمت اقتصادی نیست.«
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خودم را به خدا می سپارم 
خودم را به خدا می سپارم و با امید به این كه ان شاءالله با دست پر از این سفر برگردم و گزارش خوبی 
برای مجالت رشد تهیه كنم، ساعتم را نگاه می كنم ساعت حدود هشت شب است. به خاطر این كه راننده 
چرت نزند و خدای نكرده خوابش نربد، سعی می كنم با او صحبت كنم. از آقای سامواتی سؤال می كنم كی 
به همدان می رسیم. او می گوید: »راه زیادی باقی منانده، ان شاءالله ساعت 9 شب همدان هستیم. نگران نباشید، ماشین من از هر نظر مجهز است و 
مشكلی نداریم. الستیك های ماشین من گل برفی است و در آب شیشه شوی هم الكل ریخته ام كه یخ نزند. بنابراین اگر برف هم رشوع شود، مشكل 

نیست.«

فریب دادن پلیس راه 
به راننده می گویم: »مگر پلیس راه رسعت شام را كنرتل منی كند كه شام این قدر رسعت می روید؟« او می گوید: »روی ماشین های ما كه خطی و 
بین راهی هستند، یك فلش رایانه ای نصب كرده اند كه پلیس راه از طریق آن، رسعت ما را كنرتل می كند. ولی ما بین راه این دستگاه را خاموش می كنیم 

ش��هین وكیلی معلم دبستان 
حسین آباد: دانش آموزان پایه ی 
اول از نرشی��ه ی رش��د كودك 

خیلی لذت می برند 
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تا جاهایی كه با رسعت غیرمجاز حركت می كنیم، ثبت نشود.«
به خودم می گویم بیچاره مسئوالن پلیس راه چه قدر می نشینند و فكر می كنند تا راهی بیابند كه 
جلوی رسعت غیرمجاز رانندگان متخلف را بگیرند تا این همه حادثه و كشته در جاده ها نداشته باشیم، آن 
وقت یك راننده در عرض چند دقیقه، همه ی نقشه های آن ها را به هم می زند. بدون شك رانندگان كامیون، 
اتوبوس و... هم از این نوع كلك ها باخربند و همین امر موجب می شود كه هیچ وقت تلفات جاده های ما 

كاهش نیابد. از خودم می پرسم: »چرا در كشورهای توسعه یافته این مسائل وجود ندارند و مردم به خاطر این كارها دروغ منی گویند؟«
به رسعت به خودم پاسخ می دهم: »آن ها در كشورشان كارهای فرهنگی زیادی كرده اند. آن ها مردم كشورشان   را برای یك زندگی آرام، شاداب، 
پرامنیت، فعال و با نشاط، مبتنی بر راست گو و... آموزش داده اند و اساساً كارهای آموزشی و فرهنگی در كشورشان از جایگاه رفیعی برخوردار 

است.«

یك نفر می یاد كه من منتظر دیدنشم
حوالی ساعت 9 شب است و دستگاه پخش صوت ماشین ترانه ی »یك نفر می یاد كه من منتظر دیدنشم« را پخش می كند. با شنیدن این صدا، 
احساس خوبی به من دست می دهد و كامالً روحیه ام عوض می شود. اگرچه هنوز چراغ های شهر همدان دیده منی شود، ولی احساس می كنم كه به 

معصومه متی��ن معلم پایه ی 
پنجم دبستان حسین آباد: ما 
از قصه های »رشد دانش آموز« 
برای خالصه نویسی در كالس 

درس استفاده می كنیم
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همدان رسیده ایم. خدا را شكر می كنم. همین احساس شادابی را هم در چهره های آقایان هامیی و سامواتی می بینم. آن ها هم كم كم لبخند می زنند 
و ظاهراً امیدوارند كه ان شاءالله به زودی به همدان می رسیم. چراغ های شهر همدان پشت مه غلیظ كم كم پیدا می شوند و ما جلوی ساختامن پلیس 
راه همدان برای مهر كردن دفرتچه ی راننده می ایستیم. راننده با رسعت از ماشین خارج می شود و به سمت مقر پلیس راه می رود و دفرتچه اش را مهر 
می كند و برمی گردد. زنگ تلفن همراه راننده به صدا درمی آید. آقای راننده صحبت می كند و با لهجه  همدانی به همرسش می گوید كه نزدیك همدان 

است و نیم ساعت دیگر به خانه می رسد.

ورود به خانه ی معلم همدان
ساعت 9/30 دقیقه شب، راننده ما را جلوی خانه ی معلم همدان پیاده می كند و شامره ی تلفن همراهش را به ما می دهد كه روز برگشت از 
مأموریت، با ایشان به تهران برگردیم. ولی ما كه در این سفر از خطر حتمی نجات پیدا كرده بودیم، از ایشان 
و ماشینش برای همیشه خداحافظی می كنیم و وارد خانه ی معلم می شویم و با خود عهد می كنیم كه دیگر 

هیچ وقت با ماشین های خطی بین راهی سفر نكنیم.
با ورود به خانه ی معلم، با آقای اردشیر جهانگیری، مناينده ی نرشیات رشد در استان همدان، متاس 
می گیریم. ایشان محبت می كنند و به رسعت به خانه ی معلم می آیند تا برنامه ی سفر ما به شهرستان نهاوند 
و محل اسكان ما را در آن شهر مشخص كنند. آقای جهانگیری بعد از صحبت كردن با مدیر خانه ی معلم 
همدان و تعیین محل خواب ما، می گوید هامهنگی كرده ام كه ساعت هشت صبح به نهاوند بروید. آقای 

جهانگیری پس از رصف شام از ما جدا می شود و ما برای اسرتاحت به اتاق خوامبان می رویم.

بارش برف شدید در همدان
روز سه شنبه صبح زود از خواب بیدار می شویم. كنار پنجره می رویم و از پشت پنجره هوای بیرون را 
نگاه می كنم. برف سنگینی در حال باریدن است. كف حیاط خانه ی معلم مملو از برف شده است. به آقای هامیی می گویم فكر می كنم نتوانیم امروز 

به نهاوند برویم. برف بسیار شدیدی در حال باریدن است. او پیشنهاد می كند كه صبحانه بخوریم و منتظر آقای جهانگیری باشیم.
قبل از این كه صبحانه ی ما متام شود، تلفن اتاقامن زنگ می زند. آقای جهانگیری پشت خط است. او می گوید: »من و راننده، در سالن انتظار 

منتظر شام هستیم.«
به رسعت وسایلامن را جمع می كنیم و پایین می رویم. آقای جهانگیری منتظر ماست. همراه او از خانه ی معلم خارج می شویم. جلوی درب 
خانه ی معلم یك سواری سمند منتظر ماست تا با آن به نهاوند برویم. آقای جهانگیری ما را به راننده ی سمند )آقای علی مقدم پور( معرفی می كند و 

خودش از ما جدا می شود.

فاطمه قیاسی معلم دبستان 
حس��ین آباد: قصه های »رشد 
نوآموز« برای مترین روان خوانی 

بسیار مناسب هستند
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راننده ی بی خیال 
من و آقای هامیی سوار ماشین سمند می شویم. راننده ی سمند ماشینش 
را روشن می كند و به راه می افتد. خیابان های شهر همدان پر از برف است. 
هنوز چند قدمی جلو نرفته ایم كه ماشین به شدت لیز می خورد و كنرتل 
آن از دست راننده خارج می شود. از راننده می پرسم: »الستیك های ماشین 

یخ شكن نیست؟«
راننده می گوید: »نه.«

می گویم: »پس زنجیرهای چرختان را ببندید.«
می گوید: »زنجیر چرخ ندارم.«
جهانگیری  آقای  با  رسیع 
متاس می گیرم و وضعیت را به 
او می گویم. آقای جهانگیری با 
را  او  و  می كند  راننده صحبت 
وامی دارد كه برای این سفر زنجیر 
زنجیر  خرید  برای  بخرد.  چرخ 
چرخ به چند مغازه رسمی زنیم. 
در مغازه ها هنوز باز نشده اند. 
آن قدر می گردیم تا یك مغازه ی 
باز پیدا می كنیم و راننده زنجیر 

چرخ می خرد.
حاال با مشكل بسنت زنجیر چرخ ها روبه رو هستیم. پیش هر مغازه ی 
پنجرگیری می رویم، قبول منی كند كه زنجیرچرخ ها را ببندد. آن قدر می گردیم 
كه برف پایان می یابد و با تردد بیشرت خودروها، وضع خیابان ها بهرت می شود. 
راننده قید بسنت زنجیرچرخ ها را می زند و می گوید: »كم كم حركت می كنیم و 

اگر مشكلی بود، بین راه زنجیرهای چرخ را می بندم.« 
صدقه ای كنار می گذاریم و با ترس و لرز قبول می كنیم و راه می افتیم. 
خوش بختانه هرچه جلوتر می رویم وضع جاده بهرت می شود. جلوی ساختامن 
ـ مالیر می ایستیم و از پلیس راه وضعیت جاده ی مالیر و  پلیس راه همدان 

اك��رم خدارحم��ی: خوان��دن 
مطالب مجالت رش��د باعث 
ایجاد عالق��ه در دانش آموزان 
برای خواندن مطالب غیردرسی 

می شود
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نهاوند را می پرسیم. پلیس راه وضعیت را عادی اعالم می كند. از آن به بعد كمی خیاملان راحت می شود.
حدود ساعت 11 صبح از مالیر می گذریم و ساعت 12 به نهاوند می رسیم. مستقیم به اداره ی آموزش وپرورش نهاوند می رویم و به آقای شیرزاد 
سیاوشی، كارشناس تكنولوژی آموزشی و مناینده ی نرشیات رشد در نهاوند مراجعه می كنیم. آقای سیاوشی كه از قبل توسط آقای اردشیر جهانگیری 

توجیه شده است، با برخورد بسیار گرم و صمیامنه اش می گوید: »باید به روستای حسین آباد برویم.«

پوشش صددرصدی نرشیات رشد در دبستان روستای حسین آباد كیان نهاوند
به همراه آقای سیاوشی به سوی روستای حسین آباد كیان راه می افتیم. حدود ساعت 12/30 دقیقه به روستا می رسیم. خودرو را كنار خیابان 
پارك می كنیم و وارد روستا می شویم. از چند روستایی، آدرس مدرسه را می پرسیم. آن ها ما را راهنامیی می كنند و به سمت مدرسه می رویم. عده ای 
از دانش آموزان در حیاط مدرسه در حال بازی هستند. با دیدن ما و با این فكر كه شاید اشخاص خاصی 
هستیم، به بازی خود پایان می دهند و مدیر مدرسه را از ورود ما با خرب می سازند. خانم معصومه شهبازی 

مدیر مدرسه به استقبال ما می آید. با راهنامیی  ایشان وارد دفرت مدرسه می شویم.

گفت وگو با خانم معصومه شهبازی مدیر دبستان
بعد از یك پذیرایی بسیار ساده از ما كه از سوی مدیر مدرسه انجام می شود، گفت وگو با ایشان را 
آغاز می كنیم. خانم شهبازی در سال 1352 در شهرستان نهاوند متولد شده و دارای 18 سال سابقه  كار در 
آموزش وپرورش است. وی فوق دیپلم ابتدایی دارد و هفت سال در پست مدیر دبستان انجام وظیفه كرده 

است.
خانم شهبازی می گوید: »روستای حسین آباد كیان 230 خانوار دارد. در دبستان حسین آباد كیان، 80 
دانش آموز )41 دخرت و 39 پرس( مشغول به تحصیل هستند. این مدرسه در سال 1356 تأسیس شده و اكنون 
جزو مدارسی است كه باید تخریب و نوسازی شود. چهار معلم دارد و كالس سوم و چهارم آن به صورت دو پایه اداره می شود كه خانم اكرم خدارحمی 

معلم آن هاست. خانم شهین وكیلی توسل معلم پایه ی اول، خانم فاطمه قیاسی معلم پایه ی دوم و خانم معصومه متین معلم پایه ی پنجم هستند. 

80 مجله رشد برای 80 دانش آموز
مدیر دبستان حسین آباد كیان در ادامه می گوید: »دانش آموزان این دبستان مشرتك 80 شامره ی نرشیه های رشد هستند. یعنی صددرصد 
دانش آموزان مشرتك مجالت رشد هستند. ما 14 شامره »رشد كودك« برای دانش آموزان پایه ی اول، 39 شامره »رشد نوآموز« برای دانش آموزان پایه های 
دوم و سوم و 27 شامره »رشد دانش آموز« برای دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم تهیه می كنیم. هم چنین، برای معلامن مدرسه، نرشیات رشد 

تكنولوژی آموزشی، رشد آموزش ابتدایی، رشد مدرسه ی فردا، رشد مدیریت و رشد معلم را می خریم.« 
وی می افزاید: »همه دانش آموزان با عالقه منتظر رسیدن نرشیات رشد هستند و هیچ كدام از آن ها به زور مجله را مشرتك نشده اند. اتفاقاً 

آقای ساسانی راهنامی تعلیامتی 
آموزش وپرورش نهاوند: خوب 
اس��ت كه مدیر مح��رتم دفرت 
انتشارات كمك درسی، مدیران 
و معلامن فع��ال در رابطه با 

نرشیات رشد را تشویق كنند
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خانواده ی بچه ها هم منتظر شامره های جدید مجالت رشد هستند. چون بچه ها مطالب مجالت را برای 
آنان می خوانند و والدین هم از مطالب مجالت رشد لذت می برند. آن ها بهای هشت شامره ی مجالت رشد 

را از پیش پرداخت كرده اند.«

رمز و راز پوشش صددرصدی نرشیات رشد
خانم شهبازی در پاسخ به این سؤال كه چه طور شد بچه ها و خانواده های آن ها به مجالت رشد عالقه مند شدند، می گوید: »من قبالً در جای 
دیگری مدیر مدرسه بودم و تجربه ی معرفی مجالت رشد را داشتم. بنابراین امسال هم كه مسئولیت این مدرسه را به عهده گرفتم، ابتدا در جلسه ی 
اولیا و مربیان، درباره ی مجالت رشد صحبت كردم. در آن جلسه، آقای ساسانی، راهنامی تعلیامتی مدرسه هم حضور داشت و ایشان هم رضورت 
استفاده از مجالت رشد را به عنوان نرشیات كمك درسی، در خانه و مدرسه مطرح كردند. در آن جلسه اولیای دانش آموزان مخالف بودند و می گفتند 

كه دانش آموزان مجالت را پاره می كنند و دور می اندازند. اما پس از توضیحات ما، آن ها هم قانع شدند و استقبال كردند.
ما به والدین گفتیم كه از هر سه شامره ی مجله رشد، یك آزمون برگزار می كنیم و به نفرات اول تا سوم جایزه می دهیم. این كار نقش بسیار مهمی 
در تشویق دانش آموزان برای خواندن مجالت رشد داشت و همین امر آغاز مطالعه ی مجالت رشد توسط دانش آموزان بوده نكته ی دیگری كه باید به 
آن اشاره كنم، استفاده ی همكاران ما در مدرسه از مجالت تخصصی رشد است. معلامن دبستان ما سعی می كنند با استفاده از نرشیات تخصصی رشد، 

ش��یرزاد سیاوش��ی كارشناس 
تكنولوژی آموزشی و مناینده ی 
نرشیات رش��د در شهرس��تان 
نهاوند: مدیران و معلامن فعال 
نقش بس��یار مهمی در ایجاد 
عالقه ب��ه نرشیات رش��د در 

دانش آموزان دارند
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از آخرین دستاوردهای روش تدریس مطلع شوند.«

معلامن دبستان حسین آباد درباره ی مجالت رشد چه نظری دارند؟
مدرسه  این  معلامن  همه ی  حسین آباد،  دبستان  مدیر  بر  عالوه 
متفق القول اند كه رشدهای كودك، نوآموز و دانش آموز می توانند نقش 
آموزشی و كمك درسی بسیار مؤثری در دبستان ها ایفا كنند. خانم شهین 
وكیلی توسل، معلم پایه ی اول این دبستان می گوید: »دانش آموزان پایه ی اول 
از نرشیه رشد كودك خیلی لذت می برند؛ به خصوص از مطلب خودت بخوان 

و نقاشی های كامل كردنی«.
خانم معصومه متین، معلم پایه ی پنجم این دبستان هم می گوید: »مجالت 
رشد در مجموع، اطالعات عمومی دانش آموزان را افزایش می دهند.« وی 
می افزاید: »ما از قصه های رشد دانش آموز در كالس درس برای خالصه نویسی 
استفاده می كنیم. بچه ها این مجله را خیلی دوست دارند.« خانم متین در 
پایان می گوید: »اگر در مجله ی رشد دانش آموز، بخش های مشاوره و جدول 

هم آورده شود، برای دانش آموزان بسیار قابل استفاده تر خواهد بود.« 
خانم فاطمه قیاسی، معلم پایه ی دوم این دبستان هم معتقد است 
كه قصه های رشد نوآموز برای مترین روان خوانی و زیر »كلامت جدید خط 
كشیدن« بسیار مناسب است. او پیشنهاد می كند كه قسمت های بهداشتی 
مجله به صورت شعر و آهنگین ارائه شوند. به گفته ی خانم قیاسی، بخش 
آشپزی این مجله خیلی خوب است. چون نحوه ی تهیه ی غذاهای ساده را یاد 

می دهد و بچه ها خودشان می توانند آن ها را تهیه كنند. 
خانم اكرم خدارحمی، معلم پایه ی سوم و چهارم مدرسه معتقد است 
كه نرشیات رشد نوآموز و دانش آموز برای دانش آموزان دوره ی ابتدایی بسیار 
مفید هستند و خواندن این نرشیات باعث می شود كه عالقه ی بچه ها به 
خواندن مطالب غیردرسی هم افزایش یابد. او می گوید: »داستان ها و اشعار 

مجالت رشد برای بچه ها بسیار مفید و قابل استفاده هستند.«
خانم خدارحمی پیشنهاد می كند كه در این نرشیات غذاهای محلی 
استان ها معرفی شوند. وی می گوید: »اگر مطالب دینی به صورت قصه و 
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شعر ارائه شود، تأثیر بیشرتی دارد.« این معلم می افزاید: »خوب است كه در مجالت، هم از جدول و هم از كاردستی استفاده شود، چون حل جدول 
و تهیه ی كاردستی موجب رشد خالقیت دانش آموزان می شود و مطالب علمی جدید درباره ی موضوعات جالب، از جمله درباره ی ستارگان، می تواند 

افق دید دانش آموزان را گسرتش دهد.«

یك خاطره: گاهی اوقات یك مقاله ی رشد رسنوشت انسان را دگرگون می كند
خانم معصومه شهبازی مدیر دبستان حسین آباد كیان نهاوند سپس با اشاره به یك خاطره درباره ی مجله ی رشد دانش آموز می گوید: »زمانی كه 
معلم بودم، روزی یكی از دانش آموزان كالس پنجم پیش من آمد و گفت: خانم معلم! روزه چیست؟ گفتم: چرا می پرسی؟ او گفت: من در مجله ی 
رشد دانش آموز یك مقاله درباره ی روزه خوانده ام، ولی كسی در خانه ی ما روزه منی گیرد. چرا یك دخرت در سن من باید سحر بلند شود و غذا بخورد 

و تا غروب آن روز چیزی نخورد.
من قدری درباره ی روزه و نقشی كه در زندگی انسان دارد، برای او توضیح دادم. آن دخرت چند روز بعد 
آمد و گفت: خانم معلم! می توانید به من كمك كنید تا روزه بگیرم. من او را راهنامیی كردم و آن دانش آموز 
تا آخر ماه رمضان با ما روزه گرفت. می خواهم بگویم كه یك مجله نه، بلكه یك مقاله می تواند زندگی انسان 
را كامالً متحول كند. مدیران محرتم نرشیات رشد باید به نقش بسیار مهم خود در رسنوشت دانش آموزان 

توجه داشته باشند.«
وی می افزاید: »رسدبیران محرتم مجالت رشد خوب است كه درباره ی نظم و انضباط بچه ها، رضورت 
رعایت احرتام به بزرگان به خصوص والدین، رسگذشت افراد موفق و حتی ناموفق و مسائل و مشكالت 

گوناگون زندگی، مطالب متنوعی مانند قصه، شعر، مقاله، گزارش و... در مجالت ارائه كنند.«
مدیر دبستان حسین آباد در ادامه می گوید: »االن یكی از مشكالت ما، وجود بچه های طالق است كه 

به راهنامیی های جدی نیاز دارند. هفت دانش آموز مدرسه ی ما، بچه ی طالق هستند.«
خانم شهبازی در پایان یك گالیه هم مطرح می كند و می گوید: »مطالبی كه معلامن یا دانش آموزان 

برای نرشیات رشد ارسال می كنند، چاپ منی شود.«

تشویق مدیران فعال در رابطه با مجالت رشد
به گفته ی آقایان ساسانی و سلگی، راهنامی تعلیامتی آموزش وپرورش شهرستان نهاوند، یكی از عوامل مهم استقبال مدارس از مجالت رشد، 
تشویق هایی است كه از سوی اداره برای مدیران مدارسی كه در رابطه با مجالت رشد برخورد فعال می كنند، در نظر گرفته شده است. آقای ساسانی 
می گوید: »مدیرانی كه نرشیات رشد را در مدرسه خود 70 درصد پوشش می دهند، از طریق شهرستان و آن ها كه نرشیات رشد را در مدرسه شان، 

صددرصد پوشش می دهند از طریق استان تشویق می شوند.«
آقای  سلگی در پایان می افزاید: »خوب است كه آقای نارصی، مدیركل محرتم دفرت انتشارات كمك آموزشی هم مدیران و معلامن فعال در ارتباط 

با نرشیات رشد را تشویق كنند.«

اردش��یر جهانگیری مناینده ی 
نرشیات رشد در استان همدان: 
اگر موفقیتی در استان همدان 
در رابطه با نرشیات رشد حاصل 
شده، نتیجه ی تالش همكاران 

خوب من بوده است
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صحبت هایم را با مدیر و معلامن مدرسه ی حسین آباد كیان متام می كنم و ضمن از تشكر از پذیرایی و 
همكاری خوب و گرم آن ها، خداحافظی می كنیم و از مدرسه خارج می شویم.

پای صحبت های آقای شیرزاد سیاوشی
بعد از خداحافظی با مدیر و معلامن مدرسه ی حسین آباد، به اتفاق آقایان شیرزاد سیاوشی و هامیی به 
شهر نهاوند برمی گردیم. بعد از رصف نهار در خانه ی معلم نهاوند، به اداره ی آموزش وپرورش نهاوند می رویم و در دفرت كار آقای سیاوشی با ایشان به 
گفت وگو درباره ی میزان استقبال دانش آموزان و معلامن شهرستان نهاوند از مجالت رشد می پردازیم. وی با ارائه ی آمار توزیع مجالت رشد در شهرستان 
نهاوند می گوید: »دو سال پیش ما حدود هفت هزار نسخه از نرشیات رشد را در این شهرستان توزیع می كردیم. در سال گذشته این رقم بالغ بر 10 
هزار و 600 نسخه )6255 نسخه در مدارس ابتدایی، 2684 نسخه در دوره ی راهنامیی و 1737 نسخه در دوره ی متوسطه( بود. در سال جاری ما 
تاكنون كه حدود سه ماه از سال تحصیلی گذشته است، 5418 نسخه از مجالت رشد را در دوره ی ابتدایی، 2520 نسخه را در دوره راهنامیی و 1670 

نسخه را در دوره ی متوسطه توزیع كرده ایم كه نسبت به سال های قبل از رشد خوبی برخوردار است.«

مدی��ر توزیع نرشیات رش��د 
نهاوند: معرفی نرشیات رشد از 
طریق صداوسیام باعث افزایش 

مخاطبان آن ها می شود
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نقش مدیران و معلامن فعال
به گفته ی شیرزاد سیاوشی، مناينده ی نرشیات رشد در شهرستان نهاوند، مدیران و معلامن فعال نقش بسیار مثبتی در گسرتش پوشش نرشیات 
رشد در مدارس شهرستان نهاوند دارند. او می گوید: »ما در هر مدرسه ای كه مدیر یا معلم فعال داشته ایم، متقاضی نرشیات رشد بیشرت بوده اند. زیرا 
مدیران و معلامن فعال با معرفی و استفاده ی صحیح از نرشیات رشد در مدرسه، باعث عالقه مند شدن دانش آموزان و خانواده های آن ها به این 

مجالت می شوند.«
وی می افزاید: »در سال جاری نسبت به سال گذشته، مدارس روستایی تقاضای بیشرتی برای نرشیات رشد داشته اند و به نظر من علت این استقبال 

آن است كه معلامن از نرشیات رشد در كالس های درس استفاده می كنند.«

مجالت رشد را از طریق صدا و سیام معرفی كنید
آقای سیاوشی معتقد است كه معرفی نرشیات رشد از طریق صدا و سیام، می تواند نقش بسیار مؤثری در جذب مخاطبان بیشرت، به خصوص 
معلامن و دانش آموزان ایفا كند، وی می گوید: »مدیران و رسدبیران نرشیات رشد باید در صداوسیام حضور یابند و درباره ی آن ها برای خانواده ها 

توضیح دهند. بسیاری خانواده ها از وجود نرشیات رشد بی خرب هستند.«
مدیر توزیع مجالت رشد در نهاوند، در ادامه به زیاد بودن تعداد فصل نامه های رشد برای معلامن اشاره می كند و می گوید: »معلامن فرصت 
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خواندن این همه فصل نامه ی رشد را ندارند. بهرت است كه فقط چند فصل نامه ی اساسی و مورد نیاز آن ها منترش شود و در عوض، بر كیفیت 
فصل نامه ها افزوده شود.«

وی می افزاید: »برگزاری مسابقات و دادن جایزه در نرشیات، ارائه ی روش های نوین تدریس، روش تهیه ی محتوای درسی الكرتونیكی، پرداخنت 
به مطالب درسی، گفت وگو با معلامن و دانش آموزان، تهیه ی گزارش از مدارس، چاپ مطالب دانش آموزان و معلامن و مانند این ها، می تواند مجالت 

رشد را جذاب تر كند.«
آقای سیاوشی در پایان می گوید: »مساعد كردن زمینه ی بازدید معلامن و مدیران مدارس از تحریریه، بخش های فنی و چاپ خانه ی مجالت رشد 

نیز می تواند نقش مؤثری در جذب بیشرت مخاطبان داشته باشد.«

خداحافظ نهاوند
بعد از گفت وگو با آقای سیاوشی، ضمن تشكر از محبت های بسیار صمیامنه ی ایشان، با وی خداحافظی می كنیم و از آموزش وپرورش نهاوند 

خارج می شویم و به سمت همدان راه می افتیم.
ساعت شش بعدازظهر سه شنبه است و هوا كامالً تاریك و رسد. با ترس و لرز سوار خودروی كرایه ای سمند می شویم. یعنی راه دیگری هم نداریم، 
چون باید با هامن وسیله ای كه ما را به نهاوند برده است، برگردیم. ولی خوب هم می دانیم كه این خودرو الستیك های مناسبی ندارد. آب  شیشه شوی 
آن یخ زده است. اول صبح هم كه از همدان خارج شدیم، هر وقت خودرویی از كنار ما می گذشت، گل و الی چرخ های آن به طور كلی شیشه های 
خودروی ما را می پوشاند و امكان دید راننده را به صفر می رساند. بنابراین باز هم باید برتسیم از وسیله ای كه قصد داریم با آن از نهاوند به همدان 

برویم. ولی چاره ای نداریم.
با نشسنت روی صندلی های خودرو به آقای راننده می گوییم كه ما هیچ عجله ای نداریم و هر ساعت كه به همدان برسیم، اشكالی ندارد. در نتیجه 
شام سعی كنید با رسعت متوسط حركت كنید تا ان شاءالله مشكلی پیش نیاید. راننده هم می پذیرد و رعایت می كند. خوش بختانه وضع جاده بهرت از 
صبح است و جاده بر اثر تردد خودروها، كامالً خشك شده است. 2/5 ساعت طول می كشد تا چشم ما به چراغ های شهر همدان روشن می شود. خدا 

را شكر می كنیم كه مشكلی پیش نیامد.

خداحافظ سواری های جاده ای
راننده ی سمند با دیدن چراغ های روشن شهر همدان، بر رسعت خود می افزاید و در زمان كوتاهی ما را به خانه ی معلم همدان می رساند. پیاده 
می شویم و ضمن تشكر از راننده، برای همیشه از او و سواری های بین جاده ای خداحافظی می كنیم. هوای همدان به شدت رسد است. به رسعت 

وارد خانه ی معلم می شویم و به اتاقامن می رویم تا برای رصف شام آماده شویم.
هنگام خوردن شام، با آقای هامیی درباره ی خطر سفر با سواری های جاده ای و وقایعی كه در این دو روز شاهد آن بوده ایم، صحبت می كنیم و 

قرار می گذاریم كه هنگام برگشت از همدان، به هیچ عنوان از سواری ها استفاده نكنیم و حتامً با اتوبوس از همدان به تهران برگردیم.
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گفت وگو با مناینده ی نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان
صبح چهارشنبه است. برنامه ی امروز ما گفت وگو با مدیر »دبیرستان عالمه حلی« و مناینده ی نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان است. ابتدا رساغ 

آقای مجتهدی، مدیر دبیرستان می رویم و با وی به گفت وگو می نشینیم. )گفت وگو با آقای مجتهدی برای نرشیه ی رشد مدرسه فردا است(

آقای جهانگیری: همه كارها را همكاران خوبم در استان انجام می دهند
بعد از گفت وگو با آقای مجتهدی به خانه ی معلم همدان برمی گردیم. چند لحظه بعد آقای اردشیر جهانگیری و كارشناس تكنولوژی و گروه های 

آموزشی و خانم زهرا چهاردولی مناینده ی نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان به خانه ی معلم می آیند.
آقای جهانگیری خانم چهاردولی را به عنوان یكی از منایندگان بسیار فعال نرشیات رشد در شهر همدان معرفی می كند.

از آقای جهانگیری تقاضا می كنم كه ابتدا با ایشان گفت وگو كنم، ولی منی پذیرد و می گوید: »اگر در استان همدان در توزیع وسیع تر نرشیات رشد 
موفقیتی حاصل شده است، نتیجه ی تالش همكاران خوب من بوده و بهرت است كه با آن ها در این زمینه گفت وگو شود.«

گفت وگو با مناینده ی نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان
خانم زهرا چهاردولی متولد سال 1352 در شهرستان همدان و دارای مدرك لیسانس »مدیریت دولتی« است. وی 18 سال سابقه ی كار در 
آموزش وپرورش دارد و اكنون حدود شش سال است كه در پست »كارشناسی تكنولوژی آموزشی« در ناحیه ی یك همدان انجام وظیفه می كند و 

مناینده ی نرشیات رشد در این ناحیه است.
خانم چهاردولی در ابتدای صحبت خود، به سطح پوشش نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان می پردازد و می گوید: »در حال حارض 94 درصد 
دانش آموزان دوره ی ابتدایی و 54 درصد دانش آموزان دوره ی راهنامیی، نرشیات رشد را خریداری می كنند. اگر در دوره ی ابتدایی، پوشش رشد 

صددرصدی نیست، به دلیل محرومیت برخی از دانش آموزان روستایی و حاشیه ی شهر است.«
وی می افزاید: »زمانی كه من توزیع نرشیات رشد را پذیرفتم، 43 درصد دانش آموزان ابتدایی و 17 درصد دانش آموزان راهنامیی مجالت رشد را 
می خریدند كه اكنون این رقم ها به 94 و 54 درصد رسیده است. در ابتدای كار، ما با مخالفت و عدم همكاری مدیران مدارس برای توزیع نرشیات رشد 

روبه رو بودیم كه به تدریج با صحبت  كردن با آن ها این مشكل برطرف شد و اكنون مجالت رشد جایگاه خود را در مدارس پیدا كرده اند.«

آسیب شناسی عدم استقبال از مجالت رشد
مناینده ی نرشیات رشد در ناحیه ی یك همدان با بیان این مطلب كه ما در ابتدای راه آسیب شناسی كردیم كه چرا دانش آموزان و معلامن از مجالت 
رشد استقبال منی كنند، می گوید: »در این آسیب شناسی، ما متوجه شدیم كه برخی از مدیران مدارس اساساً از نرشیات رشد اطالع ندارند. بنابراین سعی 
كردیم نرشیات رشد را ابتدا به مدیران مدارس معرفی كنیم. بعد در جلسات »انجمن اولیا و مربیان« كار كردیم و نرشیات رشد را به خانواده ها معرفی 
كردیم. در ادامه، از مدیران و عوامل اجرایی كه موجب معرفی نرشیات رشد شده بودند، تقدیر و تشكر كردیم و به آن ها هدایایی دادیم. پس از آن  
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هم روی استفاده از مجالت رشد در كالس های درسی كار كردیم. هم چنین از مدیران مدارس خواستیم كه راه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان و 
معلامن به مطالعه ی مجالت رشد را برای ما ارسال كنند. آن ها طرح های گوناگونی مانند: یك روز با رشد، دوستان رشد، جشنواره ی رشد، منایشگاه رشد، 
جشنواره غذای رشد، استفاده از مجالت رشد در كالس های درسی و... را پیشنهاد كردند. ما روی این پیشنهادها كار كردیم و حاصل را در سطح ناحیه 

به همكاران منتقل كردیم. این كارها باعث شدند كه نرشیات رشد در همدان جایگاه خودشان را پیدا كنند.«
وی می افزاید: »هرچه مطالب نرشیات رشد به دانش آموزان و معلامن نزدیك تر شود، عالقه ی آن ها به مجالت رشد افزایش پیدا می كند.«

رضورت انتشار رشد خانواده
خانم چهاردولی در ادامه چند پیشنهاد ارائه می كند و می گوید: »یكی از مجالتی كه جای آن در مجموع نرشیات رشد خالی است، رشد خانواده 

است. اولیا نیاز دارند كه از طریق یك نرشیه با آموزش وپرورش رابطه برقرار كنند.
نكته ی دیگر در رابطه با نرشیات تخصصی رشد است. به نظر من باید این نرشیات مطالبی را ارائه دهند كه به معلامن كمك كند. در حال حارض 
برخی از مطالب نرشیات تخصصی رشد فراتر از نیازهای معلامن است و معلامن احساس نیاز منی كنند كه آن ها را بخوانند. ضمن این كه معلامن 
هم خیلی وقت ندارند و ترجیح می دهند مطالب مورد نیاز خود را مطالعه كنند. بنابراین اگر مطالب نرشیات رشد به گونه ای باشد كه معلم و حتی 
دانش آموز به آن احساس نیاز كند، از آن ها استقبال می كنند. معلامن در حال حارض از مطالب نرشیات تخصصی رشد كه در تدریس آن ها را یاری 

می كند، به شدت استقبال می كنند.«
وی در پایان می گوید: »در مجالت تخصصی رشد نیاز به یك بخش خاص تحت عنوان بخش مشاوره احساس می شود. اگر این بخش در مجالت 
تخصصی راه بیفتد، می تواند كمك بسیار خوبی برای معلامن كشور باشد. در مجالت رشد نوجوان و جوان هم باید روی مسائل روحی و روانی 
دانش آموزان كار شود و دانش آموزان با خطراتی كه در جامعه آن ها را تهدید می كند، آشنا شوند. االن جوانان به شدت نیازمند آموزش و كسب 

مهارت های زندگی هستند و در نرشیات رشد دانش آموزی باید مهارت های زندگی ارائه شوند.«
گزارشامن را با گفت وگوی خانم چهاردولی پایان می دهیم و به همراه همكار خوبم آقای هامیی، با اتوبوس به تهران برمی گردیم. در این جا رضوری 
می دانم، از آقایان اردشیر جهانگیری و شیرزاد سیاوشی كه در تهیه ی این گزارش، با همكاری صمیامنه و صادقانه ی خود، ما را بسیار یاری كردند، تشكر كنم.
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مناینده ی  چهاردول��ی  زه��را 
نرشیات رشد در ناحیه ی یك 
هم��دان: جای ی��ك نرشیه ی 
رشد برای اولیای دانش آموزان 

خالی است
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اكنون سومین سال تأسیس مدرسه ی استثنایی »زنده یاد حاج 
همراه  تأسیس  اول  سال  از  رشد  مجالت  و  است  تاجیك«  قاسم 
دانش آموزان و معلامن این مدرسه بوده اند. در گفت وگویی كه با 
مدیران مدرسه، آقای رضا كشوری و خانم فرح مهاجر داشتیم، از 
نحوه ی استفاده ی آن ها از مجالت رشد پرسیدیم و پاسخ گرفتیم: 

ی
جان

الری
م 

عظ
ا تشنـگان رشــــد

ـــه ی  ـــدرس م از  ــــی  ــــزارش گ
استثنایی»زنده یاد حاج قاسم تاجیك«
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 از آن جا كه منی توان بچه های كم توان را به یادگیری مجبور 
كرد، هر راهی كه به آنان كمك كند، مفهومی را دریافت كنند، 
كنند.  نگاه  را  تصاویر  فقط  اگر  حتی  دارد؛  اهمیت  ما  برای 
بعضی از معلامن، داستان یا شعری از مجالت رشد را كه مرتبط 
شاید  می خوانند.  كودكان  این  برای  است،  درسی  مفاهیم  با 
این سطح فوق العاده ای در استفاده از مجالت نباشد، ولی اگر 

بتوانیم این مسیر را ادامه بدهیم، به هدفامن رسیده ایم.
 از چه مجالتی بیشرت استفاده می كنید؟

 با توجه به این كه درك بچه ها پایین است، از »رشد كودك« 
برای آمادگی و پایه های اول و دوم، و از »رشد نوآموز« برای 

پایه های سوم، چهارم و پنجم استفاده می كنیم.
 بچه ها بیشرت با چه صفحاتی ارتباط برقرار می كنند؟

 با صفحاتی كه قباًل روی آن ها كار عملی داشتند یا صفحاتی 
كه مرتبط با مفاهیم درسی هستند.

پنجم  پایه ی  به كالس  كوتاه،  این گفت وگوی  پایان  از  پس 
رفتیم. به محض ورود به كالس با نگاه های ساده و معصوم و 
بدون پرسش آنان روبه رو شدم. مجالت را روی میزهای آن ها 
گذاشتم و از آنان خواستم صفحه ای را كه دوست دارند، نشانم 
بدهند. بعد از چند دقیقه ی كوتاه متوجه شدم باید از گفت وگو 
برای  گویاترند، هم  تصاویر  بپردازم؛  تصاویر  ثبت  به  و  بگذرم 
ما كه می خواهیم شاهد رشد آن ها باشیم، هم برای آن ها كه 

می خواهند بیاموزند. دانش آموزان كم توان: 

▲1. منی توانند به طور كامل منظورشــان را بیان كنند و دریافتشــان از مجله، 
قابل مقایسه با دانش آموزان عادی نیست. ولی شور و شعفی برای ورق زدن و 

جست وجو در مجله در آنان دیدم كه در كمرت مدرسه ای شاهد آن بودم.

▲2. با مجله طوری برخورد می كنند كه انگار هر برگ آن پنجره ای است كه به 
دست خود می گشایند و منظره ای پشت در بسته منتظرشان است.
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◄3. دریافت كاملی از مطالب 
كنــدوكاو  از  و  ندارنــد  مجلــه 

و جســت وجو در مجلــه لــذت 

می برند. من با خود می اندیشیدم 

كــه آیا زیبایی  ایــن گونه كلنجار 

رفنت این دانش آموزان، در نیازشان 

به رشد نیست؟ 

◄4. بــه صفحــات 
پیش رویشان اطمینان 

دارند و همیــن راه را 

برای آموزششان هموار 

می كنــد. انعطــاف و 

صمیمیت آنان به مجله 

جان می دهد.

▲5. آماده اند كه بیاموزند.
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►6. از نظر دست اندركاران مدرسه، 
مهــم دانــه در زمین انداخنت اســت. 

آن هــا صــرب و تحمل زیــادی دارند تا 

شــاهد رویش جوانه ای هر چند ناچیز 

باشند. برای آن ها حركت مهم است نه 

هدف.

▲8. من ساده نگاه می كنم و سؤال هایم نیز ساده اند. 
من با اشتیاق از جواب های ساده تر كه برایم قابل فهم 

باشند، استقبال می كنم.

▲7. تصاویر برای آن ها حرف اول را می زند.
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◄9. بگــذار نقاشــی كنم. من 
كشیدن دایره را بیشرت از خوردن 

گوجه فرنگی دوست دارم.

▲10. این یك راه اســت، راهی برای آن كه او بتواند 
یك مفهوم را درك كند؛ حتی اگر فقط تصویری را نگاه 

یا ملس كند.

▲11. آن ها، آن چه را كه می دانند، نشــان می دهند. درك زبان تصویر برای آن ها ســاده تر از 
فهم مطالب مكتوب است.
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▲12. از او خواستم صفحه ای را كه دوست دارد، نشانم دهد. و پرسیدم چرا این 
صفحه را دوست داری؟ گفت: چون این صفحه دخرت دارد، پیرمرد دارد، زرافه دارد، 

كالغ دارد. با اشاره ی معلم، او می فهمد كه طوطی با كالغ فرق دارد.

▲14. من با ساده گویی، به آنان توان درك مطالب را می دهم.

▲13. سؤال ساده ی او این است: مگر آدم نوك دارد؟ جواب ساده ی معلم، نوك 
مقوایی خواهد بود تا با كش روی صورت او قرار گیرد.

▲15. من رنگ ها را دوست دارم.
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جزیره ی باتربیت ها
بزی بود و بزی نبود!

سرتان را گرم می كنیم!
كودكان ما تنها هستند
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از  دانش آموز  رشد  سردبیر  ــدار  دی
مدرسه ی دخترانه ی باقرالعلوم شهریار

یجزیره ی باتربیت ها
ضای

 ر
مه

اط
ف
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رسزده وارد كالس شدیم. شاید برای خانم جیران، آموزگار كالس پنجم، چندان غیرمنتظره نبود و از احتامل آمدن ما به كالس اطالع داشت. اما 
نگاه های هیجان زده و غافل گیرشده ی بچه ها می گفت كه روحشان هم از ماجرا بی خرب است. دخرتها مشتاق دانسنت این  بودندكه از كدام دریا، 

در آخرین ساعت درس، ناگهان در جزیره ی آن ها پیاده شده ایم.
راوی ماجرای »جزیره ی بی تربیت ها«)قصه ى طنز شفیعى كه در رشد دانش آموز چاپ مى شود(، مؤدبانه  و صمیمی خود را رسدبیر مجله ی 
رشد دانش آموز معرفی كرد. به نظر می آمد بچه ها به تازگی مجله ی شامره ی دو را تحویل گرفته و مطلبی از آن را همراه معلمشان در كالس 
خوانده بودند. از پرسش ها و اظهارنظرهایشان می شد فهمید كه اگر همه ی مطالب مجله را نخوانده اند، آن قدر آن را ورق زده و زیرورو كرده اند 
كه عنوان ها، تصویرها و عكس ها را از حفظ اند؛ از طرح روی جلد بگیر تا نقاشی های داخل مجله. خیلی هم دوست  داشتند یكی از ما تصویرگر 

مجله بودیم. چون چند نفری از هر كدامامن پرسیدند: »شام نقاش مجله  اید؟«
آقای شفیعی صمیامنه اعرتاف كرد كه: »من بیست ویكی دو سال است كه برای شام می نویسم و 
شاید پدر و مادرهای شام خوانندگان آثار من بودند. سفرهای زیادی به جاهای گوناگون ایران داشته ام 

و با خوانندگانم گفت وگو كرده ام، ولی امروز برایم تازگی دارد و غافل گیر شدم.«
آقای شهرام شفیعی اصوالً چنین فضا و رشایطی را برای ارتباط هرنمندان با بچه منی پسندند. اعتقاد 
دارند، در محیط رسمی كالس و با حضور معلم و معاون مدرسه و دیگران، بچه ها كمرت شخصیت و 
احساس واقعی خود را نشان می دهند و از چارچوب های تصنعی كالس خارج منی شوند. به هر حال 
مدرسه مدرسه است و شاید به نفع فضاى درسى هم نباشد كه در آن ذهن بچه ها را دو قطبی كنیم. 
ما باید پشت صحنه ى مدرسه باشیم و بچه ها نباید تعامل ما با كتاب هاى درسى را اشكارا ببینند. ایشان 
ترجیح می دهند مخاطبان خود را مثل همیشه در فرهنگ رساها، كتاب خانه ها و حتی پارك و محیط 
بازی ببینند؛ اگرچه بسیاری از بچه ها، از جمله ی بچه های »محله ی خاوه از شهرك فردوسی در شهریار« 
را در فرهنگ رساها پیدا نخواهند كرد. از طرف دیگر، فكر می كنند چنین مالقات هایی ممكن است 
نگاه مستقیم آموزشى را به مجله تقویت كند و به آن به عنوان كتاب كار نگاه كنند. حال آن كه اهداف 

آموزشی و تربیتی را می توان كامالً غیرمستقیم و در قالب رسگرمی ، ادبیات و فعالیت ارائه كرد. 
دخرتان دانش آموز »مدرسه ی باقرالعلوم« معنی مجله را می فهمیدند و فرق آن را با كتاب خوب می دانستند. بعد از نام بردن مطالبی از 

شامره های اول و دوم رشد دانش آموز كه به خاطر داشتند، انتظاراتشان را از آن گفتند كه الگوی كامل یك مجله بود:
ـ می شود جدول هم اضافه كنید؟

ـ شعرهایش بیشرت باشد!
ـ معام و چیستان بنویسید و تا شامره ی بعد جواب آن را ندهید!

ـ درباره ی ایران گردی بنویسید. بعضی ها مسافرت منی روند. 
ـ جك و لطیفه هایش را زیاد كنید.

در محیط رس��می كالس و با 
حضور معلم و معاون مدرسه و 
دیگران، بچه ها كمرت شخصیت 
و احساس واقعی خود را نشان 
می دهن��د و از چارچوب های 
مربوط به كالس و درس خارج 

منی شوند
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و...
رسدبیر در پاسخ گفت مجله ی آن ها با نرشیاتی كه در روزنامه فروشی ها می بینند و بیشرت آن ها شعر و جدول است، فرق می كند و ارزش 
بیشرتی دارد: »اشكالی ندارد ما به دنبال مطالب رسگرم كننده باشیم. مجله ی شام هم به مطالب رسگرم كننده  و مفرح اهمیت می دهد. اما چون 
گوشه ی چشمی هم به كتاب های درسی شام دارد و مخصوص دانش آموزان است، شام می توانید وقتتان را طوری تنظیم كنید كه در ساعت هایی 

مطالب جدی تر آن را هم بخوانید.«
آقای شفیعی اصالً لحن كودكانه ای نداشت و حتی از واژه ها و جمله های بزرگ ساالنه استفاده می كرد؛ جمله هایی كه به دنبالشان عبارات 

مرتادف و ساده تر هامن معنا می آمد. 
این لحن كالم برخالف تصور بسیاری كسان كه استخدام زبان كودكانه را برای ارتباط با آنان الزم 
می دانند، باعث صمیمیت بیشرتی بین او و دانش آموزان شد و موجبات احساس اعتامد به نفس و 
استواری اظهارنظرهایشان را فراهم آورد. سنجیده گویی و ادبشان در كالم، چه قدر با تصاویر كتاب 
گسرتده ی روی میزشان تناسب داشت! ما با درس هفتم فارسی وارد كالس شده بودیم؛ وقتی كه 
عكس های استاد بهزاد، دكرت معین و آیت الله مرعشی و دكرت حسابی تاج مباهات بر رس میزها بود. در 

این میان، یكی از بچه ها  تقاضا كرد: »از شعرهای حافظ و سعدی در مجله بگذارید.«
این اظهارنظر ابتدا با خنده ی جمعی از دانش آموزان همراه شد، اما بالفاصله یكی دو نفر دیگر 

اضافه كردند:
ـ من یك بار كتاب قصه های مولوی را خوانده ام. از »مثنوی مولوی« شعر بنویسید.

ـ از قصه های شاهنامه مثل »رستم و سهراب« شعر بگذارید.

دخرتان دانش آموز »مدرسه ی 
باقرالعل��وم« معن��ی مجله را 
می فهمیدن��د و ف��رق آن را با 

كتاب خوب می دانستند
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اما هامن خنده ی اول كافی بود تا چهره ی دخرتك حساس درهم كشیده شود و با نشسنت او روی نیمكت، حلقه ی اشك در خانه ی چشمش 
بنشیند. درخشش این قطره از نگاه دقیق نویسنده ی كودكان مخفی مناند. پس در تأیید مطلب او گفت: »آن دوستی كه پیشنهاد كرد از شعر 
حافظ و سعدی در مجله بیاوریم، خیلی پیشنهاد خوبی كرد. اگر رسیع جواب او را ندادم، دلیلش این بود كه حرفش تأمل برانگیز بود و دوست 
داشتم با دقت جوابش را بدهم. بعضی اوقات شعرهایی در كتاب درسی ما از شاعران بزرگ هست و ما می توانیم شعرهای دیگری از هامن 
شاعران را در مجله بیاوریم. مثالً در شامره های چهارم مجله، به مناسبت محرم شعری از محتشم كاشانی را چاپ كردیم كه شاید شام فقط او را 

با شعر »باز این چه شورش است« بشناسید.«
آقای شفیعی از دانش آموزی كه چاپ قصه های شاهنامه را پیشنهاد داده بود، پرسید: »چه شد كه به شاهنامه عالقه پیدا كردید؟«

گفت: »پنج ساله بودم كه پدرم برایم شاهنامه می خواند.«
پرسید: »شغل پدر شام چیست؟«

دانش آموز با قدری مكث و شاید خجالت به آرامی گفت: »بّنا.«
از قصه گوی بچه ها جز این انتظار منی رفت كه با فراست و زیبایی بدون تغییری در نگاه، چهره و لحن كالمش، صمیامنه گفت: »خیلی خوب 

است. امیدوارم خانه های محكمی بسازند كه وقتی زلزله آمد، در آن سامل مبانیم.«
و باز بحث اهمیت شاهنامه را با دانش آموزان ادامه داد و از آن ها درباره ی علت عالقه شان به شاهنامه پرسید كه گویا در مجالت رشد 

سال های گذشته با آشنا شده بودند.
بچه ها از عالقه ی خود به »تاریخ« گفتند. هم چنین به دانسنت داستان پیامربانی كه از آن ها كمرت شنیده و خوانده اند. از عشقشان به 
داستان های خیالی، حكایت ها و رضب املثل ها گفتند، عالقه به آشنایی با كتاب های مرجع، داشنت اطالعاتی درباره ی منظومه ی شمسی و... 
دست ها پشت رس هم بلند می شد كه چه چیز در مجله باشد و چه نباشد و گاه پچ پچ هایی درگوشی. نگاه ها هوشیارتر از آن بود كه از سن و 
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سال آن ها انتظار می رفت. مجال برای ورود به بحث های بزرگ ساالنه فراهم بود:
ـ آیا با مجله احساس صمیمیت می كنید؟ این كه یكی مثل خودتان با شام حرف می زند؛ نه بچگانه یا بزرگ تر از شام؛ كسی كه دوست دارید 

حرف هایش را بشنوید؟
بعد از تصدیق بچه ها با گفنت »بله!« آقای شفیعی قصد داشت منظور خود را روشن تر بیان كند كه یكی از دانش آموزان از میان كالس به 

تأیید كالم او بلند شد:
ـ مثالً بعضی ها ما نوجوانان را بچه می بینند!

آقای شفیعی حرف او را كامل كرد:
ـ خیلی ساده حرف می زنند یا زیادی توضیح می دهند.

ـ بله. 
و رِس درد   دل ها باز شد. دخرتی با جثه ای كوچك از نیمكت اول اجازه گرفت:

ـ ما دوست داریم در بحث بزرگ ترها رشكت كنیم. پدر و مادرها وقتی حرف می زنند، به ما 
می گویند: تو هنوز بچه ای! آن موقع آدم یك جوری می شود!

آقای شفیعی بحث را این گونه هدایت كرد: »شام خیلی خوب حرف می زنید و از زمان كودكی من 
بیشرت لغت می دانید. فكر می كنید علت آن چیست؟«

بچه ها به رسعت پاسخ دادند: »مطالعه ی كتاب ها، فیلم هایی كه می بینیم، و...«
آقای شفیعی گفت: »در كتاب درسی، هر لغت تازه یا مشكل در آخر درس معنی می شود. روش 

مجله و كتاب غیردرسی چگونه است؟«
ـ در زیر صفحه ی كتاب یا مجله  توضیح داده می شود.

ـ اگر توضیح نیامده بود چه؟
ـ باید آن قدر بخوانیم تا بفهمیم.

و این جمله، هدف بحث طرح شده و بیان شیوه ای بود كه نویسنده ی ما در كالم و آثار خود برای كودكان دارد. پس به تأیید آن افزود: »بله، 
گاهی نویسنده سعی می كند معنی یك كلمه را در جمله های بعدی توضیح دهد كه وقتی به خواندن ادامه بدهیم، معنی آن را متوجه می شویم. 

این روش مجله ی ماست. به این ترتیب به افزایش وسعت دایره ی واژگان شام كمك می كند. می دانید »افزایش دایره ی واژگان« یعنی چه؟«
با زمینه ای كه فراهم شده بود، بچه ها به راحتی این تركیب را توضیح دادند. این بار رسدبیر مجله بحث بزرگ ساالنه و جدی تری را پیش 

كشید:
ـ در بحث های تربیتی مفهومی هست كه به آن می گویند: مهارت  زندگی یا مهارت ارتباطی. این گونه مهارت ها به ما یاد می دهند، چه طور 
در كنار هم زندگی كنیم، باهم حرف بزنیم، عضو یك خانواده باشیم، با دوستامنان رابطه ی بهرت و سازنده تری داشته باشیم و از این قبیل درس ها. 

دوست دارید در چه زمینه هایی مهارت هایتان بیشرت باشد؟

خانم ملكی، معلم راهنام، از 
فرصت پیش آمده استفاده كرد 
و از رسدبیر مجله خواست تا 
فضایی را در مجله به بررسی 
و چ��اپ آث��ار دانش آم��وزان 

اختصاص دهند
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یكی از دخرتها گفت: »وقتی بزرگ ترها درباره ی یك چیز فرهنگی حرف می زنند، دوست دارم در 
بحث های آن ها رشكت كنم و نظر بدهم.« 

دیگری افزود: »مهارت های پدر و مادرمان را بیاموزیم.«
آقای شفیعی جواب داد: »ممكن است پدر و مادرمان هم آن مهارت را نداشته باشند. در چند 
شامره ی آینده ی مجله، از كودكی می خوانید كه پدرش به علت كار زیاد، منی تواند برای او وقت بگذارد. 

دوست دارید كلیدهایی به شام داده شود كه یك گوشه ی كار را بگیرید؟«
بچه ها كه خوب متوجه ی سؤال نشده بودند، جواب های پراكنده ای می دادند؛ مثالً: چه طور به 
پدرمان كمك كنیم و از این قبیل حرف ها كه آقای رسدبیر با مثال های ساده تری از مهارت های ارتباطی، 

آن ها را هدایت كرد:
ـ آیا شده با دوستانتان هم در ارتباط دچار مشكل شده باشید؟ آیا خوب نیست جوری باهم دوستی كنیم و پشت نیمكت بنشینیم كه دملان 

برای هم تنگ شود؟ به این می گویند مهارت ارتباطی.
این بار دانش آموزان خیلی خوب متوجه مفهوم »مهارت  ارتباطی« شدند. لبخند و تنه ای به یكدیگر زدند و بعضی به شوخی به هم نیمكتی 

خود گفتند: من با تو مشكل دارم! یكی آرام و جدی به دوستش گفت: »من با خواهر و برادرم هم منی توانم ارتباط برقرار كنم و مشكل دارم.«
آقای شفیعی با مثالی زنده و تازه ادامه داد: »مثالً یك نفر سؤالی می پرسد كه به نظر ما مهم و خوب نیست یا برایامن عجیب است، ولی 
باید با خود فكر كنیم، این سؤال برای دوستامن واقعاً مهم است. همین كه یاد بگیریم به حرف های دیگران گوش بدهیم؛ در كالس، در مهامنی، 
در خانه و... همین شنیدن یك مهارت است كه كلی تكنیك و مترین و مراقبت الزم دارد. خیلی آدم بزرگ ها چون این را بلد نبودند، حرف های هم 

را كامل نشنیدند و باعث قتل ها و اتفاق های بد شدند.«

آقای شفیعی بر این باور است 
كه ابت��دا باید در جلس��اتی 
ب��ا مترین های عمل��ی، ذهن 
بچه ها را كلیشه زدایی كنیم و 
به آن ها بیاموزیم كه چه طور 

خودشان باشند
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بحث جذابی برای بچه ها پیش آمده بود كه مشتاق ادامه ی آن بودند. 
دوست داشتند مستقیامً درباره ی آن مهارت ها صحبت می شد و آموزش 
می دیدند. با وجود فضای رسمی كه حضور مدیر، معاون، معلم راهنام و 
معلم خودشان ایجاد كرده بود ـ بگذرید از ما كه سعی می كردیم در گوشه ای 
از كالس تا حد ممكن در دیوار فرو رویم و چشم و گوش دیوار شویم و 
عكاسی كه بدون جلب توجه كودكان، جای جای كالس به ثبت نگاه ها و 
حاالتشان مشغول بود و گاه بر نیمكتی كنارشان می نشست و همراه آن ها 
ـ دانش آموزان بسیار راحت و زیبا حرف می زدند. بی شك در زمان  می خندید 
و رشایطی غیر از این، آزادتر و آسوده تر می  بودند. حضور بزرگ ترها طوری 
در كالس احساس می شد كه رسدبیر الزم دید، معلم را نیز وارد بحث كند؛ در 

حالی كه بچه ها همچنان مخاطبان اصلی او بودند:
ـ خانم جیران، مجله چه طور می تواند به افزایش انگیزه ی درس خواندن 

ـ به بچه ها كمك كند؟ ـ نه مطالب درسی  و مطالعه 
خانم جیران گفت: »همین كه روان خوانی بچه ها تقویت شود، بچه ها به 

خواندن عالقه پیدا می كنند و در درس های دیگر هم موفق خواهند بود.«
ـ مطالعه ی مجله، ذهن بچه ها را حساس می كند. كسی كه بیشرت 
مطالعه می كند، هوشمندتر است و ذهن فعال تری دارد. 17 سال در »رسوش 
نوجوان« با مرحوم امین پور همكاری داشتم. در آن سال ها دیدم بچه هایی 
كه جذب مجله بودند و مطالعه ی غیردرسی داشتند، در درس هایشان هم 
موفق تر بودند و همگی به مدارج تحصیلی باال رسیدند. در حالی كه كسی 
مستقیامً به آن ها منی گفت درس بخوانید. كسی كه مطالعه دارد، فرصت پیدا 

می كند كه از بیرون به خود نگاه كند. 
چه  »می دانید  كه:  داد  قرار  مخاطب  مستقیاًم  را  بچه ها  سپس 

می گویم؟«
بالفاصله یكی دو نفر دست باال كردند و یكی گفت: »یعنی از چشم 

دیگران.«
خانم ملكی، معلم راهنام، از فرصت پیش آمده استفاده كرد و از رسدبیر 
مجله خواست تا فضایی را در مجله به بررسی و چاپ آثار دانش آموزان 
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اختصاص دهند. آقای شفیعی گفت: »مجموعه ی رشد بخشی مخصوص 
به بررسی آثار بچه ها دارد. بچه ها می توانند آثارشان را به آن جا ارسال كنند. 
از طرف دیگر، تلفن گویایی 24ساعته حرف ها و نظرهای بچه ها را ضبط 

می كند تا ما بشنویم.«
بحث جدی دیگری كه آقای شفیعی در این دیدار پیش كشید این بود 
كه: »فكر می كنید كار خوبی است كه در مجله، صفحه هایی را به دخرتها 

اختصاص دهیم و صفحه هایی را به پرسها؟«
بچه ها ابتدا تأیید كردند، ولی هرچه دالیل خود را بیشرت می گفتند، 
مسئله بیشرت حالت طنز به خود می گرفت و فكر می كردند كار خنده داری 
است. گرچه یكی دو نفر خواهان مجله ای رصفاً برای دخرتها بودند، ولی 
اغلب آن ها به این نتیجه رسیدند كه این كار بیشرت باعث جدایی بچه ها 
می شود و خیلی از مطالب برای هر دو گروه دخرت و پرس جالب و قابل 

توجه هستند. 
بچه ها مشتاق بودند چاپ خانه ی مجله را ببینند و با دفرت مجله از 
نزدیك آشنا شوند. آقای شفیعی به آن ها یادآوری كرد كه در صفحه ای از 
مجله، با نویسندگان و تصویرگران مجله آشنا می شوند. در شامره های آینده 

نیز گزارشی از دفرت مجله خواهند داشت.
بیش از 50 دقیقه در كالس بودیم و دخرتها زنگ تفریحشان را نیز 
مشتاقانه به بحث و گفت وگو گذراندند؛ گرچه پیچ و تاب خوردن ها روی 
نیمكت  و باال گرفنت پچ پچ ها و خنده ها حاكی از خستگی شان بود. حسن 
ختام این دیدار توافق و تأیید بچه ها در این اصل بود كه: »مطالعه را یك 
تكلیف ندانیم، بلكه مثل هوا و نفس كشیدن، به چشم یك نیاز به آن نگاه 
كنیم؛ مرشوط بر این كه كتاب و مجله آن قدر جذاب باشد كه تا خودمان 

نخوانده ایم، راضی نشویم آن را به كس دیگری بدهیم.«
دست ها به حالت اجازه باال بود و »ببخشید«هایی كه یعنی هنوز 
حرفی برای گفنت داریم. ولی آقای شفیعی باید خداحافظی می كرد كه 
بچه های همسایه، كالس خانم فرجلو، در انتظار او بودند. پس آخرین 
سفارش خود را به دوستان كوچكش این طور بیان كرد: »اگر لذت خواندن 
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را تجربه كنید، دیگر آن را رها منی كنید. بكوشید زمینه های این لذت را در خودتان فراهم آورید. امتحان كنید، حتامً می توانید!«
***************

آقای شفیعی از دانش آموزان خانم فرجلو عذرخواهی كرد كه بیشرت زمان مالقات در كالس همسایه گذشت و از بچه ها خواست تا با 
دوستانشان در آن كالس، از ماجرا و حرف های گفته شده باهم تبادل نظر كنند. بدون هیچ مقدمه ای گفت كه آماده ی شنیدن پرسش ها و نظرهای 
آن هاست. بچه ها به ترتیب اجازه می گرفتند و صحبت می كردند، اما حرف ها تكراری بود و نظرها كلی: »لطیفه و جدول را زیاد كنید؛ چیستان 

داشته باشید؛ شعر بیشرت بگذارید؛ آموزش غذاها جالب تر باشد؛ كاردستی ها هیجان انگیزتر و جالب تر باشند و...«
مهامن بچه ها برای شكسنت این جو گفت: »یك حرف دوستانه و خصوصی دارم. چرا حرف ها و نظرهای شام در جایی مثل كالس، با 
حرف هایتان زمانی كه برای ما نامه می نویسید، فرق می كند؟ حرفی را كه گفتم قبول دارید؟ اصالً چه می شود كه آدم كلیشه ای حرف می زند؟«

بچه ها گفتند: 
ـ وقتی می نویسیم بهرت فكر می كنیم.

ـ موقعی كه شفاهی حرف می زنیم، بعضی چیزها را رویامن منی شود بگوییم.
ـ اگر بگویم تو را به خدا رویتان بشود! حرف مرا قبول می كنید؟ اصالً خجالت نكشید! نظر واقعی خودتان را بگویید. فكر كنید نه جدول 
اخرتاع شده، نه تاریخ نویسی، نه چیستان و لطیفه و قرار است صفحه های مجله براساس نیاز شام، عالقه و سلیقه تان، زندگی خودتان و خانواده 
و دوستانتان، آرزوها و تخیالتتان پرشود، مثالً در آن یاد بگیرید چه طور با دوستی كه با شام قهر كرده است، زودتر آشتی شوید؛ چه طور زودتر به 

آرزوهاتان برسید؛ مشكالتتان را حل كنید؛ راه های احرتام گذاشنت به دیگران را بیاموزید و...
ـ از داستان ها عربت می گیریم. مثالً از داستان دخرتی كه به خاطر حسادت بالیی رسش آمده، می فهمیم حسادت بد است.

ـ اما این كه داستان ها فقط كارهای خوب و بد را به ما یادآوری كنند، كافی نیست. باید بدانیم چه طور مترین كنیم كه حسادت نداشته باشیم.
آقای شفیعی بر این باور است كه ابتدا باید در جلساتی با مترین های عملی، ذهن بچه ها را كلیشه زدایی كنیم و به آن ها بیاموزیم كه چه طور 
خودشان باشند و بعد نظر واقعی آن ها را بخواهیم. وی در فرصت بسیار كوتاهی كه در كالس خانم فرجلو بودند ـ 15 دقیقه ـ خیلی خوب مفهوم 

كلی فكر كردن و كلیشه ای نظر دادن را برای دانش آموزان روشن كردند:
ـ فكر كنید درباره ی كالستان انشا می نویسید. وقتی حرف های كلی بزنید، مطلبتان خوب منی شود. حاال اگر درباره ی این تلویزیون یا یكی دیگر 
از اشیای كالس، به طور جزئی بنویسید، به دلیل متركزی كه كرده اید، نوشته ی شام تازگی پیدا می كند و خواننده احساس می كند چیز تازه ای را كشف 

كرده است.
وقتی می گویید دوست دارید در مجله مطلب تاریخی باشد، كلی حرف زده اید. اما اگر ریزتر فكر كنید، می گویید كدام تاریخ، كجا، درباره ی 
كه و چه می خواهید. تاریخ ایران؟ تاریخ انقالب؟ تاریخ باستان؟ بناهای تاریخی؟ یا اصالً درباره ی دایناسورها؟ اگر می گویید علمی، بگویید كدام 

علم. آن را جزئی و كوچك مشخص كنید؛ مثالً درباره ی تلسكوپ گالیله!
اگر می خواهید در زندگی موفق باشید، سعی كنید كلی فكر نكنید. خواندن مجله، قصه ها، شعرها، به شام جزئی نگاه كردن را یاد می دهد. شام 

را برای دقیق تر و جزئی دیدن مترین می دهد...
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چنان چه فرصت بود، این نویسنده ی باتجربه حتامً با مترینی عملی مهارت جزئی دیدن را در كالس آموزش 
می داد، و چه قدر دوست داشتم در یادگیری آن  با بچه ها همراه می شدم تا به عنوان 

یك معلم بتوانم این هرن را به دانش آموزانم بیاموزم.
همهمه ی خروج بچه ها از مدرسه پایان مالقات ما را اعالم 
می كرد؛ در حالی كه انگشتان اشاره رو به آسامن، فوران حرف ها 

بود و نگاه های گره خورده به مهامن، اشتیاق شنیدن ها.
حیاط مدرسه تقریباً خالی شده بود. امروز لبخند 60 

دانش آموز كه از مدرسه خارج می شدند، با بقیه فرق 
می كرد و در رسشان فكرهای بزرگ داشتند. این را از 

آن جا دانستم كه تعداد زیادی از من پرسیدند نامه هایشان 
را چه كار كنند و از نبودن صندوق پست نزدیك خانه شان شاكی 

بودند. آموزگار خیالشان را آسوده كرد كه كمكشان می كند.
بی شك صیاد لحظه های كودكانه نیز دست خالی از این 

بوستان بیرون منی رفت. در آخرین لحظه ی حركت، دوباره 
در ماشین باز شد و »نیلوفر«ی از این جزیره، دفرت به 

دست از مسافر شهر داستان و مجله خواست تا برایش 
چیزی بنویسد كه او هم خود را از نویسندگان آینده 

می دانست. نوشت:
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نوآموز ــد  رش مجله ی  سردبیر 
تربیت  مدرسه ی  نوآموزان  جمع  در 
)منطقه ی 10 آموزش وپرورش تهران(

یبزی بود و بزی نبود!
ضای

 ر
مه

اط
ف



131

حضور در جمع دانش آموزان مدرسه، برای خانم موسوی گرمارودی تجربه ی تازه ای نبود. او كه خود پرسی نوآموز دارد، بسیار راحت و صمیمی، 
گرم گفت وگو با بچه های كالس دوم »مدرسه ی تربیت« شد. از آن ها خواست تا مطالبی از مجله را كه به خاطر دارند، نام بربند. هر كدام با هیجان  
مطلبی را كه برایشان جالب تر بود، اسم می بردند: شعر، خانه ی جی جی باجی ها، داستاِن من، خورشید اول و... حتی به صفحه هایی اشاره كردند كه به 
گامن رسدبیر، تأثیرگذاری كمرتی نسبت به شعر و داستان دارند و بچه ها معموالً به طور گذرا از آن ها اطالعاتی كسب می كنند؛ مثل صفحه ی بهداشتِی 

چه طور درست بایستیم و درست راه برویم. طرف داران لطیفه هم با حوصله رشوع كردند به تعریف كردِن لطیفه های مجله!
پیدا بود بچه ها مجله ها را خوب خوانده اند، طوری كه احساس كردم این كار در كالس و با حضور معلم انجام شده است؛ حال آن كه حدسم 
خطا بود! خانم اینانلو كه از كالس اول آموزگار آ ن ها بوده و همراه آنان به كالس دوم آمده بود، گفت در طول دو سه ماهی كه از آغاز سال 
تحصیلی می گذرد، آن ها اصالً فرصت نداشته اند، مطلبی از مجله را در كالس با هم بخوانند. وی دلیل عالقه ی بچه ها به مجله و مطالعه ی خود 
جوِش آن را، آشنایی و انس آن ها در پایه ی اول با مجله می داند. سال گذشته بچه ها و به خصوص خانواده هایشان با مجله ی رشد و اهمیت 
خواندن آن  آشنا شدند و امسال بعد از توزیع مجله، او فقط سفارش می كند كه حتاًم آن را در خانه بخوانند. والحق كه خانواده ها هم چیزی كم 

نگذاشته بودند. تأثیر كالم بزرگ ترها را در كاربرد واژه ها و نحوه ی بیانشان می شد دید.
خانم گرمارودی سؤال كرد: »چرا باید مجله بخوانیم و اصالً مجله با كتاب چه فرقی دارد؟«

پاسخ ها به جنبه ی آموزشی مجله بسیار نظر داشت؛ این كه: 
ـ از مجله چیزهای زیاد یاد می گیریم. باسواد می شویم.

ـ مجله جمله سازی دارد.
ـ جدول كلامت!

ـ منها و به اضافه!
ـ آزمایش علوم!

ـ اجازه! من با بطرِی آب، گرداب درست كردم.
ـ نقاشی و كاردستی! مجله كاردستی یاد می دهد.

ـ جك و چیزهای خنده دار دارد.
و ...

خانم رسدبیر اضافه كرد: »كتاب خیلی خوب است، اما مجله از هر موضوعی مطلبی دارد.«
و باز از مطالب مورد توجه آن ها در مجله رساغ گرفت. گرچه ایشان بر این باورند كه جنبه ی رسگرمی مجله باید بر حالت آموزش وپرورشی آن 
بچربد تا قدرِت آموزش غیرمستقیم و تأثیرگذاری آن بیشرت شود. مترین های ریاضی، كلمه سازی و... در بخش های رسگرمی مجله آمده اند. این مترین ها از 
بخش های قابل توجه بچه ها بودند كه از آن ها نام می بردند. شاید چون معلم، آن ها را مثِل مشق و تكلیف، به انجام رسگرمی های مجله مجبور منی كرد. 

هامن گونه كه مجله الزامی به آوردن مترین ریاضی ندارد و رسگرمی هایش را با توان و دانسته های دانش آموزان در هر ماه هامهنگ می كند.
خانم موسوی گرمارودی، با این باور كه دانش آموز باید با مجله زندگی كند، هر جا دوست دارد آن را با خود بربد، زیر رسش بگذارد و از خراب شدن 

رسدبیر مجله به دنبال این بود 
كه دانش آموزان به مجله مثل 
كتاب درسی نگاه نكنند، با آن 

راحت و صمیمی باشند و...
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آن واهمه نداشته باشد، از بچه ها پرسیدند: »با مجله های خوانده شده چه كار كنیم؟«
تنوع پاسخ جالب بود: 

ـ وقت بی كاری و زمان تعطیلی مدارس باز آن ها را بخوانیم.
ـ از روی نقاشی هایش بكشیم.

ـ با نقاشی ها یك قصه ی جدید بسازیم.
ـ برای خواهر و برادر كوچك ترمان نگه داریم.

وقتی رسدبیر خیالشان را راحت كرد و گفت: »می توانیم نقاشی ها و عكس ها را با قیچی جدا كنیم تا مجله و كتابی تازه بسازیم«، تعارف ها 
كنار رفت و پرس بچه ها هر آن چه بر رس مجله می آورند، به راحتی بیان كردند: 

ـ من تا به حال سه تا مجله درست كرده ام.
ـ با عكس هایش پازل درست می كنم.

ـ من چوب بستنی هایم را نگه می دارم می توانم با آن ها و عكس های مجله، كاردستی درست كنم.
پرسهای بازیگوش و پرجنب و جوش حیاط، بچه های خوب ماماِن در كالس بودند! آن ها را در حیاط و 
كناِر آقای ناظم بیشرت به خودشان نزدیك می دیدی تا در كالس و زیِر باراِن كلامت لطیف خانم گرمارودی و 

قربان صدقه های خانم خردور، مدیر داخلی مجله. فضای خوب ایجاد شده كمی به شیطنت آن ها افزود: 
ـ با كاغذهایش قایق می سازم.

ـ من نگه می دارم و چهارشنبه سوری آتشش می زنم!
رسدبیر مجله به دنبال این بود كه دانش آموزان به مجله مثل كتاب درسی نگاه نكنند، با آن راحت و 

صمیمی باشند و... اما چنین می منود كه این بچه ها در این تفكر از او پیش تر بودند!
خانم گرمارودی شنیده و دیده اند كه در بسیاری از مدارس، از مجالت مثل كتاب كمك آموزشی 

استفاده می كنند. از مطالب آن امتحان می گیرند و بچه ها موظف اند، مثل كتاب  آن ها را جلد كنند و متیز نگه دارند.
خیلی از جوانان و دانشجویان امروز ما، خاطره ی قشنگی از مجالت رشد زماِن كودكی خود ندارند. چرا كه آن زمان باید از منت آن امال می نوشتند 
یا مطالبش را خالصه نویسی می كردند. اما مدرسه ی تربیت و به خصوص كالس خانم اینانلو از چنین ماجراهایی بسیار فاصله داشت. تسلط، درایت و 

شناخت عمیق آموزگار از تك تك دانش آموزان و رفتار هوشمندانه ی او را، در دقایق آغازین ورود به كالسش می توانستی احساس كنی.
هدف این مالقات برای خانم رسدبیر، نه كشف چیز تازه ای بود، نه از بین بردن نگاه نادرست به مجله، و نه هدایت مالقات شوندگان به استفاده ی 
درست از مطالب یا حتی ورق ها و عكس های مجله. او هدف خاصی را دنبال منی كرد. این بود كه به یاد قصه ی خانم قاسم نیا در رشد نوآموز شامره ی 

یك افتادم: »بزی بود و بزی نبود« و قرار نبود یا بزی كه نیست بجنگیم!
خانم گرمارودی بازخورِد مطالب گوناگون مجله ی خود را در بسیاری از دانش آموزاِن تهران و شهرستان ها، معلامن و حتی والدین آن ها 
دیده اند؛ به خصوص صفحه ی جدیِد »داستان من« كه مورد توجه مربیان و والدین قرار گرفته است و در متاس ها، نامه ها و مالقات های خود، از 

م��ی داد،  ترجیح  گرم��ارودی 
این مالق��ات ب��ا برنامه ریزی 
قبلی به كارگاه��ی برای یكی 
از موضوعات و فعالیت های 

»داستان من« تبدیل می شد
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تأثیر مثبت آن بر نوآموزان گفته اند. گرمارودی ترجیح می داد، این مالقات 
با برنامه ریزی قبلی به كارگاهی برای یكی از موضوعات و فعالیت های 
»داستان من« تبدیل می شد؛ نظیر كاری كه در یكی از مدارس همدان در 
»اتاق من« انجام داده اند. پس در نهایت از دانش آموزان خواست تا اگر 

سؤالی و حرفی درباره ی مجله دارند، بگویند.
عده ای كه تصادفاً مجله را همراه آورده بودند، هامن لحظه به ورق 
زدن و متاشای دقیق تِر آن مشغول شدند و با بچه های نیمكت جلویی و 
بغل دستی، گروه های كوچكی را در كالس خود به خود تشكیل دادند. 
دست ها هم پشت رس هم باال می رفت و گاهی همراه آن پاها! كه روی 
نیمكت می ایستادند تا قد و قواره ی كوچكشان زودتر دیده شود و اجازه ی 
حرف زدن داشته باشند. از معنی عكس پشت جلد پرسیدند تا صفحه ی 
»قصه از ما، نقاشی از شام«. نشانی مجله را خواستند. یكی از بچه ها 
از كتاب »كلیله و دمنه«ی كودكان كه در خانه دارد، برای خانم رسدبیر 
تعریف كرد. و یكی دیگر با نگاه و لحنی جدی پرسید: »از كجا بدانیم كه 

شام این مجله را چاپ می كنید؟!«
اولین  توی  اسم مرا  داد: »می توانی  پاسخ  لبخند  با  خانم رسدبیر 

صفحه ی مجله بخوانی.«
یكی پرسید: »چاپ خانه ی شام كجاست؟« و با پاسِخ »جاده ی دماوند«، 

با چند نفر دیگر كلی تعجب كرد كه: »چه دور!« 
متفكر كوچكی با افتخار تعریف كرد: »من از پارسال هر چند تا مجله 
خوانده ام روی یك ورق یادداشت كرده ام كه وقتی بزرگ شدم، بدانم چند 

تا مجله خوانده ام.«
در این میان آن چه كه برای بچه ها جالب تر و شاید از حضور ما 
پررنگ تر به نظر می رسید، دوربین خانم الریجانی بود كه حواس و توجه 
بسیاری از بچه ها را به خود جلب می كرد. شاید آن شب وقتی پدر مادرها 
پرسیدند: »امروز در مدرسه چه خرب بود؟« جواب داده باشند: »خانم 
عكاسی با دوربین جالبی آمده بود و از ما می خواست تا بخندیم، باال 

بپریم، شعر و قرآن بخوانیم و از ما عكس می گرفت.«

متفك��ر كوچك��ی ب��ا افتخار 
تعریف كرد: »من از پارس��ال 
هر چند تا مجله خوانده ام روی 
یك ورق یادداشت كرده ام كه 
وقتی بزرگ شدم، بدانم چند تا 

مجله خوانده ام.«
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چند بار تا به حال با خود فكر كرده اید كه ای كاش اشعار، ابیات و آیات بیشرتی را در كودكی به 
خاطر می سپردید تا امروز كمرت برای به ذهن سپردن آن ها دچار مشكل می شدید؟

ذهن بی كران كودكی ما پر بود از غیرممكن ها، شگفتی ها و عجایبی كه با آن ها می توانستیم به 
پرواز درآییم، به اعامق سفر كنیم و از كمرتین ها یا بیشرتین ها بی نهایت لذت بربیم. دنیای خیال 
كودكی و بی خیالی ما در آن روزگاران، دنیای فراموش نشدنی است كه هامره حرست آن با ماست. 
همین احساس باعث می شود كه گاه با متاشای كودكان و یادآوری آن شیرینی ها، طعم خوش 

آن روزگاران را احساس كنیم.
میل به خیال پردازی تا مرزهای بلوغ هم پیش می رود و همین احساس و بازسازی 
تخیلی زندگی، بازی های كودكانه را می سازد و كودك را وامی دارد كه 
با پیش پا افتاده ترین ابزار، ساعت ها رسگرم شود و زندگی را با هامن 
حداقل تجربه كند. بنابراین می توان گفت هر قدر ابزاری بتواند تخیل 
كودكان را بیشرت درگیر كند، بیشرت به آن مشغول می شوند. شاید یكی 
از عوامل توجه بیش از حد بچه ها به بازی های رایانه ای، همین درگیری 
باالی آن بازی ها با تخیل و ذهن آن ها باشد. پس دور از تدبیر نیست كه 
برای آموزش، پرورش قدرت تخیل و رسگرم كننده بودن را مدنظر داشته 

باشیم تا در پوشش آن بتوانیم آن چه می خواهیم به آن ها بیاموزیم.
از عنارص خالق  پراند  اشعار قدیمی  و  افسانه ها  حكایت ها، 
خیال انگیز كه به كمك آن ها، همه ی اندرزها و مبانی اخالقی و 
اجتامعی مطرح می شده اند. پس چگونه فراموش كرده ایم كه هر چند 
ذهن بی كران كودكی گنجایش فراوانی برای آموزش دارد، اما نحوه ی 

ارائه ی آن می تواند میزان یادگیری را در آن ها افزایش دهد؟!
متام سعی ما در »رشد نوآموز« بر این است كه »نوآموز« بتواند از دانسنت لذت بربد. طعم خوش آن را بارها و بارها احساس كند و به تكرار آن 

عالقه مند شود. سعی كرده ایم قوه ی تخیل و اندیشه اش را تحریك و درگیر كنیم تا هیجان زده شود.
همه ی ما از دوران تحصیل خود معلامن خوبی را به یاد داریم و هرگز از یاد منی بریم كه درس را با ایام و اشاره و داستان می آمیختند و ماهرانه 
به چاشنی زندگی می آغشتند. همین امر، آن ها و درسشان را ماندگار كرد و شاید مسیر زندگی خیلی ها را معین ساخت. اما گاه آن قدر غرق در 

آموزش محض می شویم كه راه های مناسب رسیدن به آن را فراموش می كنیم.
همه ی تالش ما در مجله ی رشد نوآموز بر این است كه ذهن كودكانه ی بچه ها را معیار قرار دهیم، تا در این راه موفق باشیم.

ما می توانیم در چارچوب داستان، شعر، لطیفه و رسگرمی، به شكلی كامالً دل انگیز، مبانی اخالقی ـ اجتامعی را به آن ها ارائه دهیم و از نصیحت 
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مستقیم بپرهیزیم. مثالً ما در صفحه ی »من غذا می كشم«، به جای بیان فواید 
میوه ها و خوردنی ها، آن ها را درگیر كاری خالق می كنیم تا خود به این مواد 

غذایی روی آورند و از آن ها استفاده كنند.
یا با اعتقاد به این كه درصد یادگیری دیداری، بسیار باالتر از یادگیری شنیداری 
است، در صفحه ای با عنوان »ستاره ها« كه به مضامین دینی می پردازد، با شیوه ی 

بیان تصویری زندگی نامه ها )اینفوگراف(، به آموزش نوآموزان پرداخته ایم.
یا در صفحه ای با عنوان »قصه از ما نقاشی از شام«، با آوردن داستان هایی 

كامالً متفاوت، از بچه ها خواسته ایم 
با  تا  كنند  را تصویرگری  داستان ها 
این داستان ها  خرق عادتی كه در 
مورد توجه بوده  است، ذهن خالق 
آن ها درگیر شود و خود نیز نوعی 
موارد  و  كنند.  تجربه  را  آفرینش 

متعدد دیگر...
هدف ما در ارائه ی این نرشیه، 
الیه ی  و  است  ضمنی  آموزش 
سطحی آن تنها رسگرمی است. هر 
قدر نوآموزان ما بیشرت رسگرم شوند، 
بیشرت لذت می برند، بیشرت احساس 
این  نتیجه ی  و  می كنند  شادمانی 

شعف، ماندگاری بیشرت است.
حال اگر با این نرشیه برخوردی نادرست شود، یعنی به جای این كه داستان ها را بخوانند و به 

گفت وگو بنشینند، لغات مشكل آن را به بچه ها دیكته بگویند و امتحان های متعدد ترشیحی و تستی از آن طرح كنند، به یقین جز دل زدگی نتیجه ی 
دیگری را به دنبال نخواهد داشت. شاید تغییر برخی نگرش ها و شیوه های آموزشی بتواند زمینه هایی را فراهم كند كه بچه ها بیشرت به مطالعه روی 

آورند و ما كمرت این كالم را تكرار كنیم كه: »چرا فرزندان ما كمرت به مطالعه عالقه  نشان می دهند؟«
بگذاریم بچه ها با مجالت رسگرم شوند و نهراسیم اگر به داستان عالقه مندند و شعر زیاد می خوانند. خودمان در حضور آن ها از خواندن این ها 

لذت بربیم و ابراز خشنودی كنیم تا آن ها نیز این تجربه را تكرار كنند. به امید آن روز...

متام سعی ما در »رشد نوآموز« 
ب��ر این اس��ت ك��ه »نوآموز« 
بتواند از دانس��نت ل��ذت بربد. 
طعم خوش آن را بارها و بارها 
احس��اس كند و به تك��رار آن 
عالقه مند شود. سعی كرده ایم 
قوه ی تخی��ل و اندیش��ه اش 
را تحری��ك و درگی��ر كنیم تا 

هیجان زده شود
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كودك: رشد  سردبیر  قاسم نیا  شكوه 

مــا  كــودكـــان 
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كودكان ما تنها هستند. هنوز هم بسياری از افراد جامعه آن ها را درك منی كنند. در كوچه و خيابان به آن ها احرتام منی گذارند، در مهامنی ها 
آن ها را تحويل منی گريند و در مجموع دركشان منی كنند. جامعه ی ما دوست دارد كه بچه ها زود بزرگ شوند و كودكی، شادی، بازی و تفريح 

نكنند و...
پای صحبت خانم شكوه قاسم نیا، رسدبیر رشد كودك نشسته ایم. 

خانم قاسم نیا در سال 1334 در تهران در محله ی مختاری متولد شده است. وی فارغ التحصیل رشته ی علوم سیاسی در دوره ی كارشناسی از 
دانشگاه شهید بهشتی است. كار خود را در زمینه ی ادبیات كودكان از سال 1359 آغاز كرده و تا كنون موفق به تولید بیش از صد جلد كتاب در 

زمینه ی ادبیات كودكان شده است. گفت و گویامن را با ایشان در ادامه پی می گیریم.

***
 خانم قاسم نیا شام فارغ التحصیل رشته ی علوم سیاسی هستید. چه طور شد كه وارد دنیای كودكان 

و ادبیات كودك شدید؟
 زمانی كه من فارغ  التحصیل شدم )اواخر سال 1358(، از یك طرف به انقالب فرهنگی برخورد 
كردم كه منی شد ادامه ی تحصیل داد و از طرف دیگر، برای پیدا كردن كار در جاهایی كه مراكز جذب 
رشته ی تحصیلی من بود مانند وزارت خارجه فاصله افتاد. من برای پر كردن این فاصله، در هامن سال 
مهدكودكی را به نام »عمه جون« راه اندازی كردم. در آن زمان تأسیس مهدكودك به مجوز بهزیستی نیاز 
نداشت. علت انتخاب نام عمه جون هم این بود كه من از هفت سالگی عمه شده بودم. محیط بسیار 
صمیمی و پر عاطفه ای در مهدكودك عمه جون ایجاد شده بود. طوری كه والدین عرصها برای بردن 
فرزندانشان با مشكل روبه رو بودند. بچه ها دوست نداشتند از مهدكودك جدا شوند. در این زمان بود 

كه به عالقه ی وافر خودم به كودكان پی بردم.
در مهدكودك حرف هایم را به صورت شعر و قصه برای كودكان بیان می كردم و این نشان می داد كه می توانم در زمینه ی ادبیات كودك، بیشرت 
فعالیت كنم. سال 1359، سال آغاز جنگ تحميلی و خاموشی ها بود. من برای این كه بچه ها از خاموشی و مبباران نرتسند، شعرهایی را به آن ها 
یاد دادم كه شوق برانگیز بود؛ به گونه ای كه تاریكی برای آن ها زمینه ی نوعی بازی را فراهم می كرد. والدین كودكان برای این كار از من تشكر 
می كردند. می پرسیدند: شام چه كار كرده اید كه بچه های ما، دیگر از خاموشی ها منی ترسند و تا برق ها می رود رشوع به شعر خواندن می كنند؟! 
این یك تجربه ی غیرمستقیم تشویق آمیز بود كه سبب شد قدم در این راه بگذارم. البته در این مهدكودك، محدوده ی سنی خاصی را مورد نظر 

داشتم. محدوده ای كه فكر می كردم آموزش پذیر هستند و شامل سنین سه تا شش سال می شد.
پس از شش، هفت ماه، از طرف »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان«، سمیناری برای ادبیات كودك و شعر كودك برگزار شد كه در آن 
رشكت كردم. در این سمینار با آقای وحید نیك خواه و آقای مصطفی رحامن دوست آشنا شدم. آقا نیك خواه رسدبیر وقت كیهان بچه ها بود. او با 

مشاهده ی مطالب  و رسوده هایم برای كودك، از من خواست مهدكودك را رها كنم و به كیهان بچه ها بروم. 

در »مهدکودک عمه جون« به 
عالقه ی وافر خودم به کودکان 
پی بردم. در آن جا حرف هایم 
را برای کودکان به صورت شعر 

و قصه بیان می کردم
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ابتدا با این پیشنهاد متعصبانه برخورد كردم، ولی به مرور زمان و با توجه به مشكالت تأمین آذوقه و سوخت، مهدكودك را رها كردم و وارد 
كیهان بچه ها شدم. همكاری من با كیهان بچه ها تا حدود دو ماه، در حد مطلب دادن ادامه یافت تا این كه پیشنهاد ضمیمه ی »شاپرك« را دادم. 
چون جای خالی كودكان و خردساالن و مطالب مختص آن ها را در مجله حس می كردم. با تصویب این طرح، انتشار ضمیمه ی شاپرك به مسئولیت 

من از اواخر سال 1359 برای كودكان زیر دبستانی آغاز شد.
تا سال 1371 در كیهان بچه ها فعالیت داشتم. كم كم احساس كردم دیگر چیزی برای یاد گرفنت باقی  منانده و بیشرت از این در كیهان بچه ها 

ماندن، برایم حكم اتالف وقت را دارد. از این رو، با وجود عالقه ای كه به كیهان بچه ها داشتم، از آن جدا شدم.
 پس از كیهان بچه ها تا زمان حضور در نرشیات رشد، چه فعالیتی داشتید؟

 مجوز یك نرش را گرفتم و مجله ی»گلك« را كه یك مجله ی خصوصی بود، با آقای مجید راستی تولید كردیم. فقط 35 یا 36 شامره از این 
مجله ی ماهانه چاپ شد، ولی پس از گذشت 20 سال، هنوز تأثیر آن در اذهان باقی مانده است. گلك بهرتین تجربه ی كاری من برای بچه های 
زیر دبستانی بود و مورد تأیید و تشویق استادان، از جمله مرحوم جهان شاهی و آقای ده باشی، قرار گرفت. هم زمان با نرش گلك همكاری های 

متفاوتی با تلویزیون، انتشاراتی ها، كانون پرورش فكری، و مجالت گوناگون داشتم. 
 چه سالی ازدواج كردید، چند فرزند دارید و آیا وجود فرزند، تأثیری در نوشته های شام برای كودكان 

داشته است؟
 سال 1368 ازدواج كردم و دو فرزند به نام های ارغوان 18ساله و غزل 10ساله دارم.

به نظر من، نویسنده ی خوب كودك، نویسنده ای نیست كه نقش مربی را ایفا كند و لزوماً مخاطبش 
را خیلی دوست داشته باشد. بلكه نویسنده ای است كه كودكی خودش را در درون قوی ساخته است 
و در جایگاه یك كودك، به كودكان نگاه  كند. به همین دلیل و بر عكس دیگران كه فكر می كنند مادر 
بودن یا پدر شدن در بهرت شدن نوشنت برای كودكان تأثیرگذار است، من به طور كامل حس می كنم كه 
مادر شدن، امكان تضعیف توامنندی یك نویسنده ی خوب كودك را نیز در بر خواهد داشت. چرا كه 
او با قرار گرفنت در مقام مادر یا پدر و كسی كه از كودكی فاصله گرفته است و به عنوان رسپرست و بزرگ تر باید به امور تربیتی فرزندان خود 
رسیدگی كند، از كودكی و در نتیجه دنیای كودكان دور می شود. به همین دلیل من تالش زیادی كردم كه مادر شدن و احساس مادری، مرا از 

دنیای كودكان دور نسازد.
در خانه ی ما نوعی دموكراسی كودكان وجود دارد. بچه ها دوست دارند كه به خانه ی ما بیایند، چرا كه وسایل و در و دیوارهای خانه ی ما 
برای خرابكاری های آن ها همیشه آماده است. مثالً دیوار اتاق های خانه ی ما، تا زمانی كه فرزندان من كوچك بودند، پر از نقاشی و خط خطی 
بود. هر كس به خانه ی ما می آمد، به من ایراد می گرفت و من ظاهراً باید رشمنده می شدم كه این چگونه خانه ای است. ولی می خواستم كه 

حس كودكانم هامن گونه كه باید باشد، باقی مباند.
 اساساً نویسنده ی كودك باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند در این كار موفق شود؟

 شام در ادبیات بزرگ ساالن خودتان را تخلیه ی ذهنی می كنید. كافی است هرن داشته باشید و مطالعه كرده باشید. سپس هر آن چه را كه 

در سال 1359 که جنگ تحميلی 
ش��د،  رشوع  خاموش��ی ها  و 
شعرهایی را به بچه ها یاد دادم 
تا هنگام خاموشی بخوانند و از 

مبباران و خاموشی نرتسند
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دلتان می خواهد، می توانید بنویسید. راوِی خودتان هستید. برای خودتان و هم سن و سال های خودتان می نویسید. ولی در نوشنت برای كودكان، 
باید از خود فاصله بگیرید و هزار و یك نكته را رعایت كنید. به همین دلیل، از نوشنت لذت چندانی منی برید. باید روان شناسی بدانید. به ادبیات 
نوشتاری بچه ها مسلط شوید تا بدانید كه جمله باید كوتاه ترین راه رساندن مفهوم به كودك باشد. باید اطمینان حاصل كنید كه آن چه می نویسید، 
از نظر تربیتی، مغایرتی با اصول تربیتی كودكان ندارد. با متام عشق و عالقه ای كه به كودك دارم، باید بگویم كه او مانند یك روح مزاحم، در كنارم 

بوده و دغدغه ی ذهنم شده است.
باید بدانیم كه یك گوش شنوا و مزاحم در كنار خودمان داریم كه می خواهد هرچه را كه دوست دارد و می فهمد برایش بگوییم و 

بنویسیم. 
با وجود احرتامی كه برای ادبیات بزرگ سال قائل هستم، باید بگویم كه كار آن ها مانند رانندگی 
در یك اتوبان صاف و قانومنند است. اما ادبیات كودك به رانندگی در كوچه و بازار خودمان می ماند 
كه موانع متفاوتی از جمله هرج و مرج، ترافیك و هزاران پیچ و خم خسته كننده را در خود جا داده 

است.
نویسنده ی كودك در وهله ی اول باید نویسنده باشد و سواد نویسندگی داشته باشد، ادبیات بداند 
و در این خصوص مطالعه كند. قلم او باید جوهره ی ادبی داشته باشد، راه ورود به دنیای كودكان را 
بداند و با زبان كودكان آشنا باشد. باید بداند كه كودك امروز، چه می خواهد، چه می فهمد و چه نیازی 
دارد. حس كودكی را در خودش داشته باشد. چرا كه به هر حال، دنیای كودكی در فطرت انسان ها 

مشرتك است. یعنی بین كودكی من، كودكی كودك امروز و كودكی كودكان فردا اشرتاكاتی وجود دارد.
نویسنده ی كودك باید برای ورود به دنیای مخاطب، روان شناسی و علوم تربیتی بداند. با ادبیات 
بزرگ سال هرگز منی توان به دنیای كودكان راه یافت. این دو ادبیات، معیارهای كامبیش جداگانه ای 

دارند.
اولین نوشته ی یك نویسنده ی ادبیات بزرگ سال، می تواند شاهكار باشد، ولی در ادبیات كودك، 

این گونه نیست. باید تالش زیادی كرد و پشت كار داشت.
به جرئت می توانم بگویم تا كنون ندیده ام كه اولین نوشته ی یك نویسنده ی كودك، خوب باشد. همه چیز، فقط فطری و ذاتی نیست، بلكه 
اكتسابی هم است و باید یاد بگیریم.  و بدانیم كه اولین قدم ما، قدمی نیست كه الزاماً نتیجه بخش باشد. این اولین قدم، زیر صفر است. باید با تالش 

و كوشش و استفاده از تجربه ی دیگران، به صفر برسیم و بعد پیش برویم .
 گفتید كه بعد از »شاپرك« از مسئولیت اجرایی گریزان شدید. چه طور شد كه مسئولیت رشد كودك را پذیرفتید؟

 در این دوره، پیشنهادهای زیادی برای كارهای اجرایی داشتم، ولی به آن ها فكر منی كردم. چرا كه فقط می خواستم بنویسم. منی خواستم 
از حیطه ی كارهای شخصی خودم خارج شوم. خودم هم منی دانم چه طور شد. شاید تقدیر این بود. شاید حضور دوستانی چون آقای نارصی 
و پیشنهاد ایشان، و از طرف دیگر قرار گرفنت من در مقطع و موقعیت خاصی از زندگی ام، با وجود تردیدهایی كه داشتم، باعث پذیرش این 

در سمیناری که کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار 
ک��رد، من با آق��ای نیک خواه، 
رسدبیر وقت کیهان بچه ها آشنا 
شدم و ایش��ان با مشاهده ی 
مطالب من در زمینه ی ادبیات 
کودکان، از من خواس��تند که 
مهدک��ودک را رها کن��م و به 

کیهان بچه ها بروم
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مسئولیت از سوی من شد. شامرگان باالی »رشد كودك« و میزان باالی مخاطبین این مجله هم، به نوعی مشوق من برای پذیرش مسئولیت 
رسدبیری مجله شد.

 در چه سالی وارد رشد كودك شدید؟
 نوروز سال 1388.

 چه برنامه هایی برای رشد كودك دارید؟
 رسدبیران قبلی و نویسندگان، زحامت بسیاری كشیده بودند كه جای قدردانی دارد. اما باید بگویم كه نگرش هر رسدبیر به مجله با دیگری 
متفاوت است. احساس كردم كه بچه ها در این مجله نقشی ندارند یا نادیده گرفته شده اند. و اگرچه مجله به نام كودك چاپ می شود، ولی در 
واقع روی سخن مجله با بزرگ ترهای كودكان است. این فرهنگ ما، فرهنگ روشن فكرانه ای نیست و ضد 

كودك است. چرا كه به نظر می رسد برای آن ها احرتامی قائل نیستیم و واقعاً دوستشان نداریم.
با عذرخواهی از بزرگ ترها باید بگویم كه در انتهای ذهن والدین این است كه در آینده به خاطر بزرگ 
كردن كودكشان، از او توقع تالفی داشته باشند. بعضی از مربیان و معلامن، به دانش آموز كمك می كنند و 
در مقابل توقع دارد كه به عنوان »معلم منونه« مورد توجه قرار گیرد. به طور كلی، ما بچه را بچه منی بینیم 
و به خودمان به جای او فكر می كنیم. شاید یكی از دالیلی كه ادبیات كودك را رها منی كنم، دیدن همین 

مسائل باشد. 
به هر حال، كودك در جامعه ی ما جایگاه خودش را ندارد. باید بدانیم كه انسان در كودكی بسیار 
محرتم و ارزشمند است. چرا كه بكر است، خالق است و به فطرت نزدیك تر است. از این رو از انسان های 
بزرگ سال محرتم تر است. انسان های بزرگ هامن كودكانی هستند كه قد كشیده اند. پس متام انرژی و 

وقتامن را باید رصف همین كودكانی كنیم كه روزی به سن بزرگ سالی می رسند.
وقتی رس كودكی به در می خورد، اصطالحاً به او می گوییم: »بزرگ می شوی، یادت می رود!« اما باید 
پرسید: »آیا واقعاً بزرگ می شود و یادش می رود؟« یعنی در جامعه ی ما، ارزش گذاری برای كودكان به 
این شكل است. به طور واضح به او می گوییم كه كودكی اش پوچ و بی ارزش است. در حالی كه كودك و 

دوران كودكی بسیار عزیز و ارزشمند است و باید برای آن احرتام خاصی قائل شویم. باید كودك را ببینیم.. 
حتی در حال حارض كه از كودك صحبت می كنیم، او را ندیده ایم و در حال صحبت كردن با بزرگ ترها هستیم. می گوییم خانم مربی، آقای 
پدر، خانم مادر، این مطلب را برای فرزندت بخوان. این داستان را برای فرزندت تعریف كن. این كاردستی را برای او درست كن. معلم، ما این 
موضوع را به تو می گوییم، حاال تو دانش آموزان را رسگرم كن. من این موارد را دیده ام. به نظر من خأل پنهان در مجله ی رشد كودك همین بوده 

است. و هدف من این است كه خأل مذكور را تا حدی كه می توانم پركنم.
این مجله، با همه ی كم و كاستی هایش، برای كودكان است. اگر قرار است بزرگ تر به كودك كمكی بكند، نباید به این گونه باشد كه مجله را 

از دست كودك بگیرد و هر قسمتی را كه خودش می خواهد برای او بخواند. بلكه باید بگذارد كودك از او بخواهد كه چه قسمتی را بخواند.

من از سال 1359 تا 1371 در 
کیهان بچه ها فعالیت کردم. بعد 
از آن احساس کردم ماندن در 
کیهان بچه ها حکم وقت تلف 
کردن را برای��م دارد. با وجود 
عالقه ای که ب��ه كیهان بچه ها 

داشتم، از آن  جدا شدم
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بهرتی��ن  گل��ک  مجل��ه ی 
تجرب��ه ی کاری م��ن برای 

کودکان زیردبستانی  بود

نكته ی دیگر این كه معتقدم كار كودك باید گروهی باشد. از این رو تالش كرده ام تا از همه ی كسانی كه برای 
كودك قلم می زنند، كمك بگیرم. به این ترتیب، تنوع اسمی نویسندگان هم در مجله زیاد می شود. منی خواهم رصفاً 
مجله ای چاپ شود و كار مفیدی صورت نگیرد. می خواهم جریان سازی شود؛ جریانات ادبی كودك را بسازیم. 
مطلبی كه با یك موضوع محوری در مجله چاپ می شود، شاید به اندازه ی 20 منره كه برایش متصور 
شویم، تأثیرگذار نباشد، ولی جریانی كه مطرح می شود اهمیت فراوانی دارد. به نظر من اهمیت 

جریان سازی، از اهمیت شامرگان مجله و سطح مخاطبین آن نیز بیشرت است.
 آیا رشد كودك یك نرشیه ی كمك آموزشی است؟ شامرگان آن چه قدر است؟

 رشد كودك، یك مجله كمك آموزشی است و حدود 800 هزار نسخه شامرگان دارد. اما 
یادمان باشد كه مجله ی كمك درسی نیست.

به نظر من ادبیات نقش بسیار مؤثری در آموزش دارد؛ نوعی نقش محوری كه كتاب های 
درسی و خود آموزش را نیز به سوی خود می كشد. در مجله ی رشد كودك، گرایش به سوی 

ادبیات، نسبت به سال های گذشته بیشرت شده است، 
چرا كه به این نتیجه رسیده ایم كه بچه ها، هر آموزشی 
را با زبان ادبی بهرت فرا می گیرند. اگر این مجله رصفاً 
آموزشی بود، شاید مسئولیت را منی پذیرفتم و شاید اصالً مرا 

دعوت منی كردند؛ چون برای این كار ساخته نشده ام.
 آیا در تولید نرشیه، به رشد عاطفی، خالقیت و مهارت های 

حركتی و ذهنی كودكان نیز توجه شده است؟
 به نظر من، ادبیات متام این موارد را شامل می شود. خالقیت یعنی چه؟ ادبیات یعنی چه؟ ادبیات یعنی خالقیت. قصه یعنی خالقیت. وقتی 
قصه ای را به بچه ها می گوییم و یا شعری برای آن ها می خوانیم، به طور غیرمستقیم خالقیت آن ها را بارور كرده ایم. برای مثال، در مجله چهار 
نویسنده از دیدگاه خودشان درخصوص یك موضوع مشخص، مثالً بهار می نویسند. كودك مخاطب یاد می گیرد كه به یك موضوع به چهار 
طریق می توان فكر كرد. از طرف دیگر، این موضوع می تواند فكر پنجمی را در ذهن كودك بارور كند. به عبارت دیگر، این موضوع مكمل 

پرورش خالقیت او خواهد بود. 
اگر شام قصه ها، نوشته ها و مطالب مجله را مطالعه كنید، پیام های متفاوتی را از آن ها استنباط می كنید كه دربرگیرنده ی مهارت های 
جسمی و حركتی، پرورش روحی، رفتاری و عاطفی، و هم چنین مهارت های ذهنی، اخالقی و دینی كودكان می شود. یك رویكرد این است كه 
شام از روان شناسی كودك به كودك برسید. رویكرد دیگر این است كه از كودك، به خودش و روانش توجه كنید. در هر دو مورد، شام مطابق 

نیازهای كودك حركت كرده اید.
 بعد از ورود شام به نرشیه ی رشد كودك، چه تحولی نسبت به گذشته صورت گرفته است؟ آیا به اهداف خودتان نزدیك شده اید؟
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 حركتی كه به صورت گروهی صورت گرفته، از زیر صفر به صفر بوده و فكر می كنم كه این كار نسبتاً مهمی است. مانند زمینی كه شخم زده 
شده و آماده ی بذرپاشی است. حاال باید دانه ها كاشته شوند، جوانه بزنند و نهال شوند. اگر هم آفت زد، به آن رسیدگی كنیم.

 این دانه ای كه امسال می خواهید بكارید، مشخصاً چیست؟
 دانه ای كه می خواهم در رشد كودك بكارم، حاصل همه ی تجربه های حسی، كاری و تشخیص هایی است كه به آن ها رسیده ام؛ تجاربی كه 
همه ی آن ها از آن من نبوده اند، ولی به آن ها دست یافته ام. خوش حامل كه پس از چاپ هر شامره از مجله، می توانم قضاوت مخاطبم را حس 
كنم. هزاران كودك را نه در كنارم، بلكه در ذهنم دارم. چرا كه همیشه به آن ها فكر كرده و برایشان كار كرده ام. می دانم چه می خواهند. سعی 

می كنم دانه ای كه می كارم،  برآمده از خواست كودكان و در حد توان من و همكاران من باشد. 
 خانم قاسم نیا، آیا فكر می كنید بچه های گذشته با بچه های امروز فرق دارند؟ به عبارت دیگر، آیا 
به مرور زمان كودكی ها تغییر كرده است؟ نیازهای كودكان امروز با كودكان دیروز چه تفاوتی دارد؟ آیا 

گذر زمان تأثیری روی نیازهای كودكان گذاشته است؟
 از خردسالی به بعد، این تفاوت ها زیاد شده است. در سنین زیر خردسالی، به دلیل این كه بچه هنوز 
از فطرت خودش دور نشده، تفاوت ها كمرت است. تا زیر هفت سالگی مشرتكات بیشرتند. یعنی پنج 
سالگی و چهار سالگی و سه سالگی من و شام و نوه ی ما و فرزندان ما و پدران ما كمرت با هم اختالف 

دارند.
مثالً، هر بچه ای به عاطفه نیاز دارد؛ چه در این زمان، چه 500 سال پیش و چه 500 سال بعد. این گونه 
موارد، مسائل مشرتكی هستند كه به زمانه مربوط نیستند. كودك خردسال مانند پروانه ای است كه هنوز 
در پیله قرار دارد و به عبارتی در خودش است. ولی كودكان باالی هفت سال، به خاطر ارتباط با خانواده 

و جامعه، با كودكان نسل های گذشته و آینده تفاوت های زیادی دارند.
 در نوشنت برای كودك، چه به لحاظ نرشیه كه یك نرشیه ی دولتی است و چه به لحاظ شخصی، با چه 

كاستی ها و موانعی روبه رو هستید؟
 در جایی كه دست های مرا ببندند منی توانم كار كنم، اما تاكنون درخصوص این نرشیه، مشكلی وجود 
نداشته است. البته واضح است كه نوشنت برای بچه ها، در مراكز مختلف، تعریف ها و ویژگی ها دسته بندی هایی وجود دارد كه خود به  خود از 

سوی نویسنده رعایت می شود.
 اشاره كرده اید كه می خواهید جریان سازی كنید. برای این كار نیروی انسانی مورد نیاز و ابزار الزم وجود دارد؟ آیا آزادی فكری الزم اساساً 

در این زمینه دیده می شود؟
 سال ها پیش در سمیناری در »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان« گفتم كه در ادبیات كودكان، ویروس بزرگ سالی افتاده است. این 
موضوع در حافظه ی خیلی ها ماند. احساس من در آن سال ها غلط نبود و كم كم نویسندگان كودك به سمت بزرگ سال نویسی گرایش پیدا كردند. 
شاید رشایط اجتامعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، باعث این گرایش شده بود. به هر حال نویسندگان به سوی مسائل بزرگ ساالن رفتند، به طوری 

من برعکس دیگ��ران که فکر 
می کنند با مادر و یا پدر شدن 
بهرت می ت��وان ب��رای کودکان 
نوشت، معتقدم که مادر شدن، 
امکان تضعیف توامنندی نگارش 
یک نویسنده ی خوب کودک را 
فراهم می کند، زیرا مادر یا پدر 
شدن باعث دور شدن از دنیای 

کودکان می شود
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كه امروز نویسنده برای مخاطب خردسال بسیار كم داریم. مجله ی رشد كودك این فرصت را برایم فراهم كرد كه از دوستان نویسنده بخواهم 
كه بیایند و دور هم جمع شویم و خردساالنه فكر كنیم و بنویسیم تا از این طریق تعداد نویسندگانی را كه برای خردساالن می نویسند، افزایش 

دهیم.
در حال حارض، كسانی هستند كه با عشق و عالقه و بدون هیچ چشم داشتی، ساعت ها در جلسات مجله حضور می یابند و كار 
می كنند. هم نشینی و هم فكری با این دوستان و به خصوص یاری گرفنت از »نارص كشاورز« كه از بهرتین های خردسال نویس است، برایم 

مغتنم و ارزشمند است.
 در حال حارض چند نرشیه برای مخاطب خردسال در كشور داریم؟

 حدود 60 مجله برای كودكان فعالیت دارند كه در خیلی از این مجالت، آثار ویژه و مناسب خردسال چندان به چشم منی خورد.
 فكر می كنید وجه متایز رشد كودك با این مجالت چیست؟

 شاید عشق و عالقه ای باشد كه قلباً و عمیقاً در تك تك صفحات مجله دیده می شود. شخصاً معتقدم، 
مجله ای كه عشق به بچه ها در آن نباشد، هر قدر هم خوش آب و رنگ و پرمطلب باشد، منی تواند با 

بچه ها ارتباط برقرار كند. 
 غیر از اصول ساده نویسی و كوتاه نویسی، چه اصولی در مجله ی رشد كودك رعایت می شوند؟

 ما می خواهیم مطلبی را برای مخاطب انتخاب كنیم كه از نظر محتوا، مسئله ذهنی كودك خردسال 
باشد. حتی االمكان، از دنیای كودك دور نباشد. البته این موضوع درجه بندی دارد. مثالً ممكن است یك 
سلسله مطالب و موضوعاتی را برای این بگوییم كه بچه بعدها به آن  برسد. ولی اولویت با موضوعی 
است كه از ذهن امروز كودك می گذرد. نگاه نویسنده به آن موضوع باید كودكانه باشد. پرداخت های 
شعری، قصه ای و علمی به مسائل، باید در خور فهم مخاطب صورت گیرد. خیلی منی توان درشت منایی 

كرد و وارد شاخه های گسرتده شد.
در ادامه، بیان مطلب با زبان ادبی و رعایت دستور نگارشی مناسب براساس كشش ذهنی كودك و 
فركانس ذهنی اوست، به گونه ای كه بفهمد و توان درك مطالب را به بهرتین شكل ممكن داشته باشد.

 اشاره كردید كودك فراموش شده و در مجله ها به وی توجهی نشده است. برای حل این مشكل و پررنگ كردن حضور كودك در مجله، 
چه روشی را پیش گرفته اید؟

 از نظر حسی و روانی در پی مطالبی هستیم كه كودك به آن ها عالقه مند است و با آن ها ارتباط برقرار می كند. درج این گونه مطالب، باعث 
ارتباط نزدیك كودك با مجله می شود و رابطه ی محكمی بین این دو به وجود می آید. مانند بشقاب غذایی كه به كودك می دهیم. طبیعتاً اگر 
بشقابی زیبا و مناسب با غذایی متنوع و مورد نظر كودك، به همراه قاشقی سامل و متیز در نظر گرفته شود و با روشی برنامه ریزی شده آن را 
به دست كودك بدهیم، كودك با اشتیاق و برقراری ارتباط صمیمی، از این غذا بهره می برد. به این غذا، بشقاب و قاشق عالقه مند می شود و با 

آن ها ارتباط نزدیكی می گیرد. از آن ها گریزان منی شود.

 در نوش��نت برای ک��ودکان، باید 
هزار و یک نکته را رعایت کنید. 
روان شناس��ی ک��ودک بدانید، به 
ادبیات گفتاری و نوشتاری مسلط 
باش��ید، به اصول تربیتی کودکان 
توجه داش��ته باش��ید، احس��اس 

کودکانه داشته باشید و...
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به طور كلی می خواهم بگویم، باید به درستی عمل كنیم تا كودك با عالقه به سوی مجله بیاید؛ نه آن كه خودمان را به او تحمیل كنیم. كودك 
باید باور كند كه مجله برای اوست. خودش مجله را كشف كند و عكس های آن را ببیند. خودش بخواهد كه قسمت های متفاوت مجله را برای 

او بخوانند.
 تاكنون بچه ها انتقاد یا پیشنهاداتی برای شام داشته اند؟

 تلفن هایی می شود، اما فعالً منی توان روی آن ها تكیه كرد. فكر می كنم باید یك دوره ی دیگر از چاپ مجله بگذرد تا بتوانیم روی این موضوع 
یك براورد تحقیقی انجام دهیم.

 چه اوقاتی از کار خودتان لذت می برید؟
 وقتی كه در نوشته هایم به لحظه های ناب كودكی دست پیدا می كنم.

 چه زمانی در کارتان غمگین می شوید؟
 هر روز. یعنی روزی نیست که بدون غم بگذرانم. به خاطر این که فکر می کنم، هر روز آن کاری را که می توانستم بکنم، نکرده ام. آن گونه که 
می توانستم بنویسم، ننوشته ام. گاهی کودکان را می بینم که مانند بزرگ ترها رفتار می کنند و بچگی منی کنند. دیدن این کودکان پیر هم مرا آزار 
می دهد. متأسفانه، ما آن ها را تشویق می کنیم که بزرگ باشند و بزرگانه فکر کنند. از آن ها می خواهیم 
نوشته های بزرگانه بخوانند. این مسائل مرا غمگین می کنند. تالش می کنم که بانوشنت برخی مطالب، 
جرقه هایی بزنم تا بخوانند و بخندند. بفهمند که کودک هستند و بازی کنند و از كودكی خود راضی 

باشند.
 بهرتین زمان زندگی شام چه زمانی است؟

 ساعت دو یا سه ی نیمه شب که می توانم مطالعه کنم. مطالعه برای من خیلی لذت بخش و حتی با 
ارزش تر از نوشنت است.

 بهرتین خاطره ای که در این 30 سال از نویسندگی برای کودک دارید، بفرمایید؟
 فکر می کنم خاطره داشنت از کسی، یعنی این که با او نباشید. من همیشه با مخاطبانم بوده ام و با آن ها زندگی كرده ام. اما به عنوان 
یک اتفاق بگویم که سه سال پیش در غرفه ی منایشگاهی بودم، خانم جوانی آمد و گفت: این کتاب شکوه قاسم نیا است. خودشان این جا 
نیستند؟ یکی از دوستان من که در غرفه بود، مرا نشان داد و معرفی کرد. آن خانم دو بچه داشت. آن قدر عالقه و محبت کرد که نزدیک 
بود در آن شلوغی منایشگاه، بچه ای را که در آغوش داشت، بیندازد. گفت که من وقتی کوچک بودم، کتاب های شام را می خواندم. مادرم 
هم خواننده ی قصه های شام بوده است. حاال هم آمده ام که برای دخرتم، از قصه های شام خریداری کنم. و بعد احساس كردم از این كه 
سن و سال مرا رخم كشیده خجالت زده شده. گفتم: نرتس، برای نوه ی تو هم می خواهم بنویسم. من خیال دارم در سن کودکی مبانم. تو 

اگر می خواهی بزرگ شوی، بزرگ شو.
 چند کتاب برای کودکان به چاپ رسانده اید؟

 حدود یک صد کتاب برای کودکان به چاپ رسانده ام که بیشرت این کتاب ها مربوط به مخاطب خردسال اختصاص دارند. جوایزی هم گرفته ام. 

هرگز  بزرگ س��ال  ادبیات  با 
منی توان به دنی��ای کودکان 

راه یافت
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از جمله برای »هلی فسقلی در رسزمین غول ها« که یک رمان کودکانه است. در زمینه ی شعر هم، »سفید، سیاه، راه راه«. »کفش های پولکی« 
و »ماه و ماهی« از اشعار مربوط به خردساالن، »گلک چه مهربان است« که جزو اولین قصه های من بوده است. و »دخرت نارنج و ترنج«، از 

داستان های بلند من است. 
 کودکی که شام خودتان را برای او این قدر به زحمت انداخته اید، دارای چه ویژگی هایی است و چه تفاوتی با دیگران دارد که شام او را 

انتخاب کرده اید؟
ویژگی بارز کودک، صداقت اوست. من عاشق صداقت کودک هستم؛ صداقتی که به دنیا می ارزد. ادا در منی آورد و فیلم بازی منی کند. اگر 
به انجام کاری متایل نداشته باشد، به زور منی توانی به آن کار وادارش کنی. اگر دروغی بگوید از روی شیطنت است و در پی منفعت نخواهد 
بود. پاکی و بزرگی کودک به خاطر صداقت خالصانه ی او، فراتر از آن است که بتوانیم به درک آن برسیم. کودک برخالف بزرگ سال، منت منی کشد. 

باج منی دهد. برای به دست آوردن چیزی، چیز دیگری را از دست منی دهد و از آن چه دوست دارد، 
دفاع می کند. 

به طور کلی، این ویژگی ها باعث برتری کودک نسبت به بزرگ سال می شوند و این نکته را تداعی 
می کنند که هرچه بزرگ تر شویم، ضعیف تر و ذلیل تر خواهیم شد. امیدوارم هر بزرگی، به كودكی اش 

برسد.
 شاید یکی از دالیل تنها ماندن کودکان، نشناخنت آن ها باشد. شاید کسی برای شناساندن کودک 

به والدین، معلمین و به طور کلی جامعه، 
تالشی نکرده است. در این مورد بیشرت 

توضیح دهید.
را  خودش  که  منی بیند  نیازی  بچه   
بشناساند. او فکر می کند که همه باید 
او را بشناسند و درکش کنند. کام این که 
شام دیده اید، کودک دست به کاری می زند 
که از نگاه ما اشتباه است، ولی مرصانه 

 اولین نوشته ی هر نویسنده ی 
می تواند  بزرگ س��ال،  ادبیات 
شاهکار باشد، ولی در ادبیات 
ک��ودک این گونه نیس��ت. به 
جرئ��ت می توانم بگویم که تا 
کنون ندی��ده ام اولین اثر یک 
نویسنده ی کودک، خوب باشد
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و حق به جانب پای آن می ایستد. چون فکر می کند کار 
درستی انجام داده است و نیازی به دفاع کردن از خود 

ندارد. کسانی که باید از او دفاع کنند، هرنمندان کودک 
هستند. با زبان، ادبیات، نقاشی، فیلم، تئاتر، کودک، 

باید از او دفاع شود. با لطافت هرن بیان، باید به 
شناساندن کودک کمک کرد. 

اگر ادبیات كودك را تقویت کنیم، طبعتاً 
اصالح  کودک  خصوص  در  ما  فرهنگ 
خواهد شد و فرهنگ برخورد با کودک 

را بهرت می آموزیم.
 صمیامنه از شام سپاس گزاریم.
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1.یارم  همه دانی  و خودم  هیچ مدانی
روزی روزگاری در سال ها پیش، جوانی نخستین كتابش را منترش کرد. او از دیدِن نامش بر جلد 
كتابی، شادمانه به هیجان آمده بود. با دوستان و آشنایان كه می نشست، سعی می كرد در فرصتی 
از هدف های  بكشاند.  آن  به  را  آنان  توجه  و  بگشاید  كتاب  این  بر  را  دریچه ی سخن  مناسب 
تألیف، تأثیر كتاب بر خواننده، و رسانجام از زحمت ها و درد رسهایی كه برای آن كشیده بود و 
خون دل هایی كه در راه آن خورده بود بسیار سخن به میان می آورد تا ُمهر تأیید شنونده را به 
دست آورد. البته در پاسخ هم چیزی جز تأیید و تشویق منی شنید. در نتیجه، كتاب به تصورش 

شاهكاری بود بس بزرگ كه خواننده را وا می داشت بر نویسنده آفرین بگوید. 
از قضا، گردش روزگار او را بیامر كرد و در انتظار نوبت، به مطب 
ناگهان دید جوانی  نویسنده ی جوان در آن جا،  انداخت.  پزشكی 
در حالی كه كتاب را در دست دارد، وارد شد و به صف منتظران 
باز  را  سخن  رفت، رس  پیش  بالفاصله  نبود.  جایز  درنگ  پیوست. 
كرد و از دیدگاهش درباره ی كتاب پرسید. آن چه  شنید باور كردنی 
نبود. جواِن کتاب به دست در بی تفاوتی كامل و در چند جمله، آن 
شاهكار رویایی و پرگوهر را به ورق هایی پر از نوشته هایی كم ارزش 
و نامفهوم تبدیل كرد. جوان نویسنده، غرق در غرور جوانی، خواست 
با او درگیر و گل آویز شود، اما نشد. در عوض به فكر فرو رفت: 
مخاطب در چند ثانیه، او را از عامل خیال و رویا به عامل واقع فرود 

آورده بود. 
از آن پس ترس از رو به رو شدن با مخاطب و شنیدن نظرهای او، 
روزها، هفته ها و ماه ها او را به فكر فرو برد و سبب شد رسانجام 
وسواسی دامئی وجودش را در بر گیرد و در ژرفای اندیشه اش بنشیند؛ وسواسی كه گاه مخربش می دانست و دیگر گاه چراغ راه 
و عصای دست؛ وسواسی كه رسانجام پس از مدت ها او را با این ندای درونی با مخاطب آشتی داد: همیشه در نظر داشته باش 
كه مخاطب تو خوب را از بد تشخیص می دهد و می تواند درباره ی آن چه گفته ای یا نوشته ای قضاوت كند. پس، پیش از آن كه 
دست به كار شوی او را خوب بشناس، نیاز او را در نظر بگیر، هنگام نوشنت به گونه ای سخن بگوی یا بنویس كه گویی رو به رویت 

ایستاده است و تو با او سخن می گویی. 
باری، جوان از آن پس، از آن درس در كار معلمی هم بسیار استفاده كرد. به این باور رسیده بود كه نوشنت و معلمی كردن، هر دو 
حداقل از یك جنبه یكسان اند: در هر دو یك نفر با شامری از مخاطبان ارتباط برقرار می كند. پس هر دو از جنس نوعی ارتباط اند 
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و در هر دو پیام هایی میان افراد منتقل می شود. لذا، وسواس در این موقعیت 
هم دست بردار نبود. جوان می ترسید که گاه فراموش کند، که دانش آموزان ممکن 
نکنند. در  بیان می كند، درك  او در كالس درس  را كه  از واژه هایی  است بعضی 
اگر  و  كنند  اجرا  مو  به  مو  را  آن ها  که  باشد  داشته  انتظار  بیهوده  نباید  نتیجه 
نکنند، خطا كارند و بایسته ی مجازات. هراس جوان از این بود که فراموش کند: 
را  پیام  نتیجه مخاطب  بیان منی كند. در  به درستی  را  »گاه گوینده منظور خود 
به درستی  را  گاه گوینده موضوع  بكند.  به درستی منی داند چه  و  درك منی كند 
بیان می كند، اما شنونده آن را به درستی درك منی كند. گاه این دو مشكل وجود 
ندارند، یعنی گوینده سخن خود را به درستی بیان می كند و مخاطب هم خوب 
متوجه می شود كه گوینده چه گفته است، اما با آن موافق نیست و لذا آن را انجام 
منی دهد. و رسانجام، این احتامل هم وجود دارد كه مخاطب پیام را خوب فهمیده 

است، با آن هم موافق است، اما به دالیلی آن را انجام منی دهد.«  
میز  را پشت  پریروز  نویسنده ی جوان  آن  در گذر سالیان،  كه روزگار  اما  اكنون 
رسدبیری فصل نامه ی علمی – آموزشی رشد آموزش زیست شناسی نشانده، او باور 
دارد كه الزم است هر چه بیشرت با مخاطبان ارتباط داشته باشد. پیش مخاطبان 
بشتابد، به سخنانشان گوش فرا دهد و گفت و گوی حضوری را به رابطه ای كه تا 
كنون از جنس نامه های كاغذی و الكرتونی و گفت و گوهای تلفنی بوده است، 
بیفزاید؛ مگر از آنان نخواسته  است كه عیب های كارش را به خود او بگویند، اما 

خوبی هایش را به دیگران؟ 
دیدار  به  كه  است  رسیده  فرا  آن  وقت  اكنون  كه  می اندیشید،  دیروز  جوان 
مخاطبان بشتابد و به سخنان شان گوش فرا دهد. از این رو، هنگامی كه مسئول 
سفرهای استانی دفرت انتشارات كمك آموزشی از او  پرسید كه آیا در سفر گروهی 
مسئوالن و رسدبیران مجالت رشد به استان همدان همراهی شان خواهد كرد، او 
بدون تعارف های معمول و نالیدن از تنگی وقت و كارهای عقب افتاده ی فراوان، 

بالفاصله پاسخ داد: »با كامل میل!«
از مخاطبان در هر فصل برای  البته، حدس می زد كه گروهی  او در آن لحظه 
مشاهده ی شامره ی جدید كم صربی می كنند؛ چون در اجرای شعار »معلامن برای 
معلامن می نویسند«، دو چرخ از چهارچرخه ی مجله ی او را خود آنان می چرخانند. 
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می د انست كه برخی از مخاطبان تیزبینانه مجله را می خوانند و از ابراز عقیده ی 
خود درباره ی محتوای آن ابایی ندارند؛ چون منونه هایی از آن ها را فرستاده اند و در 
شامره های متفاوت مجله درج شده است. پس اگر او بتواند در این سفر به برخی 

دیدگاه های آنان بیش تر پی بربد، كار بزرگی انجام داده است.
باری، او بار سفر بست. دومین بار بود به همدان سفر می كرد. باِر نخست، چند 
سال پیش بود كه سحرگاه به قصد اجابت دعوتی برای انجام سخن رانی قدم در 
آموزش  پیرامون  پنج عرص، سخن رانی یكرسه  تا ساعت  روز  آن  بود.  گذاشته  راه 
در حرست  بود؛  خانه  در  دیگر  بار  روز  نیم شب هامن  و  زیست شناسی گذشت 

شنیدن دیدگاه ها.
در این سفر دوم اما، چند روز فرصت برای دیدار با مجموعه ای از مخاطبان فراهم 
بود؛ در بازدید از شهرها و روستاهای دوردست استان همدان. نخستین دیدار او با 
معلامن و مدیران شهرستان »كبودراهنگ« و آخرین آن ها با دبیران زیست شناسی 
ناحیه ی 2 شهر همدان بود. شگفتا كه در سفر نیاز به سخن رانی نبود؛ چه، گویی 
همه می دانستند آن چه را كه او می خواست بگوید. گویی نوشته های او را واژه 

به واژه در ذهن داشتند.
شد:  زنده  ذهنش  در  نكته ها   دیگر هامن  بار  دیدارها  این  در  كنم،  سخن  كوتاه 
و  می دهد  تشخیص  بد  از  را  تو خوب  مخاطب  كه  باش  داشته  نظر  در  همیشه 
كه  آن  از  پیش  پس،  كند.  قضاوت  نوشته ای  یا  گفته ای  آن چه  درباره ی  می تواند 
دست به كار شوی او را خوب بشناس، نیاز او را در نظر بگیر، هنگام نوشنت به 
گونه ای سخن بگوی یا بنویس كه گویی رو به رویت ایستاده است و تو با او سخن 

می گویی. 

2.سفر به دل عامل
اولین باری كه بر این گونه خودروها سوار شدیم، 18 سال پیش بود در والیت شام. 
در آن جا به این نوع مینی بوس های كوچك كه حداكرث گنجایش حدود 41 نفر را 
دارند و ما »َون« می نامیمشان، می گویند: »میكروباص«. البته آن عرب زبانان، در 
راستای گسرتش و غنای زبان خود این واژه ی بیگانه را پذیرفته اند و آن را در زبان 
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خود حل كرده اند. یعنی مثاًل آن را با »صاد« می نویسند و با »ـات« جمع می بندند كه می شود »میكروباصات«؛ انگار نه انگار كه 
این واژه بیگانه و غیرعرب است. 

در آن روزگار، چون زبان عربی محاوره ای را در مدرسه نیاموخته بودیم، به اجبار زبان محاوره ای محلی دمشقی را كه به تجربه 
یاد گرفته بودیم، دست و پا شكسته به كار می بردیم و بدین وسیله می توانستیم گلیم كوچك خود را در زندگی روزمره تا حدودی 
از آب بیرون بكشیم. مثاًل می دانستیم كه وقتی میكروباص به مقصدمان نزدیك می شود و می خواهیم كه متوقف شود تا پیاده 
شویم، باید اصواتی شبیه این را خطاب به راننده به زبان آوریم: »علی مهلك« كه البته از شام پنهان هنوز هم معنی آن را به طور 

كامل منی دانیم. 
باری، وقتی در آن صبح آفتابی و خوِش  25 آذرماه 1388 سوار بر میكروباصی، از كرمان به راه افتادیم، از كوه و َدر و دشت گذر 
كردیم، گردنه ی »خانه رسخ« را كه دیگر سال هاست از زنِگ غافله ها و هیاهوی تفنگچی های گردنه گیر خالی است، پشت رس 
گذاشتیم و به آرامی از كنار دامنه ی خواب آلود و پر راز »كوه پنج« عبور كردیم و به مبادی شهر سیرجان رسیدیم. از سه راهی كرمان 
كه پیچیدیم، سمت راست ناگهان با دیدن تابلوی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان سیرجان، ناخواسته و بی اختیار این كلامت پس 
از سال ها در ذهنم جان گرفتند و بر زبانم جاری شدند: »علی مهلك«. جای شكرش باقی بود كه هیچ یك از همراهان، نه آقای 
نادری معاون مجالت، نه آقای طالیی مدیر هرنی و نه آن عكاس جوان محلی كه از كرمان همراهامن شده بود، هیچ یك نشنیدند، 

یا اگر شنیدند، گیر ندادند كه آن اصوات چه معنی می دهند، از كجا آمده اند و ریشه در كجا دارند. 
خودرو متوقف شد و ما رسنشینان پا به زمین گذاشتیم. هنوز چند گامی فراتر برنداشته بودیم كه مردی سپیدموی و موّقر را دیدیم 
كه به استقباملان می آید. پس از سالم ها، علیك ها و تعارف های معمول، آقای نادری كه داشت همراهان را معرفی می كرد، در حالی 
كه دستش را به نشانه ی معرفی به سوی من دراز كرده بود، رو به آن مرد مو سپید نام مرا بر زبان راند. مرد سپید موی با لبخندی 

مهربان، رس به زیر و آهسته رو به من نجوا كرد كه: »می شناسم. ایشان )یعنی من( معلم ما بوده اند.« 
به چشامنش نگاه كردم. خیلی زود آن نوجوان پر شور را شناختم. اما برفی كه تغییر در گذر زمان بر رس و روی او نشانده بود، مرا 
به گذشته ای دور فرا می  خواند؛ به زمانی بسیار دورتر از آن روزگار كه دست تقدیر ما را به رسزمین شام انداخته بود، به نقطه ای 

در جوانی من و نوجوانی او. پرسیدم: »بیست سالی شیرین از آن روزگار می گذرد، مگر نه؟«
گفت: »سی سالی شیرین از آن روزها می گذرد!« 

ها. یادم آمد، گویی همین دیروز بود. »دبیرستان ابن سینا« یكی از دو دبیرستان شهر بود و آن تخته ی سیاه كالس در زیر سقف های 
گنبدی كاهگلی آن، به حوض رنگ می مانست با گچ هایی از رنگ های مختلف در پاشویه اش. این حوض رنگارنگ هر روز به رنگی 
درمی آمد. یك روز نوبت می رسید به بساك و تكوین دانه های گرده ی زرد در كنار كاسربگ های سبز و گلربگ های گل بهی، و دیگر 
روز به گویچه های رسخ خونی در كنار رشته های زرد و سفید بافت هم بند. به جز كاغذ و قلم، گچ های سفید و رنگی تنها ابزارهای 

آموزشی و كمك آموزشی ما بودند كه تنها تنوعشان، تفاوت رنگ بود. 
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روزی از آن روزها در میانه ی درس، دانش آموزی سؤالی ساده ولی عجیب مطرح كرد. او پس از مشاهده ی تصویری از سلول در كتاب 
درسی، ناگهان آهسته غرید كه: حاال از كجا معلوم كه این شكل ها راست و درست باشند؟ البته بگذارید همین جا اقرار كنم كه در 
آن لحظه، از شام چه پنهان، نتوانستم نوِع پرسش این دانش آموز را تشخیص دهم؛ گر چه همه ی استعدادها و تجربه هایم را به كار 
گرفته بودم. ندانستم از رس كنجكاوی است كه می پرسد یا به قول معروِف آن روزها، برای ایجاد تنوع! در آن لحظه اما، تنها چیزی 
كه به نظرم رسید، آن رضب املثل معروف مالنرصالدین بود كه در پاسخ به كسی كه در جست و جوی مركز كره ی زمین بود، گفت: 

»مركز كره ی زمین درست همین جایی است كه میخ طویله ی االغ من در زمین فرو رفته است. قبول نداری خودت اندازه بگیر.«
اما ما میكروسكوپ نداشتیم كه سلول ها را با آن ببینیم و خودمان مركز كره ی زمین را اندازه بگیریم. راستی، یادم آمد؛ به جز كاغذ، 
قلم و گِچ رنگی، یك میكروسكوپ یك چشمی قدیمی هم در مدرسه داشتیم كه همیشه درون قفسه ی  اتاقی كه روی كاغذی در 
كنار در ورودی اش نوشته بودند »آزمایشگاه«، در خواب بود. كسی رساغش را منی گرفت، مگر تازه واردی كه منی دانست خراب 

است این ابزار درشت منایی و جست و جو در جهان ناپیدا.
در آن لحظه به رسم زد كه نزد دانش آموزان پیشنهادی مطرح كنم. بدانان گفتم حاال كه میكروسكوپ نداریم تا با آن سلول ها را 
ببینیم، بیایید خودمان یك میكروسكوپ بسازیم و وسیله ای برای درشت تر نشان دادن اشیا درست كنیم، به اندازه ای كه حداقل 
هسته ی سلول را به ما نشان دهد. مطرح كردن این پیشنهاد شد مثل انداخنت كربیتی در انبار »جاز« . نه،  بهرت است بگویم، مثل 
آتشفشانی شد كه ناگهان فوران  كند. كالس شد صحنه ی آن چه كه امروزه به آن می گویند: »بارش مغزی« : با یك ذره بین بزرگ 

می شه؟ با دو تا ذره بین كه حتاًم می شه! چه طوره دنبال سلولی بگردیم كه بزرگ باشه. راستی، تخم مرغ چه طوره؟ ...
عجله ای در كار نبود. قرار گذاشتیم هفته ی آینده در هامن زنگ هر كس روی آن چه به نظرش می رسد، بیشرت فكر كند یا اگر 

توانست، وسیله ای ابتكاری طراحی یا اجرا كند و به كالس بیاورد. 
سه روز بعد اما، آن چه می دیدم به معجزه می مانست. یكی از دانش آموزان طرحی از وسیله ای بسیار ساده، اما كارامد با خود به كالس 
آورد. پرسیدم: »اما قرارمان هفته ی آینده بود، چرا عجله كردی؟ مگر گوش منی دادی در آن موقع كه می گفتم؟« كه گفت: »چرا، گوش 
می دادم، اما صرب منی توانستم بكنم. پریشب و دیشب در مجموع چهار ساعت هم نخوابیدم. وسوسه ی ساخنت میكروسكوپ دست از 
رسم برمنی داشت آقا!« و شگفتا كه او هامن بود كه در خواندن و حفظ كردن مطالب شیرین زیست شناسی چندان خود را عالقه مند 
و كوشا نشان منی داد. وسوسه ی او این اندیشه را در من ایجاد كرد كه آموخنت نظری و آموخنت عملی با هم فرق دارند؛ گویی از جنس 

هم نیستند و رویكردها و راهكارهای متفاوت دارند. به گونه ای كه این دو را نباید با هم مقایسه كرد. 
باری، وسیله ی بسیار ساده و ابتكاری این دانش آموز متوسط را سال ها بعد، در حضور جمعی بزرگ از دبیران زیست شناسی كشور كه 
برای گذراندن دوره ای كارآموزی در تهران جمع شده بودند، رومنایی و برمال كردم. خوب به یاد دارم در آن روز گرم تابستانی، وقتی نزد 
ایشان بر رضورِت نشان دادن دانه های گرده ی رسخس به دانش آموزان تأكید می كردم، از پیش می دانستم كه بسیاری از میان جمع 
برخواهند خاست كه: ما میكروسكوپ از كجا بیاوریم؟ در مدرسه ی ما میكروسكوپ وجود ندارد یا خراب است. و من  چون بازیگری 
در میان جمع خود را متعجب و پشیامن از پیشنهاد جسورانه ام نشان دادم. جمعیت از مشاهده ی این حالت پشیامنی من به وجد 
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آمد و هر كس سخنی از كمبود امكانات آموزشی و كمك آموزشی در مدرسه ی خود گفت. چاره ای نبود، جز شنیدن همه ی آن ها. اما این 
معلم حقیر كه در آن لحظه به هدفی، به بازیگری روی آورد بود، شب قبل از آن، وسایلی را كه برای ساخنت میكروسكوپ ابداعی آن 
دانش آموز سیرجانی الزم بود، از بقالی رس كوچه خریداری كرده بود: تعدادی قوطی كربیت كه آن ها را از چوب كربیت  خالی كرده بود، 

نوار چسب، تعدادی تیغ. مقداری طلق بی رنگ و شفاف، یك عدد پیاز و چندین برگ هاگینه دار رسخس هم آماده داشت. 
را  سلول  دانشگاهی  میكروسكوپ های  با  بارها  البد  و  خوانده   دانشگاه  در  را  زیست شناسی  كه همگی  معلامنی  روز  آن  باری، 
مشاهده كرده بودند، شگفت زده با یك قوطی كربیت خالی به مشاهده ی سلول پیاز و هاگ رسخس پرداختند. هامن كارستانی كه 

آن دانش آموزان سیرجانی ده ها سال پیش در آن روز زیبای پاییزی كردند! 
یادم  كارامد است.  گاه  بازیگری در صحنه ی كالس هم  به هدف های آموزشی  برای رسیدن  به نظرم  بازیگری كردم؟ آری،  گفتم 
آمد، یك بار دیگر هم از بازیگری در تدریس استفاده كردم. آن روز قرار بود در جمع گروهی از معلامن زیست شناسی درباره ی 
ارزش یابی از ترازهای یادگیری دانش آموزان بحث كنیم. در آن جمع، پس از بحت مقدماتی درباره ی ترازهای متفاوت یادگیری، 
پرسیدم كه آسان ترین قسمت كتاب درسی كه از آن كم ترین تعداد سؤال را می توان طرح كرد، كدام است. پاسخ را می دانستم و 
البته، پیش از حارض شدن در جمع، نشسته بودم و از آن بخش از كتاب كه به نظر چندان آسان می آید و معموالً از چندین صفحه ی 
آن بیش از یكی دو سؤال در منی آید، پرسش هایی طراحی یا از متون ترجمه و ترازبندی كرده و آن ها را در سطوح متفاوت یادگیری 
جای داده بودم. در آن جمع، سؤال ها را از پایین ترین تراز یادگیری رشوع كردم كه پاسخ آسان داشتند تا  رسیدم به مسئله های حل 
كردنی. در پایان سؤال ها، مسئله ای نه چندان آسان را كه از آن قسمت سُبك كتاب در آستین داشتم، رو كردم. هیچ یك از حارضان 
پاسخ را منی دانست. در این هنگام برای آن كه حارضان را به فعالیت بیشرت تشویق كنم، وامنود كردم كه خودم هم پاسخ را منی دانم. 

تیر به هدف خورده بود. شوری برای یافنت پاسخ جمع را در بر گرفت ...
آن مرد سپید موی مرا به نام صدا كرد. ناگهان به خود آمدم و از دریایی كه داشت مرا در خود غرق و از جمع دور می كرد، پای 
بیرون گذاشتم. خوش بختانه، هنوز در محوطه ی اداره ی آموزش و پرورش سیرجان ایستاده بودیم و ثانیه ای بیش نگذشته بود. من 
كه همیشه از آن می ترسیدم به رسنوشت آن دوست رسد و گرم چشیده ای دچار شوم كه هر وقت احوالش را می پرسی، بی درنگ 
روی یكی از چند فایل  خاطره ی درون ذهنش كلیك و آن را باز می كند و بی توجه به حوصله ی شنونده، هر چه درون دارد بیرون 

می ریزد، از آن خوشحال شدم كه حداقل بلند بلند فكر نكرده ام و همه ی آن چه را كه نوشتم، فقط در ذهن مرور كرده بودم!
خیلی دمل می خواست دبیرستان ابن سینای سیرجان را كه درون آن، روز از روزگاران گذشته به یاد مركز كره ی زمین افتاده  بودم، یك 
بار دیگر ببینم. بی پرده تر بگویم، دمل می خواست بار دیگر جایی را ببینم كه كه در گذر زمان برایم به مركز كره ی زمین تبدیل شده 
بود. چون، از شام چه پنهان، سیرجان كه دبیرستان ابن سینا را در برگرفته است، برای من كه كودكی را در آن گذرانده ام و زمینش 
از خاك نیاكان و خویشاوندانم پوشیده است، در واقع مثل هامن مركز كره ی زمین یا »دل عامل« است. روزی نیست كه گوشه ای 
از فرهنگ قدیم این رسزمین را به خاطر نیاورم، در جمع خانواده و دوستان نقل نكنم یا از غنای فرهنگ این بخش از خاك ایران 
سخنی نگویم. شبی نیست كه در عامل خواب آن روزگار را نبینم و با پدر و مادری كه سال هاست در دل خاك رسد آن خفته اند، گفت 
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و گویی نكنم. اگر چه ده ها سال است كه از آن رسزمین رخت بربسته ام.
بنابراین، در ذهن من سفر به رسزمین خشت خام، كاهگل و سقف های گنبدی كرمان، بازگشت به دل عامل بود. برای من اما، به 
نظر می رسد كه آن دل عامل فقط در عامل خواب و خیال زنده باشد، بلكه در عامل واقع رسزمینی كه من در آن چشم باز كرده و رشد 
یافته ام، آن چنان كه رسم زمانه است، پشت زمان ها منقرض و نابود شده است، یا حداكرث فقط در نقاشی های رویایی پرویز كالنرتی 

وجود دارد. در دل اما، حداقل می توان به این شعِر آن شاعِر اهل دل بسنده كرد كه:
هرچند که از روی کریامن خجلیم

شک نیست که پرورده ی این آب و ِگلیم.
در روی زمین نیست چو »كرمان« جایی

»كرمان« دل عامل است و ما اهل دلیم
آموزش  رشد  مجله ی  درباره ی  خود  جوان  جانشینان  با  سیرجان  در  كه  جلسه ای  از  اال  گفتم،  چیز  همه  از  شد؟  چه  دیدید  آه، 

زیست شناسی داشتم.  بگذریم، می ترسم حوصله ی شنیدنش را نداشته باشید! پس بگذارید مباند تا به عمل كار برآید.
***
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مثل آب، مثل رود
با رشد از گذشت زمان لذت می برم

برهمانيم كه بوديم و همان خواهد بود
آب كم جوی، تشنگی آور به دست

يك روز دير آمده بوديم
گز آنالین

آن هایی كه ندیدیم شان
شود آسان ز عشق کاری چ�ند
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گفته هاي فریدون واحدی معاون سابق دفتر برنامه ریزی و انتشارات كمك آموزشی
فاطمه رضایي

مثل آب، مثل رود
سال ها مثل آب در کوزه کنار دستامن بود. منی گویم آن را گم کرده بودیم که اصالً تشنگی فراموشامن شده بود. معلم درسش را قباًل 
خوانده و االن مشغول تدریس است. اصالً مگر کار و زندگی و هزار و یک گرفتاری دنیای امروز، مجالی هم برای مطالعه ی آزاد می گذارد؟ 
همین که رس کالس برویم و از عهده ی تدریس و رسوکله زدن با دانش آموزان برآییم، کلی هرن کرده ایم. غافل از این که هرنمندان واقعی از 
تجربیات و هرن کالس داری خود برای من گفته اند و گذاشته اند در هامن کوزه ای که کنار دستم است و اگر بردارم و جرعه ای بنوشم، نه تنها از 

پِس کالس داری و تدریس آسان تر بر می آیم، که عطشم به خواندن و دانسنت افزوده می شود.
ما در امور اقتصادی، خرید خانه یا کوچک ترین اجناس مرصفی خود، با کسانی که وارد هستند و پیش از ما تجربه کرده اند، به مشورت 
می نشینیم و یا تجربیامتان را در این موارد در اختیار دوستان قرار می دهیم. چه طور درباره ی آن چه که حداقل نیمی از فعالیت  روزانه ی ما که 
نه، زندگی ماست، از این آِب کنار دستامن بهره ای نربده ایم؟ دانش آموزم را می بینم که پنهانی مجله ای الی کتاب درسی یا جامیز خود می خواند؛ 
ورق های رنگارنگی که شاید هیچ محتوای علمی و ادبی نداشته باشد. تشنگی اش را می بینم و به آن چه می نوشد توجه منی کنم. در حالی که 
سالیان دراز است که خانواده ی فرهنگی من، معلامن و کارشناسان آموزش وپرورش، با مراقبت متام بر اساس نیازهای هر گروه و مطابق با 
سیاست های آموزشی و محتوای درسی، خوراکی مناسب تهیه می کنند. مجله ای که از عکس روی جلد آن گرفته تا لطیفه اش، محتوای آموزشی 

و تربیتی و بار فرهنگی دارد. فقط باید »چشم ها شسته شود تا جور دیگر ببیند.«
این تفاوت نگرش به محصوالت فرهنگی رشد، حدود شش سال است که آغاز شده و در همین زمان کوتاه، چیزی حدود 40 درصد جمعیت 
دانش آموزان، معلامن و فرهنگیان از این رودخانه ی عظیم بهره مند شده اند. رودی که بسرت آن را مسئوالن رشد در دفرت انتشارات کمک آموزشی 

و منایندگان دلسوِز آن ها در رسارس کشور فراهم آورده اند. آقای فریدون واحدی، معاون سابق دفرت، درباره ی این حرکت چنین گفته اند:
 مجالت رشد با عناوین فراوان و متنوع، گسرتده ترین شبکه ی توزیع را در کشور دارند. زمانی مسئوالن توزیع، کارمندان واحدهای اداری و 
مالی بودند که مثل کتاب های درسی، کار تحویل گرفنت مجالت، توزیِع آن ها و در آخر سال تسویه ی حساب مالی و امور اداری را انجام می دادند. 
در حالی که برای این کار به کارشناسی نیاز بود که آن چه را عرضه می کند بشناسد، با مخاطبان در ارتباط باشد و با اعتقادی که به تأثیرگذاری این 
محصول در آموزش وپرورش دارد، به دنبال مطالب و محتوایی جدیدتر باشد. پس در اولین قدم، موزعین )مسئوالن توزیع(، عنوان »منایندگان 
رشد« یافتند. برای فرهنگ سازی ابتدا باید نوع نگاه تغییر کند. با ارائه ی تعریف جدید از کار، اهمیت آن را مشخص می کنید و زمینه را برای 

انجام امری مهم فراهم می آورید. 



157

وظایف منایندگان در نشست های ساالنه تعریف می شد که آخرین آن ها، کارهای اجرایی و حساب و کتاب مالی بود. ما مسئولیت را از 
حوزه ی پشتیبانی و سازمان اداری به معاونت آموزِش عمومی و گروه های آموزشی انتقال دادیم. در نشست ها از معاونین آموزشی و کارشناس 
مسئوالن گروه ها دعوت کردیم و برنامه های آن ها را از کارهای اداری و اجرایی به کارهای آموزشی و محتوایی توسعه بخشیدیم. الزم بود این 
منایندگان برای اصالح روش های جلب مخاطب و توسعه ی فعالیت های فرهنگی، از توامنندی هایی برخوردار شوند. بدین ترتیب وارد عرصه های 

جدید شدیم.
در طول سال 1383، منایندگان به تدریج مشخص شدند و در یک گردهامیی آموزشی در هامن سال، با اهداف و مسئولیت های جدید آشنا 
گردیدند. راه های جلب مشارکت دانش آموزان و معلامن در حوزه ی تولید محتوا، بهره مندی از مجالت رشد، و بازخورد گرفنت از مخاطبان )معلامن 
و دانش آموزان(، از بحث های اولیه ی این جلسات بود. بحث شیوه های نظرسنجی و راه های افزایش جذابیت مجالت را با منایندگان مطرح کردیم و 

درباره ی برنامه های فرهنگی که می توان در مدارس به اجرا درآورد، بحث و گفت وگو شد.
برنامه های فرهنگی مدارس برای گسرتش فرهنگ مطالعه بود، نه فقط خواندِن »رشد«. برای 
تقویِت کارکرد آموزشی گردهامیی سال 1384، کتاب ها و جزوه هایی مثل »توسعه ی سواد خواندن« 
و »مقایسه ی نتایج ملی و بین املللی مطالعه ی پیرشفت سواد خواندن در سال 2001«، بین منایندگان 
توزیع شد. آن چه اهمیت دارد، فرهنگ مطالعه است که مجالت رشد می توانند وسیله ی خوبی برای 
ایجاد و پیرشفت آن در جامعه باشند. پیشنهاد »زنگ رشد« در مدارس برای رشِد مطالعه بود. بچه ها 
در این ساعت به فعالیت هایی مثل خواندن مجله، قصه گویی، داستان نویسی، شعر و چیزهای دیگر 

می پردازند. حتی ساخنِت کاردستی و آشپزی از روی مجله از فعالیت های مدارس بوده است.
خیلی از مدارس و استان ها »زنگ رشد« داشته اند. عالوه بر تشویق دانش آموزان به مطالعه ی 
مجالت، یکی از بحث های گردهامیی، چگونگی ترغیب معلامن به نگارش و بیان تجربیات و روش هایشان 
بود. تشویق به نوشنتِ مشکالت می تواند موضوعات مناسبی برای مجله فراهم آورد. مدیری می گوید من 

در مدرسه این مشکل را دارم. یا معلمی می گوید هنگام تدریس این ضعف را دارم.
در سال های اخیر شاهد اتفاق های بسیار خوبی بوده ایم. یک معلم در مریوان و جاوه روش هایی دارد که برای معلمی در زنجان و بوشهر 

الگو می شود.
در نشست ها صالح دیدیم که معاونت آموزشی و بعد معاونت متوسطه حضور داشته باشند. در نشست های ستاد هم، عالوه بر مدیران 
سازمان، معاونت آموزش عمومی، متوسطه، معاونت آموزش نوآوری و مدیرانشان را دعوت کردیم. می خواستیم رییساِن آموزش وپرورش، معاونان 
آموزش وپرورش عمومی، کارشناسان گروه ها و خالصه عمومی دست اندرکاران نظام تربیت و آموزش در مناطق و استان ها، نسبت به مجالت رشد 

تعلق خاطر و دل بستگی پیدا کنند.
ما برای خودمان نوشته ایم، بدون این که بدانیم آیا به آن عمل کرده اند یا خیر. آیا این محتوایی که من ساخته ام کارایی دارد؟ بر اساس نیازهای 
اقلیمی تعریف شده است؟ به عنوان یک سازمان یا دفرتی که برای نظام خانواده ی تعلیم و تربیت محتوا تولید می کردیم، کوشیدیم این پل را 

آن چه اهمی��ت دارد، فرهنگ 
مطالعه است که مجالت رشد 
می توانند وسیله ی خوبی برای 
ایجاد و پیرشفت آن در جامعه 
باشند. پیشنهاد »زنگ رشد« در 

مدارس برای رشِد مطالعه بود
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ایجاد کنیم. 
ما برای فرهنگ سازی، تبلیغ و توزیع مجالت رشد، عقبه ی تشکیالتی و سازمانی خاصی در استان ها نداشته ایم.

نه فقط رشد که سازمان پژوهش نیز پست اداری و چارت تشکیالت سازمانی در استان ندارد. ما همه ی این سازوکارها را در منایندگان رشد تعریف 
کردیم؛ مناینده ای که بار سازمانی ما را باید به صورت غیرموظف انجام دهد. از معاونین آموزش و نوآوری استان ها خواستیم مناینده ی رشد معرفی کنند 
و تالش کردیم که مناینده ها از گروه های آموزشی باشند. در همه ی استان ها و مناطق شهرستان ها، کارشناس تکنولوژی و یا کارشناس ابتدایی »مناینده ی 
نرشیات رشد«  می شود. شبکه ی رشد، شبکه ی گسرتده ای است. عالوه بر ادارات، ما در مدارس هم مناینده داریم. مناینده ی رشد، یک جا مدیر مدرسه 
است، جایی معاوِن پرورشی و یا معاون آموزشی. اگر در همه جا نقش معلمی مان را حفظ کنیم و به مفید بودِن محتوای مجالت اعتقاد داشته باشیم، 

به دنبال بهره مندی خود و فرزندامنان از آن خواهیم بود. 
یکی از بحث های نشست ها، سفرهای گروهی به استان ها و شهرستان ها بود. 

برای این که وارد شهرستان ها و مدارس بشویم و ببینیم محتوایی که تولید کرده ایم به درد می خورد یا نه، به شکل گروهی )رسدبیران، مسئوالن 
دفرتها، حتی رییس سازمان( به طرف استان ها رفتیم. در طول هشت نه سال، به 25 استان سفر کردیم. در شهرستان ها با مدیران مدارس 
جلسه های محتوایی نقد و بررسی گذاشتیم. تهیه ی فرم های نظرسنجی و توزیع آن در رسارس استان ها و گرفنت بازخورد آن ها، از برنامه های کار 
ما بود. اولویت اول بهره مندی از نرشیات رشد بود که تا حد قابل توجهی به این هدف نزدیک شدیم: 
جعیت دانش آموزی از 18/5 میلیون به 14/5 میلیون رسیده و تعداد خوانندگان مجالت رشد از 13/5 

به 36 میلیون رشد کرده است.
از افتخارات مجله، خرید اختیاری آن است. نه مدیر معلامن را مجبور می کند و نه بخش نامه ای 
از همکاران خواسته است خریدار مجله باشند. با رشوع حرکت های فرهنگی، به تدریج استان ها فعال 
شدند. استان هایی که در نقشه ی رشد جایی نداشتند، شدند استان های فعال. استان هایی که در حاشیه بودند، مخاطب قرص و محکم ما شدند. 

گرچه هنوز مدارس و معلمینی هستند که می گویند: مگر مجله تولید می شود؟!
از استان ها خواستیم که به هر طریق و بهانه، فعالیت های فرهنگی را در شهرستان ها، مناطق و مدارس توسعه دهید. قرار گذاشتیم برای 

ایجاد رقابت سامل بین استان ها، در نشسِت پایان سال فعالیت های هر استان ارزیابی و از استان های برتر تجلیل شود.
از منایندگان درخواست شد، از فعالیت هایشان در عرصه ی فرهنگی، مثلِ  برگزاری مسابقه و آزمون از محتوای مجالت، برگزاری منایشگاه های 
استانی و منطقه ای، تقدیر از مدیران و منایندگان برتر و... مستنداتی برایامن بفرستند تا در پایان دوره، در کمیته ی ارزیابی، توسط پنج شش 
ـ معیارهایی مشخص  ـ که برای تهیه ی آن هم از خودشان کمک گرفته بودیم  داور بررسی شود و در نشست ساالنه ارائه گردد. در فرم ارزیابی 
شده است؛ مثالً زیر عنوان »فعالیت های فرهنگی«، سفرهای استانی، برگزاری منایشگاه های استانی، اطالع رسانی، چاپ پوسرت، برگزاری مسابقات، 

سفرهای گروهی دفرت به استان ها، نقد و بررسی مجالت رشد، نظرسنجی و... مشخص شده است.
از معیارهای دیگر ارزیابی، تعداد مشرتک تحت پوشش استان نسبت به کل دانش آموزان آن استان و هم چنین نسبت به تعداد مشرتکان 
استان های دیگر است و این که تعداد متقاضیان و استفاده کنندگان مجالت رشد، هم از نظر نوع مخاطب و هم از نظر تعداد، در آن استان 

م��ا ش��اهد اتفاق��ات عظیم 
فرهنگی در استان ها بودیم
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نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟
از آن جا که در تهران بهره مندی از منابع آموزشی بیشرت است، با توسعه ی رشد در مدارِس مناطق روستاییِ دور افتاده و محروم، به شعار 

»عدالت آموزشی« بهرت عمل کرده ایم.
ما اعالم کردیم که در حاشیه ی نشست ها می توانید منایشگاهی از فعالیت های فرهنگی خود ارائه دهید. سیل کارها به صورت تصویری و هم 
فیزیکی ارائه شد. ما شاهد اتفاقات عظیم فرهنگی در استان ها بودیم؛ استان هایی مثل سیستان وبلوچستان با محرومیت هایی که دارد. آذربایجان 

غربی با رشایط اقلیمی و تفاوت های فرهنگی و زبانی حاکم بر آن، بوشهر، اردبیل، کردستان، عشایر لرستان و...
اولین استارت کارهای فرهنگی در فارس زده شد. در سمنان »دبیرخانه ی رشد« تشکیل شد. در اردبیل مدارس دورافتاده و روستایی از منابع 
مالی سازمان و رسانه ی مدارس مشرتک رشد شدند. هم چنین، در زنجان طرح استفاده ی مناطق محروم از مجالت رشد به اجرا در آمد. طرحی 
که فقط درباره ی خرید مجالت نبود، بلکه راه های بهره مندی از محتوای آن بود. در شبکه ی استانی تلویزیون کردستان درباره ی مجالت رشد 
اطالع رسانی شد. منایشگاه های رشد و فعالیت های فرهنگی بوشهر که هر سال مشاهده می کنیم، قابل تحسین است. معلم بازنشسته ی »دلوار« 

در جلسه ای چنان از رشد حرف می زد که گویی از متولیان آن است. او که از سال های خدمت تا بعد از 
بازنشستگی از رشد استفاده کرده، در پی آشنایی و استفاده ی دیگران از آن است. استان اصفهان، از نظر 
فعالیت های فرهنگی و بهره مندی از رشد می توان گفت که به حد اشباع رسیده است و... استان های 

دیگر به همین ترتیب.
برای توسعه ی فرهنگ مطالعه و تأثیر آن در حوزه ی یادگیری و یاددهی به کمک هم و به یاری 
خدا تالش کرده ایم. اکنون بسرت رود فراهم و اعتقاد ایجاد شده است. اگر رودخانه جاری شود، مسیر 

خود را پیدا می کند. 

اکن��ون بس��رت رود فراهم و 
اعتقاد ایجاد شده است. اگر 
رودخانه جاری ش��ود، مسیر 

خود را پیدا می کند
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اشاره
استان اردبیل از جمله استان هایی است كه ارتباطی بسیار قوی با مجالت رشد برقرار ساخته است و مسئوالن 
و دیگر عوامل تالشگر عرصه ی آموزش وپرورش در این خطه، برآن اند كه از طریق این رسانه، فرایند تعلیم وتربیت  
آسان شود و ارتقا یابد. در همین زمینه، گفت وگویی صمیمی با مديركل آموزش وپرورش استان اردبیل، رسكار 

خانم ژیال فیروزی انجام شده است كه به نظر خوانندگان می رسد.
 رسكار خانم فیروزی، مجالت رشد را چگونه می بینید؟

 مجالت رشد عاملی دارند. من مجالت رشد را تكمیل كننده و تقویت كننده ی برنامه های 
این نتیجه رسیده اند كه  آموزشی می دانم. همكاران و دانش آموزان در استان  ما به 
از این مجالت می شود در آموزش  مهارت های زندگی و ارتقای 

برنامه های آموزشی، بهرتین استفاده را كرد.
و  داستان ها  از  سخن رانی هایم،  و  برنامه ها  در  حتی  من 
آن ها  مطالعه ی  و  می كنم  استفاده  رشد  مجله های  مطالب 
هر  مطالعه ی  از  پس  است.  خوشایند  و  امیدبخش  من  برای 
مجله، اگر قسمتی را مناسب كارشناسی ها تشخیص دهم، آن را 

یادداشت می كنم و به قسمت موردنظر ارجاع می دهم. 
این مجالت، گروه های علمی، روزنامه نگاری و ادبی خوبی 
پیش  صمیمت  و  صداقت  با  همیشه  مثل  امیدوارم  و  دارند 

بروند.
  با توجه به موقعیت استان و وجود مناطق غیربرخوردار و 
حتی عشایری، در ارتباط با معرفی و گسرتش توزیع مجالت رشد 

در این دیار چه فعالیت هایی انجام شده است؟
   هامن طور كه گفتید، استان ما وسیع و شامل 20 ناحیه است كه یك ناحیه ی آن نیز به امور عشایر و 10 هزار دانش آموز 

آن رسیدگی می كند.
اقدامات استانی ما چنان ریز است كه حتی در سطح گروه های آموزشی انجام شده است. ما فعالیت های گوناگون و تعریف 
شده ای داریم: گاه مجالت را می خوانند، گاه مباحث آن تعریف و تدریس می شوند، و گاه مستنداتی از روی آن مطالب و مقاالت 

تهیه می كنیم.
سعی كرده ایم مجالت رشد را در اختیار هر همكار و دانش آموزی قرار دهیم. در نتیجه ی این دیدگاه، دانش آموزان ما هم به 
این نقطه نظر رسیده اند كه به عنوان مكمل درسی و متصل به درس، از مجالت استفاده كنند. زودبه زود از مسئولین دفرتم می پرسم: 

ــن هزینه ، رشد  ای
ــه اســت ــای ســرم

ژیال فیروزی  مدیركل آموزش و پرورش 
استان اردبیل در گفت و گو با هزارنقش
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اشاره
استان اردبیل از جمله استان هایی است كه ارتباطی بسیار قوی با مجالت رشد برقرار ساخته است و مسئوالن 
و دیگر عوامل تالشگر عرصه ی آموزش وپرورش در این خطه، برآن اند كه از طریق این رسانه، فرایند تعلیم وتربیت  
آسان شود و ارتقا یابد. در همین زمینه، گفت وگویی صمیمی با مديركل آموزش وپرورش استان اردبیل، رسكار 

خانم ژیال فیروزی انجام شده است كه به نظر خوانندگان می رسد.
 رسكار خانم فیروزی، مجالت رشد را چگونه می بینید؟

 مجالت رشد عاملی دارند. من مجالت رشد را تكمیل كننده و تقویت كننده ی برنامه های 
این نتیجه رسیده اند كه  آموزشی می دانم. همكاران و دانش آموزان در استان  ما به 
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آیا نسخه ی جدیدی از رشد نیامده است؟ مجالت رشد در این استان شناخته شده اند.
 با شناختی كه از مجالت رشد دارید، فكر می كنید چه آسیب هایی ممكن است مجالت رشد را تهدید كنند؟

  مسائل كلیشه ای و عادی می توانند تهدیدی برای این مجالت باشد. رشد باید خالقیت و نوآوری خود را حفظ كند و انگیزه های 
مخاطب را قوت بخشد. سعی كنید در اوج مبایند، زیرا ما مطالب دست اول خود را از رشد وام می گیریم. البته كمبودهایی در 

مجالت رشد تخصصی به چشم می خورند كه امیدوارم به جذابیت  آن ها هم افزوده شود. نباید دچار روزمّرگی شد.
  روی آوری و اقبال به مجالت رشد در استان به چه صورت اتفاق می افتد؟

  در مراسم رسمی، ملی یا مذهبی، در پژوهش ها و حتی در كنار مباحث درسی مانند دین و زندگی، از موضوعات مجله های 
رشد استفاده می شود.

واحدها و همكاران آموزشی ما از محتوای مجالت، مسابقات آموزشگاهی و دانش آموزی 
برگزار می كنند. هم چنین در جلسات ادبی، مقاله نویسی یا مراسم آغازین مدرسه ها از رشدها 
استفاده می شود. در بحث انشانویسی هم به رشد و تقویت قدرت نویسندگی دانش آموزان 
نام و  این مجله ها توجه می كنیم و در كنار شعار تحصیلی هر ساله ی خودمان،  از طریق 

تصویر رشد همه جا نصب می شود. 
با هزینه  ی كمرتی به مخاطبان و مناطق دوردست و  تا این مجله ها   آیا كمك می كنید 

عشایری برسد؟
  برای نهادینه كردن عادت مطالعه و گسرتش روی آوری به مجالت رشد باید هزینه كرد. 
این هزینه را هم آموزش وپرورش باید متحمل شود كه در عین حال خود نوعی رسمایه گذاری 
سودآور است. ما به دوردست ترین نواحی كه عشایر در آن ها زندگی می كنند، مانند »قشالق 
را دارد، و »انگوت«، »پارس آباد«، »گرمی«  بیشرتین درصد دانش آموز عشایری  دشت«، كه 
و »اصالندوز«، مجله ها را می رسانیم. این نوع توزیع حتی در ییالق ها و در فصل تابستان 

هم ادامه دارد. اهدای مجالت در قالب جوایز هم، از دیگر متهیدات ما در توزیع راحت و حتی بایگانی مجالت در سطح استان 
است.

از بین همكاران افرادی هستند كه مقاالتی برای رشد می فرستند. در زمینه ی شناسایی و تشویق این افراد چه كارهایی از طرف 
سازمان انجام شده یا می شود؟

 همكارانی وجود دارند كه از طریق كارشناسی مربوطه، آثار و حاصل پژوهش ها یا تجربه ها و بررسی های خود را به دفرت 
اما پیشنهاد ما این است كه برای همكاری  انتشارات كمك آموزشی می فرستند. عده ای نیز خود به طور مستقیم اقدام می كنند. 
سازمان یافته تر و گسرتده با مجالت، همكاران ما با انجمن های علمی استان كه بالغ بر 15 انجمن می شوند، تعامل كنند. چون هر 

سعی كرده ایم مجالت رشد را در 
اختیار هر همكار و دانش آموزی 
ق��رار دهی��م. در نتیجه ی این 
دی��دگاه، دانش آم��وزان ما هم 
به این نقطه نظر رسیده اند كه 
به عنوان مكمل درسی و متصل 
ب��ه درس، از مجالت اس��تفاده 

كنند
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ب��رای نهادینه ك��ردن عادت 
مطالعه و گسرتش روی آوری 
به مجالت رش��د باید هزینه 
ك��رد. ای��ن هزین��ه را ه��م 
باید متحمل  آموزش وپرورش 
ش��ود كه در عین ح��ال خود 
سودآور  نوعی رسمایه گذاری 

است

كدام از این انجمن ها تخصص و یافته ای دارد و هر كدام كه بتواند بیشرتین مقاله ی چاپ شده را داشته باشد. به صورت ویژه تقدیر 
خواهد شد.

در زمینه ی شناسایی افراد هم این وظیفه را به مشاور جوانم سپرده ام تا برای افراد فعال و به قولی نخبه، شناس نامه ای تهیه 
كند. به این ترتیب، ارتباطات بعدی راحت تر خواهد شد.

 آیا برای شناساندن رشد در استان و ارتباط با آن در آینده، برنامه های خاصی دارید؟
  من معتقدم باید شهر به شهر مجله های رشد منود داشته باشند. مسابقه و طرحی علمی در كارشناسی تكنولوژی و گروه های 
آموزشی داریم به نام »از یافته های رشد چه یافتید؟« كه بازتابی از مطالب رشد است و در آینده ارتباط تنگاتنگی در گروه ها با 

رشد ایجاد می كند. 
  در خامته اگر پیشنهاد یا سخنی دارید...؟

   من از زحامت شام و توجه تان متشكرم. پیشنهاد می كنم در مجالت از استادان بزرگی مثل 
حسن احمدی گیوی، از منطقه ی كوثر، مطالبی ذكر شود. به عالوه، اماكن تاریخی و تفریحی 
استان معرفی شوند. زیرا هنگامی كه یك فرهنگی یا دانش آموز، خودش یا هم شهری اش را در 

مجله ببیند، بیشرت احساس قرابت خواهد كرد. 
شعار تحصیلی امسال ما تحول، نوآوری و ارتقای كیفیت آموزش وپرورش است و مجالت 
می توانند ما را در رسیدن به این هدف یاری كنند. از دیگر درخواست های من، یادكرد از 
خیرین مدرسه ساز، به خصوص در این استان، آقای حسن علی پور است كه زندگی اش را وقف 
مدرسه سازی كرده و تاكنون 72 مدرسه تحویل آموزش وپرورش داده است. توزیع یافته های 

رشد
***

گفت وگو با نماینده ی توزیع مجالت رشد در استان اردبيل
آموزش وپرورش  سازمان های  در  رشد  مجالت  توزیع  امكان  ساخنت  فراهم 
استان ها و شهرستان ها، با وجود میلیونی بودن شامرگان مجالت، به همت منایندگان 
توزیع مجالت رشد صورت می پذیرد. در این میان اما، از آقای بهزاد سلیامنی باید 
نام برد كه دو سال است، عالوه بر سمت كارشناس مسئولی تكنولوژی و گروه های 

آموزشی، منایندگی مجالت رشد استان اردبیل را هم بر عهده دارد.
از آن جا كه در سال تحصیلی 85 ـ 1384، استان اردبیل با 36735 امتیاز جایگاه 
بسیار خوبی داشت، با قدردانی از زحامت مناینده ی توزیع سابق استان، از بهزاد 
سلیامنی می خواهیم تا در مورد وظایف و طرح های جدید و آتی توزیع بگوید. و 

او می گوید:
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امس��ال ما  ش��عار تحصیلی 
تح��ول، ن��وآوری و ارتق��ای 
كیفیت آموزش وپرورش است 
و مج��الت می توانند ما را در 
رس��یدن به این ه��دف یاری 

كنند

»هرچند در گذشته، برخی فعالیت های فرهنگی در این زمینه وجود داشت، اما االن تالش ما این است كه چنین فعالیت هایی 
بیشرت شوند و گردهامیی ها، جشنواره ها و مطالعات پژوهشی به جایگاه باالیی دست یابند. در پی این امر، به مطالعه ی مجالت 

رشد پرداخته می شود و هم چنین فرایند آمارگیری و شناسایی دقیق مشرتكین و تعداد آن ها انجام می گیرد.
امروز ما از حالت مجری بودن و توزیع كننده ی رصف درآمده ایم و اهداف و رویكرد ما، همكاری با گروه های آموزشی است؛ 
تا از این راه به توسعه ی توامنندی های معلامن، مربیان، مدیران و معاونان در حوزه های گوناگون علمی، فناوری، سخت افزاری و 

نرم افزاری برسیم.
گروه ها هر ماه جلسه  ای را با نام »از یافته های رشد چه یافته اید؟« برگزار می كنند تا دریافت ها و چكیده ی مطالب را به طور 
الكرتونیكی یا مكتوب در معرض دید سایر همكاران قرار دهند. در این زمینه، یك مسابقه ی آنالین استانی هم تدارك دیده شده 

است.
 چرخه ی كاری شام در معرفی مجالت جدید مانند »رشد آموزش پیش دبستانی« چگونه 

است؟
 طبق تصمیم مسئولین آموزش وپرورش استان، در راستای توامنند ساخنت مربیان و معلامن، 
هر همكار باید یك مجله در اختیار داشته باشد و نكات مناسب آن را در شورای معلامن 
بخش نامه ی  وصول  محض  به  ما  شود،  منترش  جدیدی  مجله ی  اگر  بنابراین،  كند.  مطرح 
مربوطه، نامه ها و زیرنویس هایی به همه ی دوایر و مناطقی كه آمار مشرتكین را دارند، ارسال 

می كنیم.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان خرسو ساکی می گوید 
دیرزمانی است که با مجالت رشد انس دارد، این الفت چندین 
ساله ما را بر آن داشت که درباره ی چگونگی توزیع مجالت رشد 
و افزایش نرخ مخاطب در استان و حتی ارتقای کیفیت نرشیات، 
نظرات سازنده ی ایشان را جویا شویم. بنا به درخواست آقای 

ساكی »هزار نقش« منت مصاحبه را ويرايش نكرده است.

***
 نگاه و حس شام نسبت به مجالت رشد چگونه است؟

و  دانش  روزآوری  به  عامل  رشد،  مجالت  بنده  نظر  به 
مهارت های حرفه ای معلامن می باشد. مدت زیادی است که با 
رشد آشنا هستم. می توانم بگویم از 25 سال قبل، هنگامی که 
آموزگار روستایی بیتوته ای بودم مجالت رشد همنشین تنهایی 
و  می بردم  لذت  زمان  گذشت  از  رشد  مطالعه  با  و  بود  من 
این  نرش  و  تهیه  در  که  با جهشی  هم  امروز  می رسد  به نظر 
رسانه های  در دسرتس ترین  از  یکی  است،  آمده  پدید  مجالت 

مکتوب برای معلامن و دانش آموزان روستایی می باشد.
 فکر می کنید با افزایش تعداد و کیفیت رسانه ها، آیا مجالت 

رشد ظرفیت حفظ مخاطب خود را دارند؟
  نگرش من نسبت به مجالت رشد مثبت است. چون دیر 
زمانی است که با این مجالت انس دارم و به نظرم مجالت رشد 
هنوز، ظرفیت ارتقاء آگاهی و اقناع مخاطب را دارد. به ویژه در رشایط حارض که با استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات از طریق 
سایت رشد نیز عرضه می شوند. اما نکته قابل توجه این است که مجالت رشد به عنوان رسانه های مکتوب به نقاط دوردست و 
محروم روستایی کشور ارسال می گردد و تنها کانال اطالع رسانی و ارتقاء آگاهی حرفه ای معلامن و دانش آموزان روستاهای محروم 
می باشد و به عبارتی یکی از معدود منابع دانش افزایی آن ها است که بر این اساس ما در سال های اخیر روند توزیع این مجالت را 

در مدارس روستایی افزایش داده ایم اما کافی منی دانیم.
 فکر می کنید آیا مشکلی به عنوان مثال، از طرف »دفرت انتشارات کمک آموزشی« پیش آمده است؟

 خیر، مسئله ی ما، فعالً کمبود منابع مالی برای پرداخت بهاء مجالتی است که به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می دهیم، 

با رشـــد از گذشت 
زمان لــذت می برم
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البته برای حل این مشکل در حال فرهنگ سازی هستیم که خانواده ها در سبد هزینه های خانوار برای خرید محصوالت فرهنگی به ویژه 
مجالت کمک آموزشی مبالغی را هم در نظر بگیرند. ضمناً در حال حارض قیمت مجالت زیاد نیست، اما به علت محرومیت بیشرت نقاط 

استان، میزان خرید متام نرشیات به ویژه رشد مطلوب منی باشد که به همین دلیل از منابع مالی مدرسه تهیه و رایگان توزیع می شود.
 سازمان آموزش و پرورش استان کردستان چه تدابیری برای باال رفنت آمار دریافت کنندگان مجالت رشد به کار برده است؟ 

 در حوزه ی معاونت آموزش و نوآوری، متهیداتی اندیشیده شده است که به چند منونه ی آن اشاره می کنم:
ـ برگزاری آزمون غیر حضوری دانش افزایی از مجالت رشد تکنولوژی و معلم برای همکاران فرهنگی و رشد مدیریت مدرسه برای 

مدیران مدارس.
ـ برگزاری مسابقات علمی از مجالت رشد برای دانش آموزان.

ـ تقدیر از مدیران فعال در توزیع مجالت، به عنوان مثال در سال گذشته از 42 مدیری که 
عملکرد بهرتی داشته اند تقدیر مادی و معنوی به عمل آمده است.

ـ معرفی مجالت رشد به خانواده ها در مطبوعات و هفته نامه های محلی استان.
ـ برپایی منایشگاه مجالت رشد در سطح شهرستان ها و مناطق استان.

ـ برپایی منایشگاه های مجالت رشد در حاشیه ی جلسات انجمن های اولیاء و مربیان، گروه های 
درسی و گردهامیی ها و مناسبت های گوناگون.

 آیا برای تهیه ی مجالت رشد توسط برخی دانش آموزان و خانواده ها، حامیت های مالی یا 
تشویقی در راستای کمک به سبد فرهنگی خانواده  انجام گرفته است؟

  فعالیت های ما در این زمینه عالوه بر حامیت تشویقی، رویه ی فرهنگ سازی دارد. برای استفاده ی همکاران فرهنگی نیز 
بخشی از منابع مالی مدرسه، رصف خرید نرشیات می شود. حتی این امکان هست که مجالت رشد را به امانت بگیرند. در شورای 

معلامن از همکارانی که مقاالت مورد عالقه ی خود را از مجالت رشد انتخاب و ارائه منایند تقدیر کتبی به عمل می آید.
ـ در مدارس شبانه روزی نیز از منابع مالی مدرسه برای استفاده ی دانش آموزان و معلامن مجالت رشد تهیه می شود.

برخورد سازمان با فرهنگیانی که آثارشان در مجالت رشد چاپ می شود، چگونه است؟ 
  از تالش همکاران در طرح اقدام پژوهی، خاطره نویسی، تحقیقات آکادمیک و درج مقاالت در نرشیات، تقدیر مادی و معنوی 

به عمل می آید و بالتبع از کسانی که مقاالت آن ها در مجالت رشد چاپ گردد هم تقدیر می مناییم.
 با توجه به این که استان کردستان از مناطق دوزبانه است، رشد در این منطقه چگونه می تواند مؤثر باشد؟

 در تشویق دانش آموزان به یادگیری بهرت و استفاده از زبان فارسی، مجالت رشد دانش آموزی می تواند گام های مؤثری بردارد 
به عنوان مثال همکاران ما در عناوین پیک نوروزی و کتاب شکوفه های پیش دبستانی، در کنار لغات فارسی، از لغات کردی نیز 
استفاده منوده اند و در متون این مجالت به لغات پایه و مشرتک توجه بیشرتی داشته اند تا دانش آموزان با درک مرتادف های کلامت 

مجالت رشد عامل به روزآوری 
دانش و مهارت های حرفه ای 

همکاران آموزشی می باشد
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کردی در زبان فارسی، به استفاده از زبان رسمی تشویق و گویش فارسی آن ها تقویت گردد.
 با تشکر از عنایت حرضت عالی، آیا توصیه یا پیشنهاد دیگری دارید؟

  فکر می کنم در مجالت رشد باید به ترشیح رخدادهای ملی و مذهبی بیشرت توجه شود، از مطالب جدید و تحول آفرین استفاده 
تا مخاطب بیشرتی جذب گردد. تهیه و تدوین مطالب به گونه ای باشد که مخاطبان در اوقات فراغت خود از روی میل به رشد 
مراجعه منایند به عنوان مثال درج داستان ها و مطالب دنباله داری که پیام های فرهنگی و آموزشی دارند، انگیزه ی بیشرتی برای 

مطالعه می تواند فراهم آورد.
حمید شفیعی، مناینده ی توزیع مجالت رشد در استان کردستان و کارشناس مسئول گروه های آموزشی دوره ی عمومی سازمان 
آموزش و پرورش استان می باشد. سه سال است که منایندگی توزیع را برعهده دارد و طبق آماری که ارائه کرد، هر سال حدود 17 

درصد افزایش پوشش و مخاطب داشته است. با وی هم دقایقی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می آید.
 کارشناسی و گروه های آموزشی و توزیع مجالت چه ارتباط و تعاملی با هم دارند؟

  این واحد با معلامن، مدارس و در یک جمله با ارتقای صالحیت های حرفه ای و کیفیت آموزش رس و کار دارد. ما سعی می کنیم 
طی جلسات کاری گردهامیی های معلامن و مدیران، فرهنگیان مؤلف و پژوهشگر را بشناسیم، مجالت رشد را معرفی کنیم و با 
توجه به جنبه ی فرهنگی این فعالیت، با قرار دادن مشوق ها و انگیزه هایی، در عرصه ی نرشیات مؤثر باشیم. در واقع به نوعی 

مخاطب و اقبال به مجالت را ارتقا دهیم.
 آیا آماری از پوشش توزیع مجالت رشد در سطح استان دارید؟

احتساب  با  داده اند  را در خود جای  دانش آموز  نفر  دارد که 112000  استان کردستان 1800 دبستان وجود  بله در سطح    
پیش دبستانی، این تعداد به 121000 نفر می رسد. در دوره ی ابتدایی بیش از 35 درصد دانش آموزان مجالت رشد کودک، نوآموز و 

دانش آموز را دریافت می کنند که طبق آمار سال 88، 1387، تعداد آن ها به 39765 نفر می رسد.
در دوره ی راهنامیی، 80 هزار نفر دانش آموز داریم که از این تعداد 7000 نفر مشرتک هستند در دوره ی متوسطه، به دالیلی که 
نیاز به پژوهش دارد استقبال کمرت بوده و تعداد دریافت کنندگان مجالت رشد کمرتی می باشد حدوداً 2000 نفر از کل 87 هزار 
نفر دانش آموز. البته اعداد و ارقام، رشد 17 درصدی مخاطب را نسبت به قبل نشان می دهند. کلیه ی مدارس سه دوره ی تحصیلی 
در 6 عنوان مجالت رشد عمومی بزرگسال )رشد معلم، مدیریت، آموزش راهنامیی یا ابتدایی، تکنولوژی آموزشی، مدرسه ی فردا و 

مشاوره( آبونه می باشند. و 60 درصد دبیران سطح استان نیز مشرتک مجالت رشد تخصصی می باشند.
 آیا اهدایی یا ارسال رایگان هم دارید؟

  با موافقت ریاست محرتم سازمان، متامی کارشناسان و رسگروه های آموزشی در متام دوره های تحصیلی از مجالت به صورت 
رایگان استفاده می کنند. مدرسه های زیر 20 نفر نیز که معموالً در نقاط دورافتاده اند، با تخفیف یا به طور رایگان مجالت رشد 
انتشارات  انتظار می رود دفرت  برخوردار می باشد،  دارای بخش های محروم و غیر  استان  این که  به  توجه  با  را دریافت می کنند. 
کمک آموزشی نسبت   به ارسال مجالت رایگان و یا در نظر گرفنت درصد تخفیف بیشرت نسبت به استان های برخوردار اقداماتی 
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داشته باشد.
 مجله ی جدیدی مثل رشد آموزش پیش دبستانی چگونه توزیع می شود؟

   ما هر ساله در راستای آشنایی بیشرت مخاطبین با مجالت رشد اقدام به چاپ و توزیع بروشور، پوسرت، تراکت و برنهای تبلیغی 
می مناییم که مجالت جدیداالنتشار نیز در این بحث، پررنگ تر دیده می شوند. معموالً ظرف مدت یک هفته نرشیات در سطح 

استان توزیع می شوند.
در ارتباط با مجله ی رشد پیش دبستانی باید اضافه کنیم با این که این مجله به تازگی در زمره ی مجالت رشد قرار گرفته است حدوداً 
600 جلد در استان برای آن درخواست داشتیم که 240 نسخه از آن طی توافق نامه ای به مربیان پیش دبستانی تحت پوشش سازمان 

بهزیستی اختصاص یافته است.
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 »چو خواهی كه نامت مباند به جای
پرس را خردمندی آموز و رای   

 خردمند و پرهیزكارش برآر
گرش دوست داری، به نازش َمدار   

نوآموز را ذكر و تحسین و زِه  
ز توبیخ و تهدیِد استاد ِبه«2   

در شهر آموزگاِر ادب و مربی بزرگ اخالق، سعدی، در خدمت 
معلامن بزرگی بودم كه بوستاِن دانش را نظم بخشیده و نهال 
فرهنگ مطالعه را در گلستاِن آموزش چنان كاشته اند كه كودكا ن را 
به كار آید و بزرگان را مهارت افزاید. و آقای شمس از نامداران این 

میدان است.
از  آموزشی،  مدیریت  ارشد  كارشناس  یوسف شمس،  آقای 
مهرماه 1381 تا آخر شهریورماه 1388 با عنوان كارشناس مسئول 
نرشیات  مناینده ی  و  عمومی  آموزش  گروه های  و  تكنولوژی 
رشد، یار و همراه فرهنگیان و دانش آموزان استان فارس بود و 
از مهر 1388، با عنوان مدیریت »مدرسه ی راهنامیی غیردولتی 
پرسانه ی خرد«، مشغول خدمت است؛ جایی كه ما امكان آشنایی 

و گفت وگو با ایشان را یافتیم.
»منایندگی رشد« عنوانی بود كه بودن و نبودنش كنار اسم 
در جهت  فعالیتش  و  تالش  از  نه  فرقی منی كرد.  آقای شمس 
فرهنگ سازی،  مطالعه و نوشنت كاست، نه در دفاع از باورهایش قدمی عقب نشست. به قول خواجه ی شیراز »دوستی و مهر بر یك 

عهد و یك میثاق بود.«
***

آقای شمس از تالش شام در این سال ها تشكر می كنیم و امیدواریم هم چنان در انجام كارهای فرهنگی پرتوان باشید. چند سال از 
منایندگی رشد را برعهده داشتید و مهم ترین تغییرات و قشنگ ترین اتفاقات مربوط به رشد، از چه سالی در استان انجام شد؟

 من هم ابتدا از همه ی عزیزانی كه در خدمتشان بودیم، تشكر می كنم. اگر توفیقی حاصل شده است، نتیجه ی زحمت عزیزان در سازمان، 
همه ی مناطق استان، همراهی و هم گامی دوستان عزیزمان در دفرت انتشارات و به خصوص همكاران در مدارس بود. اگر اتفاقی در مدارس 

نماینده ی  شمس،  یوس︿  با  گفت وگو 
فارس استان  در  رشد  مجالت  سابق 

بر همانیم كه بودیم و 
همان خواهد  بود1

معلامن بزرگی بودم كه بوستاِن دانش را نظم بخشیده و نهال 
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نیفتد، هر طرح و برنامه ای هم داشته باشیم. به اعتقاد من خیلی مثربخش نخواهد بود. از تالش همه ی عزیزانی كه همراهی و همدلی داشته اند، 
تشكر می كنم.

هفت سال مناینده ی رشد بودم. در متام این سال ها، به فرهنگ سازی در زمینه های گوناگون اعتقاد داشته ام. مثالً برای تهیه ی پیك نوروزی 
ـ دعوت كردیم و نظر آنان را در مورد چگونگی فرهنگ سازی با  ـ زیست، راهنامیی و رانندگی و...  سال 1382 از ارگان ها و سازمان های متفاوت 

توجه به امكانات موجود جویا شدیم و در این زمینه ها، مطالبی در خور فهم دانش آموزان تهیه كردیم. 
از هامن سال تا بهار 1388، پشت پیك های نوروزی، تبلیغ مجالت رشد را زدیم تا خانواده ها با این نرشیات بیشرت آشنا شوند. تقویم های 
نوروزی را، در طرح های زیبا و تبلیغاتی از مجالت رشد، برای مدیران ادارات تهیه و ارسال كردیم. دعای مطالعه را نیز در طرحی جذاب و جالب 

برای استفاده ی ادارات و مدارس فرستادیم.
ـ 1382، با راهنامیی یكی از استادان شیراز، آقای دكرت جعفر جهانی، روی وضعیت مطالعه ی غیردرسی در مدارس  در سال تحصیلی 83 
تحقیق كردیم. كار اصلی، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مطالعه ی غیردرسی دانش آموزان پایه ی دوم راهنامیِی مدارس دولتی در نواحی 2 
و 4 آموزش وپرورش شهر شیراز بود. در پی دالیل و در نهایت ارائه ی پیشنهادهایی برای تغییر وضعیت مطالعه ی غیردرسی دانش آموزان از شكل 
موجود بودیم. راهكارهای عملی این تحقیق، در روند فرایند كار ما در چند سالی كه منایندگی رشد را بر عهده داشتم، بسیار مؤثر بود. در كنار 

این تحقیق، مطالعات دیگری هم انجام دادیم كه به یاری خداوند، به كارهایی برای بهبود وضع موجود انجامید. 
مطالعه راهی است برای رسیدن به قله های سعادت و بهروزی. اندیشمندان دنیا یكی از پارامرتهای توسعه ی اقتصادی و فرهنگی جامعه 
را مطالعه می دانند. اگر متایل به مطالعه در جامعه ای به شكل صحیح رشد كند، جلوی نادانی ها را می گیرد و زمینه ی آگاهی را فراهم می آورد. 
آگاهی عین جان آدمی است كه با وجود آن انسان ها به چاله منی افتند. در این راستا سعی كردیم برنامه هایی را طراحی و اجرا كنیم. رشوع این 
طرح ها از سال 1381 بود. در سفری كه خدمت دوستان رشد در تهران بودیم، به این نتیجه رسیدم كه به برنامه ریزی و فكر اساسی در جهت 

»فرهنگ سازی« نیاز داریم.
برای این كه هنجاری را در جامعه برقرار كنیم، سه راه بیشرت برای ما وجود ندارد: یكی این كه دیگران را وادار كنیم از ما اطاعت كنند؛ یعنی نه 
با میل واقعی كه با تحكم، فرهنگی را حاكم كنیم و جا بیندازیم. نوع دیگر این است كه الگوهای مناسب بسازیم. هامن طور كه امام صادق)ع( 
می فرمایند: اگر می خواهید انسان ها را به خوبی دعوت كنید، نه فقط با زبانتان بلكه با رفتارتان چنین كنید كه بی شك مؤثرتر است. نوِع سوم و 
عالی تر این است كه ما انسان ها را به »باور« برسانیم. اگر انسان ها باور كنند، كاری كه انجام می دهند درست است، عاشقانه مثل فرهاد كوه را 

هم می كنند. باید راهكاری پیدا كنیم كه بچه ها و معلامن عشق خواندن پیدا كنند.
 در جهت این فرهنگ سازی چه اقداماتی كردید؟

 دانایی اتفاقی نیست؛ فرایندی است كه برای رسیدن به آن باید با برنامه ریزی پیش رفت. 
ـ با  از سال 1381، جلسات ما با منایندگان رشد در مناطق و شهرهای گوناگون آغاز شد. این جلسات برای تشویق عزیزان، دوبار در مشهد مقدس 
حضور مسئوالن و رسدبیران نرشیات ـ و هر ساله در شیراز برگزار شد. همكاران راه های فرهنگ سازی را كه برای گسرتش مطالعه  در شهرستان های 

خودشان به اجرا درآورده بودند، در این جلسات به اطالع حارضان می رساندند.
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از سال 1382، آزمون هایی برای مدیران به اسم »طرح دانش و توانش مدیران« براساس مطالب مجله ی رشد مدیریت مدرسه طراحی كردیم. 
ـ و عادت به مطالعه، دیگر این كه الگویی  ـ ارتقای صالحیت حرفه ای مدیران  از این كار دو هدف داشتیم: یكی آشنایی مدیران با مطالب مجله 
مناسب برای كار در اختیار این عزیزان قرار بگیرد. سعی كردیم این مهم بر مبنای تشویق انجام شود. در سال های بعد و تا سال 1388، آزمون هایی 
از مجالت رشد معلم، مدرسه ی فردا و تكنولوژی به صورت رسارسی در استان برای متام همكاران برگزار می شد و از همكارانی كه درصد قابل 
قبولی از سؤاالت را پاسخ می دادند، تقدیر می شد. عالوه بر آن، ادارات مختلف از مجالت تخصصی موردنظر خود جداگانه آزمون برگزار می كردند 

و نتایج آن را به سازمان می فرستادند.
برگزاری این آزمون ها را سال هاست كه در برنامه ی كار خود داریم؛ البته امروز باید به شكل دیگری انجام شود و به شكل اینرتنتی آن فكر كنیم.

 آیا مطالعه ی مجله برای رشكت در آزمون نوعی »اجبار به مطالعه« نیست؟
 خیر. هركس كه مایل بود، در این آزمون ها رشكت می كرد و با دریافت منره ی الزم، از او تقدیر شده است. سال های اول به بیش از پنج هزار 
نفر لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود دادیم. سال گذشته به شكل مكتوب از وزارت خانه گواهی ضمن خدمت تقاضا كردیم و امسال با این 

كار موافقت كردند. این مرحله به اعتقاد من هامن مرحله ی اولیه، یعنی آگاهی دادن یا اطالع رسانی است.
بعد از آن، ما طرح تشویق مدیرانی را داشتیم كه دانش آموزان آن ها به طور كامل تحت پوشش 
نرشیات رشد هستند كه البته الزم است ابتدا اطالع رسانی شود و آگاهی الزم را بدهیم تا حركت از 
»آگاهی محوری« به سوی »دانایی محوری« باشد. این اطالع رسانی در خیلی از مدارس به نحو شایسته ای 
انجام می شد. سال گذشته یكی از مدارس، در مسجد محل مسابقه ای را برگزار كرد كه در آن، اولیا در 

كنار دانش آموزانشان از مطالب رشد آزمون دادند.
حدود چهار سال پیش، سال 1384، طرحی را به وزارت خانه داده بودم كه در مدارس و ادارات، كنار 
ستادهای متفاوتی كه تشكیل می شود، »ستاد مطالعه ی غیردرسی« را راه اندازی كنند. مطالعه ی زمینه ی 

بصیرت، آگاهی و دانایی جامعه را فراهم می كند و از هر كاری مهم تر است.
 این طرح به تصویب و اجرا هم رسید؟

 در استان فارس اجرا شد، اما از تأیید آن در كشور اطالع ندارم.
 اعضای این ستاد چه كسانی بودند و ستاد چه طور فعالیت می كرد؟

 معاون آموزش عمومی، كارشناسان گروه های آموزشی، آموزش ابتدایی و راهنامیی، منایندگان نرشیات رشد، رییس اداره و معاونین، اعضای 
ستاد بودند. خواسته بودیم چنین ستادی در ادارات هم تشكیل شود. هدف اولیه این بود كه به رییسان ادارات، مدیران مدرسه و همه ی كسانی 
كه در كار آموزش هستند، اهمیت مطالعه را یادآوری كنیم تا خودشان نیز عالوه بر دانش آموزان به این مهم بپردازند. نحوه ی فعالیت چنین بود 
كه گروه های آموزشی و معاون اداره، در جلساتی اهمیت مطالعه و لزوم گسرتش فرهنگ آن را تبیین می كردند. هر منطقه و مدرسه برحسب 

توان و نیاز خودش، برنامه هایی را سیاست گذاری می كرد و راهكارهای خودش را برای ما می فرستاد كه كارها به حق قابل تقدیر بودند.
برنامه هایی وجود دارند كه بدون هزینه می توان در جهت تعلیم وتربیت دانش آموزان به كار گرفت. من از تجربیات همكارانم در مدارس 

بای��د راه��كاری پی��دا كنیم 
كه بچه ها و معلامن عش��ق 

خواندن پیدا كنند
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دیگر زیاد استفاده می كنم. می توانیم تجربیامتان را در اختیار یكدیگر بگذاریم.
 از بین راهكارهایی كه برای شام فرستادند، به نظر شام كدام برجسته تر بود كه بتوان واقعاً با آن كاری برای گرایش بچه ها به مطالعه كرد؟

 در »ستاد مطالعه ی غیردرسی« خیلی اتفاقات می تواند بیفتد. در شیوه نامه ی اولیه  از همكاران خواستیم كه آزادانه ابتكار عمل داشته باشند 
و هر اقدامی را كه با رشایط مدرسه و محیط و امكاناتشان متناسب تر، است انجام دهند. طرح های خالقانه و فعالیت های جالبی انجام داده 
بودند. در یك مدرسه ی روستایی از فعالیت هایی كه در این زمینه انجام داده بودند، عكس گرفته و دفرت و سی دی درست كرده بودند. چون خود 
همكاران درگیر كار شده بودند، فعالیت  هایشان بسیار عالی بود. یكی از مدارس طرحی را به نام »از گنجه تا گنجینه« اجرا كرده بود. در این طرح، 
كتاب هایی را كه در گنجه ی خانه ها استفاده منی شد، به گنجینه ی كتاب خانه ی مدرسه آورده بودند و امانت می دادند. در جای دیگری، بچه ها 
ـ را انجام دادند. ساخنت روزنامه ی دیواری، پخنت غذاهای رشد، و تهیه ی مجالتی به سبك  ـ توپ و سبد  همراه اولیایشان یكی از بازی های مجله 
مجالت رشد توسط دانش آموزان، از فعالیت هایی بود كه همگی از دل مجالت بیرون آمده بود؛ حركت هایی كه همگی را مدیون اطالع رسانی 

منایندگان رشد در مناطق گوناگون هستیم. 
در برخی مدارس، زنگ رشد وجود داشت كه در ساعتی از برنامه ی هفتگی، بچه ها به مطالعه، 
خالصه نویسی و فعالیت های دیگر در ارتباط با مجله می پرداختند. مسابقات خاص دانش آموزی در 
زمینه های داستان نویسی، خالصه كردن مطالب رشد و مسابقات خیلی ساده برای معرفی رشد هم برگزار 
شدند. یكی از ادارات گفته بود ما تصمیم گرفته ایم برای امسال، در فیش حقوقی همه ی معلاممنان، 

یكی از جمله های كلیدی مجالت رشد را بیاوریم. 
 برنامه ریزی ها مختص اوقاتی بود كه بچه ها در مدرسه بودند یا برای اوقات فراغت آن ها نیز 

كاری می كردند؟ در ترویج مطالعه ی غیردرسی، آیا كتابی هم معرفی می شد؟
 ستاد مطالعه ی غیردرسی مخصوص مجالت رشد بود و كتاب خاصی را تبلیغ منی كردیم. بعضی ها فكر 
می كنند، اوقات فراغت دانش آموزان باید با رسگرمی پر شود. من موافق نیستم. اوقات فراغت باید زمینه ساز 

رشد و تعالی بچه ها باشد. باید پایه و اساس یادگیری و خالقیت آن ها را فراهم كند. اگر بچه ها در مدرسه  با مطالعه ی درست آشنا شوند و به آن عادت 
كنند، زمان فراغت خود را نیز به آن می پردازند.

 این ستاد چگونه پشتیبانی می شد؟ آیا در حال حارض هم در استان فارس فعالیت دارد؟
 دوستان در سازمان و معاونت آموزشی، آقایان حاج فرزدقی، هامفر، افتاده و آقای طاهری كه االن هم ترشیف دارند، در طرح های متنوعی 

كه داشتیم، همیشه ما را همراهی كرده اند. 
شیوه نامه ی ستاد را چهار سال پیش فرستادیم و فكر می كنم هامن سال به هدفی كه داشتیم رسیدیم. الزم بود كه مسئوالن و معلامن ما 
به اهمیت مطالعه ی غیردرسی و تأكید آن در مدارس پی بربند. اگر معلم مطالعه نكند، به دانش آموزش هرچه قدر هم كه بگوید بخوان، تأثیری 

ندارد. تأثیر اولیا نیز در گرایش فرزندان به مطالعه كم نیست. ستاد مطالعه، همه ی افراد را در نظر دارد.
برای مثال، در مدرسه ی ما همه ی دانش آموزان »رشد نوجوان« را می خوانند. در راستای الگوسازی، همه ی والدین نیز مشرتك مجالت پیوند 

ما طرح تش��ویق مدیرانی را 
داشتیم كه دانش آموزان آن ها 
به طور كامل تحت پوش��ش 

نرشیات رشد هستند
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هستند. در برنامه های ساالنه اعالم كردیم كه مسابقه ای داریم كه دانش آموز با ولی در كنار هم می نشینند و با مشورت هم، به یك منونه سؤال 
تركیبی از مجالت رشد و پیوند جواب می دهند. به این ترتیب، والدین مجله ی فرزندانشان را هم می خوانند. از طرف دیگر، كتاب خانه ی مدرسه 

نیز كتاب های تربیتی مخصوص اولیا را دارد كه در اختیار آنان می گذارد. هدف ما این است كه اولیا نیز درگیر مطالعه بشوند.
 فكر می كنید چنین برنامه هایی در مدرسه های دولتی، با توجه به جمعیت آن ها و تفاوت های فرهنگی و سواد خانواده ها، قابل اجرا هستند؟

 اگر »ستاد مطالعه ی غیردرسی« تشكیل شود، هر مدرسه ای با توجه به رشایط و وضعیت خودش می تواند خیلی كارها را انجام دهد. مثاًل 
ما در شورای مدرسه، كمیته های متفاومتان را با شورای دانش آموزی هامهنگ كردیم. از جمله، كمیته ای به نام كمیته ی آموزشی و پرورشی و 
فرهنگی، تشكیل دادیم. در بحث ستاد مطالعه ی غیردرسی، اولیا خودشان درباره ی چگونگی كار نظر دادند و با ما هم گام شدند. این همراهی 

و هم گامی خیلی مؤثر است و به مدرسه در همه ی زمینه ها كمك می كند.
 اقدامات و برنامه های فرهنگی دیگر گروه های آموزشی در این سال ها چه بود؟

 در جهت فرهنگ سازی خیلی كارها می توان كرد. همین درگیر كردن اولیا با خواندن، تأثیر زیادی 
بر خانواده و جامعه می گذارد. سال ها شامِر مشرتكان مجالت زیر یك میلیون بود و اكنون بیش از 
سه میلیون متقاضی دارد؛ افزایشی كه روند آن متوقف نخواهد شد، چرا كه فرهنگ ساخته شده و 

عالقه مندی به وجود آمده است.
در رابطه با آزمون »تیمز« و »پرلز«، ما چندین سال آزمون های متفاوت علوم و ریاضی را برای بچه ها 
طراحی و اجرا كردیم كه مورد توجه ادارات، مدارس و بچه ها بود. از سال 1382، »جشنواره ی خواندن« 
برنامه ریزی شد. ما در آزمون های پرلز وضعیت مناسبی نداشتیم، این بود كه برای پیرشفت بچه ها در سواد 
خواندن »جشنواره ی خواندن و درك مفاهیم« را به راه انداختیم. در این جشنواره كه سال 1382 در مدارس 
كل استان به اجرا درآمد، نرشیات رشد جایگاه ویژه ای داشتند و یكی از منابع كار، عالوه بر كتاب های علمی 
و داستانی، این مجالت بودند. جشنواره تا سال 1386، طبق روال چهارساله ای كه برای آن برنامه ریزی كرده 
بودیم، ادامه داشت. در كنار هر كدام از سه مرحله ی برگزاری جشنواره ـ مراحل آموزشگاه، اداره و منطقه ی 
قطب3 ـ منایشگاه رشد هم برپا شد. اولیایی كه در مراسم رشكت می كردند، با مجالت هم آشنا می شدند. صدا و سیامی استان و نرشیات محلی، این 

جشنواره ها و منایشگاه ها را پوشش خربی می دادند كه در امر اطالع رسانی بسیار مؤثر بود.
سال گذشته در ادامه ی طرح جشنواره ی خواندن، »جشنواره ی مهارت های چهارگانه ی زبان« را اجرا كردیم كه بسیار موفق و مؤثر بود.

ـ 1387 برگزار شد، كاری نو، بدیع و بسیار جالب بود كه عالوه بر خواندن مجالت،  »جشنواره ی شكوفایی رشد« كه در سال تحصیلی 88 
آزمون ها و مانند آن، بحث تحقیق درباره ی مجالت نیز در آن مطرح شد. سال قبل حدود 12 موضوع را در بخش نامه ای به مدارس فرستادیم. با 
ـ از معلامن و مدیران تا  یكی از ادارات نیز هامهنگ كردیم كه مجری طرح باشد. طی شیوه نامه ای از همكاران خواستیم كه هر كس مایل است 
ـ در این طرح همكاری و رشكت كند و در موضوعات مشخص شده، مقاله بنویسد،  دفرتداران و هر كس كه در امر آموزش وپرورش سهمی دارد 

اقدام پژوهی و تحقیق داشته باشد، و یا در زمینه ی ارائه ی تجارب موفق، طرح های خالقانه و تهیه وبالگ و سایر زمینه ها فعالیت كند.

در برخی مدارس، زنگ رش��د 
وجود داش��ت كه در ساعتی 
از برنام��ه ی هفتگی، بچه ها 
به مطالعه، خالصه نویسی و 
فعالیت های دیگر در ارتباط 

با مجله می پرداختند
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برخی از موضوعات عبارت بودند از: نقش مجالت رشد در اصالح الگوی مرصف، نقش مجالت رشد در اصالح الگوی مرصف، نقش مجالت 
رشد در عادت به مطالعه بین دانش آموزان و معلامن، نقش مجالت رشد در فرایند یاددهی و یادگیری، نقش مجالت رشد در بیان تجربیات سبز 
دیگر كشورها، و باالخره نقش مجالت در آموزش مهارت های زندگی. بچه هایی كه از مدارس بیرون می آیند، از دریای وسیع با عمق كم، به دریای 

زندگی پا می گذارند و گاه با مشكل مواجه می شوند.
پیش از آن شیوه نامه ای به مدارس فرستاده بودیم و این سؤال را مطرح كرده بودیم كه: »از یافته های رشد چه یافتید؟« از دوستان خواسته 

بودیم مجالت را نقد هم بكنند.
در یك دوره ی آموزش ضمن خدمت 32 ساعته برای اعضای علمی گروه های آموزشی نواحی گوناگون شیراز، تحلیل كتب را به روش های 
متفاوت، مثل »فلش« و »مریل« آموزش دادم و دو روش تحلیل »ویلیام رومی« و مریل را هم به صورت كارگاهی انجام دادیم كه در آن، همكاران 

خودشان كتاب هایی را تحلیل كردند. پس از آن رساغ مجالت رشد رفتیم و منونه ی نقد و تحلیل های 
آن ها را به دفرت ارسال كردیم. هدفامن این بود كه همكاران خودشان بتوانند به مجله مطلب بدهند كه 
در این امر موفق بوده ایم. امروز بسیاری از عزیزان ما برای دفرت نرشیات رشد مطلب ارسال می كنند. 
در حال حارض كتابی در موضوع »مبانی تحلیل نرشیات و كتب« با استفاده از روش های علمی و منابع 
گوناگون تهیه می كنم كه امیدوارم راهنامی كسانی باشد كه قصد نقد و بررسی كتاب و مجله را دارند.

در بحث »فرهنگ سازی« خیلی خوب توانستیم با همكارامنان در مناطق گوناگون همراه شویم. 
به شهرستان ها و مناطق می رفتیم و درباره ی مطالعه  صحبت می كردیم. در بسیاری از جلسات، خود 
مدیران مشتاق مطالعه می شدند. من با ارسال رایگان مجالت به مدارس موافق نیستم، چرا كه فرد 
خودش باید مجله را بخواهد. ما باید بتوانیم مجالت را به شكل درست معرفی و تبلیغ كنیم. سه 
چهار سال قبل در یكی از شهرستان ها، بچه ها با لباس محلی در نقش مجله های رشد كودك، نوآموز و 

دانش آموز به طور منایشی مجالت را معرفی و درباره ی آن ها صحبت می كردند.
 شام برای بچه های نابینا نیز مجالت را به خط بریل درآوردید. آیا این كار ادامه پیدا كرد؟

 در راستای ایجاد فرصت های برابر آموزشی، مجالت رشد را برای معلامن و بعد برای دانش آموزانشان 
ـ 1384 انجام شد و پیشنهادش را در سطح  به خط بریل تبدیل كردیم تا بتوانند از مجالت رشد استفاده كنند. این كار یك بار در سال تحصیلی 85 
وسیع به وزارت خانه دادیم. سال بعد رساغ »نیمه بینایان« رفتیم و برای آنان مجله را با فونت درشت كار كردیم. اصل این است كه ما باید گسرته ی 

جامعه را در نظر بگیریم.
 برای جذب همكاران به مطالعه و ایجاد انگیزه در آن ها، عالوه بر جشنواره ی شكوفایی رشد و تشكیل جلسات، چه فعالیت هایی انجام شد؟

 نوع دیگر تشویق همكاران به مطالعه ی مجالت این بود كه وقتی با اعضای علمی گروه ها به مناطق می رفتیم، در كنار بحث های آموزشی، 
گاهی مطالبی را از مجالت را بیان می كردیم و هامن جا مسابقات شفاهی می گذاشتیم و به دوستان جوایز و لوح تقدیر می دادیم. یا پرسشی را 
طرح می كردیم كه هر كس مجالت را خوانده بود، می توانست جواب دهد. از او می پرسیدیم كه این مطلب را كجا خوانده ای و با توضیحی كه 

»جشنواره ی شكوفایی رشد« 
كه در س��ال تحصیل��ی 88 � 
1387 برگ��زار ش��د، كاری نو، 
بدیع و بس��یار جالب بود كه 
ع��الوه بر خوان��دن مجالت، 
آزمون ها و مانن��د آن، بحث 
تحقیق درب��اره ی مجالت نیز 

در آن مطرح شد
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می داد، در حقیقت مجله را معرفی می كرد.
در یكی از جلساتی كه در »زرین دشت« برای همكاران داشتیم، مطالب كوچكی از مجالت رشد تهیه كردیم و مجوز صدور تشویقی را هم 

از قبل گرفته بودم. گفتیم از این مطالب سؤال مطرح می كنیم. هر كس پاسخ دهد، تشویقی می گیرد.
در گردهامیی های گوناگونی كه با عزیزان داشتیم، شاید ابتدا بعضی ها فكر می كردند هدف فقط افزایش شامرگان است. ما از طریق 

فرهنگ سازی دوستان را با نرشیات آشنا می كردیم و بعد از آشنایی تقاضا نیز پیدا می شد.
 آیا بعد از بازنشستگی از كار رشد، مدیریت مدرسه را به عهده گرفته اید یا هم زمان مسئولیت مدرسه را هم داشته اید؟

 من خوش بختانه بازنشست نشده ام. در حال حارض در مدرسه ی خودم به طور موظف مدیر هستم. یعنی هم زمان با مسئولیت منایندگی 
رشد، از فضای آموزشی مدرسه هم دور نبوده ام.

 بی شك حضور در مدرسه و اداره به طور هم زمان و آگاهی از نیاز همكاران و دانش آموزان از نزدیك، در طرح ایده ها و برنامه های 
جدید مؤثر بوده است. با توجه به این كه منایندگی رشد یك پست سازمانی نبود، آیا وقت 
و نیروی شام را برای انجام فعالیت های دیگری كه در سازمان و گروه های آموزشی داشتید، 

منی گرفت و مزاحمت یا مانعی برای فعالیت های اصلی شام نبود؟
 یكی از وظایف اصلی گروه های آموزشی كه در رشح وظایف آن ها آمده، ارتقای صالحیت های 
حرفه ای معلامن است. وقتی جشنواره ی خواندن را راه انداختیم، در كنارش نرشیات مجالت رشد را 
معرفی می كردیم. این دو باهم عجین و ابزار كمك هم شده بودند، نه عامل بازدارنده ی هم. رشد عامل 

ترسیع كننده ای بود كه می توانست در همه جا به ما كمك كند.
 انجام كارهای اجرایی، حساب و كتاب فاكتورها، و تحویل و توزیع مجالت نیز برعهده ی خود شام بود؟

 ما كار را تقسیم كرده بودیم. كار توزیع با انبار كتاب بود كه این جا از آن ها تشكر می كنم. به خصوص 
در سال های اخیر خیلی منظم این كار انجام می شد. من بر كار انبار نظارت می كردم. برای این كه با 
اشكال مواجه نشویم، اسامی همه ی مجالت را نوشتم. گفتم جای هر مجله را از قبل مشخص كنید كه 
زمان تحویل دادن دچار مشكل نشوید. با آسیب شناسی كه كردم، فهمیدم گاه مجالت كه از تهران می آیند، در انبار جابه جا می شوند و پیدا كردن 
آن ها سخت می شود. نامه ای هم به وزات خانه نوشتم و در آن متذكر شدم، برای حمل و نقل در استان ها، می توانید از این روش استفاده كنید.

ـ 1386، برنامه ای را تنظیم كردم كه بار مسائل مالی را از دوش گروه های آموزشی بسیار كم می كرد و در عوض، به وقت و توان  سال 87 
ـ 1387، با این برنامه شهرستان كازرون یك مجله هم از ما نگرفت  آن ها برای انجام فعالیت های فرهنگی می افزود. سال گذشته، یعنی سال 88 
و مستقیم از خود تهران به صورت اشرتاك مدارس، مجالت را دریافت كرد. چنان برنامه ریزی كرده بودیم كه مجالت فروردین، در اسفندماهـ  
ـ با پیك ها به مدارس می رفت و به دست بچه ها می رسید. تحویل آمار و تهیه ی فاكتور با خود من بود. برای مسائل مالی، با یكی از  قبل از عید 
همكاران برنامه ی منظمی نوشته بودیم و كارهای حسابداری و فاكتور زدن ها به طور منظم انجام می شد. غالباً این كارها را بعد از ساعات اداری 

و شب ها انجام می دادم.

در راستای ایجاد فرصت های 
برابر آموزش��ی، مجالت رشد 
را برای معل��امن و بعد برای 
دانش آموزانشان به خط بریل 
تبدی��ل كردیم ت��ا بتوانند از 

مجالت رشد استفاده كنند
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 شام در كنار استفاده از تجربیات همكاران، همیشه به دنبال ایده های جدید و كسب تجربیات تازه بوده اید. آیا طرح و برنامه ی 
جدیدی در نظر دارید كه این بار در ابعاد كوچك تر، در مدرسه ی خودتان، بخواهید تجربه كنید؟

 اعتامدسازی در دانش آموزان از برنامه های جدید من است. در بحث منره ی انضباط، این جمله بر دیوار كالس ها و دفرت مدرسه نصب شده 
است كه: »انضباط كسب كردنی است، نه كرسكردنی.« منشوری را تنظیم كرده ایم كه با انجام این كارها می توانید انضباط كسب كنید. از تشویق 

به عنوان ابزار اولیه ی كار استفاده می كنیم.
بحث دیگر آمادگی ذهنی بچه ها برای یادگیری »ان ال پی« است. ضمن این كه بهره ی هوشی در یادگیری خیلی مهم است، ذهن هم در 
این یادگیری كامالً دخیل و مؤثر است. آنان كه تفكر مثبت دارند و می گویند: »می توانم بیاموزم و آماده ی یادگیری هستم، در فراگیری موفق ترند. 
ارتباط بین مغز و زبان، توانایی  یادگیری بچه ها را افزایش می دهد. از دانش آموزان سال اول راهنامیی خواسته ایم، با ورود معلم به كالس، آمادگی 

خود را برای یادگیری اعالم كنند.
با تشكیل »شورای بهداشتی« در انجمن مدرسه و استفاده از وجود والدینی كه در خدمات بهداشتی و پزشكی فعالیت دارند، امسال همه ی 

بچه ها را برای یك چكاپ كلی به آزمایشگاه می بریم.
من از تجربیات سبز همكارانم تلفنی، حضوری و از طریق یادداشت ها و مجالت استفاده می كنم. تجربه های خودم را نیز می نویسم و در 

اختیار دوستان قرار می دهم.
 ما هم از صحبت های شام بسیار استفاده كردیم. آرزو داریم در راهی كه پیش گرفته اید، همواره پرتوان حركت كنید.

و حسن ختام سخنان آقای شمس، عبارت زیبایی بود كه از روی دیوار اتاقش برای ما خواند: »اگر روزی بتوانیم تكه سنگ كوچكی را در راه 
كمك به كسی از جای خود تكان دهیم، آن روز، روز مباركی است؛ روزی است كه بیهوده نگذشته است.«

دقایقی همراه آقای شمس به جمع نوجوانان شاد و پر انرژی پایه ی اول راهنامیی وارد شدیم. با جمله ی »آماده ی یاد گرفتنیم، لطفاً بفرمایید!« 
از ما استقبال شد. اما چیزی برای آموزش نداشتیم! از كتاب های درسی شان حرف زدند؛ این كه چه درس هایی را بیشرت دوست دارند و كدام ها را 
كمرت. بعضی ها از حفظ كردن شعرهای كتاب فارسی شاكی بودند، اما همگی خواندن را دوست داشتند و به خصوص خواندن مجله را بر كتاب 

ترجیح می دادند؛ به این علت كه تنوع مطالب آن بیشرت و رسگرم كننده تر است.
متأسفانه با وجود این اشتیاق، فقط مجله ی شامره یك نوجوان به دستشان رسیده بود، در حالی كه در پایان آذرماه بودیم. وقتی از مطالب 
مجله سؤال كردیم، بخش های مورد عالقه ی خود را نام بردند كه یكی از آن ها بخش آشپزی بود. پرسیدم: »فكر منی كنید این كار دخرتانه است و 

بهرت است در مجله ای برای دخرتها چاپ شود؟«
گفتند: 

ـ ما قرار است چند سال دیگر به دانشگاه برویم. ممكن است الزم باشد تنها زندگی كنیم پس باید هر كاری را یاد بگیریم.
)والحق كه برایشان جالب بود! چون فهرست غذاهای شامره های متفاوت مجالت سال گذشته را به خاطر داشتند: حلوای خرما، املت پتیزا و...(

ـ كاردستی های مجله، هم به درد دخرتها می خورد هم به درد پرسها.
ـ بچه ها از همه ی مطالب می توانند استفاده كنند.
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ـ در مجله ی پارسال، بازی و ریاضی و چیستان های قشنگی بود.
ـ رشد دوره ی ابتدایی )رشد دانش آموز( مطالب جالبی داشت.

ـ پارسال پشت جلدهای مجله مان، شعرهای سعدی و حافظ هم بود.
ـ در مجله ی شامره ی 3 پارسال درباره ی فردوسی مطلب بود.

ـ كاردستی یك كیفی بود كه آب منی گرفت. ما آن را درست كردیم.
گفتم: »شامره های 2 و 3 مجله به دستتان نرسیده است. دوست دارید چه چیزهایی در 

آن ها باشد؟«
گفتند: 

ـ داستان و شعر مناسب محرم.
ـ درباره ی روبات ها مطلب باشد.

ـ كاردستی هایی كه زیاد سخت نباشند و بتوانیم آن را بسازیم.
ـ كاردستی هایی كه با آرمیچر و باتری كار كنند.

ـ مثل رشد دانش آموز، داستان هایی از شاهنامه داشته باشد.
پرسیدم: »با عالقه ای كه به مجالت دوران ابتدایی داشتید، با آن ها چه كار كردید؟«

گفتند: 
ـ بعضی از آن ها را كه مطالب جالب داشتند، كنار دفرتهای مشقم برای یادگیری قایم 

كردم.
ـ دو سال پیش قصه نوشتیم و از عكس های مجله برای كتاب قصه مون استفاده كردیم.

ـ من یك مجله ی تازه درست كردم.
ـ هامن پارسال روزنامه ی دیواری هم ساختیم.

ممكن بود مجله های سال قبل را نگه نداشته یا از بین برده بودند، اما از تعریف هایشان 
پیدا بود كه مطالب آن را چنان خوانده و شاید مرور كرده بودند كه تقریباً حفظ بودند. 
امیدواریم همین عالقه مندی به مطالعه، در زمان نبودن مجله و در متام اوقات فراغت، 

نسبت به خواندن كتاب های غیردرسی هم وجود داشته باشد.

زیرنویس

1. حافظ. حلقه ي پیر مغان از ازلم در گوش است 
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود   

2. بوستان سعدی، باب هفتم.
3. مناطق به خاطر پراکندگی جغرافیایی و تعداد زیادشان به هفت قطب تقسیم شده اند.
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وقت��ی جش��نواره ی خواندن 
را راه انداختی��م، در كن��ارش 
نرشی��ات و مجالت رش��د را 

معرفی می كردیم
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رسمی  مصاحبه ی  و  گفت وگو  بذرافكن  مجید  آقای  با 
مدرسه ی خرد،  به  ایشان  كه همراه  دقایقی  در  تنها  نداشتیم. 
دبستان نیاكوثری و تپه های اطراف شیراز برای دیدن آقای مرادی 
و شاگردانش رفته بودیم، از صحبت ها و نظرات اندیشمندانه ی 
ایشان در خودرو استفاده كردیم؛ حرف هایی كه قابل تأمل و 

اندیشه است.
آقای بذرافكن، جوانی پرانرژی، بسیار اهل مطالعه و صاحب 
قلم، از همكاران و دوستان نزدیك آقای شمس است. با وجود 
هدف مشرتكی كه در زمینه ی فرهنگ سازی با ایشان داشته است 
و با وجود همكاری و همراهی در بسیاری طرح ها، تشویق ها 
گرایش  و  انگیزه   ایجاد  برای  را وسیله ی خوبی  تقدیرنامه ها  و 

همكاران و دانش آموزان به مطالعه منی داند و اعتقاد دارد:
یادگیری  به  كه  كسانی  قدیم،  مكتب خانه ای  نظام  در  ـ 
می پرداختند، همه عاشق علم بودند. اما در دوران كنونی، ما دامئاً 
گفته ایم: این كار را بكن، تقدیرنامه و جایزه می دهیم. دانش آموز 
احساس می كند باید كتاب بخواند به خاطر این كه هدیه و جایزه 

بگیرد. یا مِن معلم مجله بخوانم تا تقدیرنامه بگیرم.
حذف  را  تقدیرنامه  یا  برمی داریم،  را  آزمون  وقتی  چرا 
می كنیم، میزان درخواست مجالت پایین می آید؟ جز این است 

كه به اندازه ی الزم فرهنگ سازی نكرده ایم؟
از 10 سال پیش تاكنون، ما چه قدر به سمت تربیت درون 
و احساس نیاز و ایجاد این باور حركت كرده ایم؟ از زمان آقای زارع تاكنون، حركت های زیادی شده است، اما به نظر من خیلی موفق 
نبوده ایم. افراد را تشنه ی گرفنت تقدیرنامه و گواهی دانش افزایی و... كرده ایم. اگر پاداشی در كار نباشد و بگویند: »بخوانید برای 

خودتان«، كسی رغبت به مطالعه ندارد.
طرح دانش افزایی از طریق مجالت رشد و آزمون و تقدیرنامه در برنامه ی كار امسال شام نیز هست. چه تغییری در شكل و 

نحوه ی كار داده اید؟
 طرح دانش افزایی از 10 سال پیش و در زمان آقای زارع و قاسمی هم انجام می شد؛ زمانی كه فقط رشد آموزش ابتدایی را داشتیم. 
هنگامی كه انتشار رشد مدیریت رشوع شد، من این طرح را به نام »ارتقای دانش و توانش مدیران« تغییر دادم و مجله ی رشد مدیریت 

آب كم جو، تشنگی 
دســت ــه  ب آور 

گفت وگو با مجید بذرافكن، نماینده ی 
فــارس اســتــان  در  ــد  رش مجالت 

ی
ضای

 ر
مه

اط
ف
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هم هامن سال آن را چاپ كرد؛ سال 1381 یا 1382. این طرح تا زمانی كه آقای شمس مسئولیت رشد را در استان برعهده گرفت هم 
ادامه پیدا كرد و به هامن سبك اجرا می شد.

در طرح دانش افزایی كه آقای شمس به مدارس فرستاده بود، معلامن می  توانستند در سه آزمون جداگانه ی مجله های رشد معلم، 
مدرسه ی فردا و تكنولوژی ـ هر سه مورد یا یكی از آن ها ـ رشكت كنند و به تعداد هر كدام تقدیرنامه بگیرند.

من این طرح را به این شكل تغییر دادم كه طرح در دو گروه انجام می شود: در گروه یك كه عمدتاً همكاران دوره ی ابتدایی و 
مدیران دوره های تحصیلی گوناگون خواهند بود، داوطلبان دو عنوان از مجالت ماه نامه را انتخاب می كنند و روز آزمون، به 20 سؤال 
برای هر عنوان پاسخ می دهند. در گروه دو كه شامل مربیان پیش دبستانی، دبیران مدارس راهنامیی و متوسطه است، همكاران یك 
عنوان از مجالت رشد تكنولوژی، مدرسه ی فردا و معلم، و یك عنوان از مجالت تخصصی مورد عالقه شان را انتخاب می كنند. در نهایت 

همه در یك آزمون به 30 سؤال پاسخ می دهند و در صورت موفقیت تقدیرنامه می گیرند.
تفاوت دیگر طرح جدید دانش افزایی از طریق مجالت این است كه همكاران برای رشكت 
در آزمون موظف به خرید مجله ها نیستند. با حذف اشرتاك اجباری نیز، میزان تقاضای مجالت 
قدری افت كرد. خیلی از همكاران ما متأسفانه اصالً عالقه ای به خواندن ندارند. سال های گذشته 
در یكی از شهرستان ها آزمون به طور كامل باطل شد؛ چون همه ی همكاران منره ی یكسان گرفته 

بودند! اكرث آن ها بدون مطالعه و به امید مشورت با هم رشكت كرده بودند.
دیگر این كه عوامل برگزار كننده ی آزمون پارسال، هنوز نتوانسته اند حق الزحمه ی خود را 
دریافت كنند. 10 سال پیش بابت برگزاری آزمون حق الزحمه ای پرداخت منی شد و این كار به 
طور موظف انجام می گرفت. ولی وقتی یك بار بابت انجام كاری پولی پرداختید، این پرداخت 
فرهنگ و قانون می شود. شاید آزمون امسال را بتوانیم با مشورت با همكارامنان در اصفهان، به 

صورت اینرتنتی برگزار كنیم. با طرح جدید، در حال حارض شامر مشرتكان مجالت تخصصی، هر كدام تا 500 نسخه افزایش یافته، اما از 
مشرتكان رشدهای معلم، مدرسه ی  فردا و مدیریت كاسته شده است.

شام نگران كم شدن میزان تقاضای مجالت نیستید؟
 اگر كسی مجله را بگیرد و نخواند، چه قدر باید از كار خودمان راضی باشیم؟ اگر 10 سال پیش، این تشنگی را نسبت به محتوای 
مجالت ایجاد كرده بودیم، نه نسبت به دریافت تقدیرنامه و امتیاز، با حذف پاداش تعداد مشرتكان مجالت افت نداشت. قدم اول من 
برای مبارزه با این فرهنِگ نادرست، حذِف اجباِر خریِد مجالت است، چه برای دانش آموزان . و چه برای همكارانی كه داوطلب رشكت 

در آزمون دانش افزایی هستند. نباید دریافت تقدیرنامه عاملی شود كه مدیر مدرسه، خرید مجالت را برای بچه ها الزامی كند.
برای دانش افزایی نیز در بخش نامه ها به طور مالیم به همكاران توصیه كرده ام كه: »خرید مجالت اجباری نیست، اما مجالت رشد 
یكی از منابع ارزشمند برای نگه داری در كتاب خانه ی شخصی شام هستند.« بدین ترتیب شاید ظرف 10 سال آینده به جایی برسیم كه 

بدون برگزاری آزمون و اهدای تقدیرنامه ، معلم نیاز به خواندن را احساس كند و عادت به آن را در خود پرورش دهد.

اگ��ر پاداش��ی در كار نباش��د 
و بگوین��د: »بخوانی��د ب��رای 
خودت��ان«، كس��ی رغبت به 

مطالعه ندارد
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فكر منی كنید با شتابی كه در تحوالت جهانی وجود دارد، مدت 10 سال برای فرهنگ سازی به منظور درك رضورت نیاز به 
مطالعه، زمان درازی است؟ چه طور می توان به این حركت رسعت بخشید؟

 كارگاه های خوب و مدرسان توانا می  توانند این نیاز را در معلامن ایجاد كنند. معلامن ابتدایی ما هنوز تشنه ی این قضایا هستند. در 
یك كارگاه آموزشی، مدرِس خوب را رها منی كنند؛ وقت ناهار هم می گویند كالس را تعطیل منی  كنیم، لطفاً ادامه دهید. مدرسی كه در 
حین تدریس مطلب جالبی را عنوان می كند كه همكاران مشتاق شنیدن ادامه ی آن و یا رشح مفصل تر آن هستند، می تواند مخاطبین 

را به مجله یا كتاب منبع ارجاع دهد. بدین ترتیب لذت خواندن و انگیزه ی مطالعه در همكاران ایجاد می شود.
در كارگاه »مهارت زبان آموزی«، استاد برای معرفی مجالت به عنوان یكی از ابزارهای مناسب كار معلامن،  بخشی از داستان 
»موچاق« را از »رشد نوآموز« تعریف كرد و ادامه ی داستان را از همكاران پرسید. معلامن حدس های متفاوتی می زدند و مشتاق شنیدن 
ادامه ی ماجرا بودند. در عین حال كه فرا گرفتند، چه طور از مجالت به عنوان ابزار كمك آموزشی 

در كالس استفاده كنند، به رضورت خواندن و مطالعه برای خود پی بردند.
برای  علوم  تكمیلی  فعالیت های  درباره ی  ابتدایی  آموزش  رشد  در  طاهری  آقای  مقاالت 
همكاران، بسیار جالب و ملموس بود. كافی بود همكاران یك بار به شكل كاربردی با این مقاالت 
آشنا شوند تا آن ها را برای كار و پیرشفت خود رضوری بدانند و برای همیشه آن ها را در زمره ی 
منابع مطالعه ی خود قرار دهند. زمانی كه آموزگار بودم، قسمت هایی از این مقاالت را برای 

خودم و همكارانم كپی گرفته بودم و از آن ها استفاده می كردیم.
ما فقط باید به همكاران جهت بدهیم و آن ها را به مطالعه و یادگیری عالقه مند كنیم. چند 
وقت پیش كه در جلسه ی مدیران از دو نیاز كودكان حرف می زدم؛ یكی از نیازها را از كتابی 
خواندم و قبل از خواندن نیاز دوم، كتاب را بستم. همكاران عالقه  مند شدند كتاب را بخوانند و 
ادامه ی مطلب را بدانند. در هر كارگاه علمی، مدرس و عوامل آموزش و پرورش باید دوستان را 
تشویق كنند كه: »این مطلب را بخوان و تأثیرش را آزمایش كن. اگر اثر نداشت، دیگر رساغش 
نرو.« وقتی معلم ببیند كه خواندن مطلبی كارش را در كالس آسان می كند، بچه ها هم بیشرت 

دوستش دارند، الزم هم نیست كه انرژی زیادی رصف كند، آن را می پسندد. مهم این است كه چنین سمت و سویی داده شود.
شام و همكارانتان در زمینه ی فرهنگ سازی هم بسیار موفق بوده اید. این را از درصد افت بسیار كم مشرتكان مجالت در طرح 
جدید می توان فهمید. درباره ی كاربردی بودن مطالب رشد نیز فرمودید كه می تواند به ایجاد انگیزه در گرایش معلامن به استفاده 

از نرشیات كمك كند.
 بله، كسی كه نقش مجالت را باور دارد، نه تنها آن  ها را مطالعه می كند كه به نقد و بررسی آن ها می پردازد. من به تأثیر 
مجله ها اعتقاد دارم. سال هاست همه ی شامره های رشد آموزش ابتدایی و مدیریت را به دقت مطالعه می كنم. می  توانم بگویم 
فالن مطلب یا گزارش از نظر علمی اهمیت دارد یا نه، یا كدام مطلب بسیار مفید است. برای مثال، زمانی رشد آموزش ابتدایی 

وقتی معلم ببیند كه خواندن 
كالس  در  را  كارش  مطلب��ی 
آس��ان می كن��د، بچه ها هم 
بیشرت دوستش دارند، الزم هم 
نیست كه انرژی زیادی رصف 
كند، آن را می پس��ندد. مهم 
این اس��ت كه چنین سمت و 

سویی داده شود
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خیلی كاربردی تر بود و مخاطب را بهرت می شناخت. االن برخی مسائل تحقیقی و ارجاع دادن ها برای معلامن شاید خیلی مطلوب 
نباشد و باعث خستگی شود.

احساس می كنم، در رشد مدیریت جای مطالبی خالی است. مثالً نكات كوچك علمی و روان شناسی درباره ی شكل و رنگ كالس و 
مدرسه؛ مسائلی كه كارایی و توان مدرسه را افزایش دهند. برای منونه، رنگ كالسی كه با هم از آن بازدید كردیم، دقیقاً به رنگ روپوش 
دانش آموزان بود؛ رنگ صورتی كه خیلی زود چشم را خسته می كند. دانسنت این كه از نظر علمی چه رنگی برای كالس مناسب است 
و در مقابل، لباس دانش آموزان چه رنگی داشته باشد، روی در مدرسه باید نقاشی باشد یا نه و نكاتی از این قبیل، برای مدیر الزم 
است. اگر مدیر بداند این نكات و مطالب الزم دیگر را می  تواند در مجله پیدا كند، حتاًم به رساغ آن می رود. آزمون و تشویقی هم 

الزم ندارد!
در زمینه ی عالقه مند سازی كودكان به مطالعه، مثل هر كار دیگری فكر منی كنید و 

تشویق و جایزه مهم ترین حربه و وسیله است؟
 آقای دكرت احمدی علت بی عالقگی بچه ها به مطالعه را، ضعف محیط كتاب خانه ای در 
خانواده می داند. وقتی پدران و مادراِن درس خوانده، به آن چه كه اعتقاد دارند، عمل منی كنند و 
اهل مطالعه نیستند، این باور در دانش آموزان هم ایجاد منی شود. برای پرداخنت به این مسئله 
و ایجاد این باور، فعالیت در یك عرصه كافی نیست. از همه ی ابعاد باید به آن پرداخت و همه 
باید دست به دست هم بدهند. افراد باید از خواندن لذت بربند و عالوه بر پاسخ به نیازهای 
درونی خود، در عرصه ی زندگی نیز از آن استفاده كنند. شاید این مسئله برمی گردد به این كه 

نظام تعلیم و تربیت رسمی ما موفق نبوده است.
با نظرسنجی كه در مدارس داشتیم، دریافتیم كه از پیك نوروزی در دوره ی راهنامیی، نه 
معلم استقبال می كند نه دانش آموز. فكر كردیم می توانیم به یكی از پایه ها، چند كتاب خاص 
و برگزیده، با محتوای علمی، داستان و یا رمان با قلم خوب معرفی كنیم. بچه ها می توانند یكی 

را به سلیقه ی خود انتخاب كنند، در طول نوروز بخوانند و در پایان آن را خالصه یا نقد كنند. دانش آموزانی كه از پیك شاكی بودند، 
باز آن را بر خواندن كتاب ترجیح دادند! بچه ها هنوز لذت خواندن یك كتاب خوب را نچشیده اند كه این ولع در آن ها ایجاد شود. ما 

نتوانسته ایم این ولع را در آن ها ایجاد كنیم.
كتاب خانه های مدارس خاص و خوب، پر از كتاب های كمك آموزشی هستند. اما والدین ترجیح می دهند، بچه ها بیشرت درسشان 
را بخوانند تا مطالعه ی آزاد داشته باشند. كنكور و درس مثل یك بیامری آن  ها را از مطالعه دور كرده است. در مطالعات »پرلز« روی 
35 كشور، ما رتبه ی 31 شدیم! اسیر این نگرش اشتباه هستیم كه مطالعه ی آزاد، روی پیرشفت تحصیلی اثری ندارد. در حالی كه اگر 
دانش آموز، قدرت خواندن و توانایی درك و فهمش باال رود، در درس هایش هم موفق تر خواهد بود. فقط به آزمون مدرسه، كنكور و 

هدف آخر توجه دارند.

احس��اس می كنم، در رش��د 
مدیریت جای مطالبی خالی 
اس��ت. مث��الً ن��كات كوچك 
علمی و روان شناسی درباره ی 
شكل و رنگ كالس و مدرسه؛ 
مس��ائلی كه كارای��ی و توان 

مدرسه را افزایش دهند
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 برنامه  و هدف اصلی شام در فعالیت های گروه های آموزشی امسال چیست؟
 من در مورد افزایش كّمی مجالت كوتاهی منی كنم، ولی عمده ی فعالیتم را هم روی این كار متمركز منی كنم. برنامه  و هدف اصلی من، 
بحث نرم افزاری آموزش است. اگر معلمی از من سی دی روش تدریس درسی را بخواهد، یا مدیری در رابطه با كار و مدیریت خود سی دی 

آموزشی الزم داشته باشد، یا معلم راهنام، یا یك معلم كالس چندپایه و دیگر همكاران از من كمك بخواهند، چه چیز برای ارائه دارم؟
در كشور48 هزار كالِس چند پایه داریم. آیا تا به حال كسی فیلمی از آموزگاری كه به طور ماهرانه این كالس را اداره می كند، درست 
كرده است تا الگویی برای معلامن دیگر ما باشد؟ سه هزار كالس چند پایه در استان فارس وجود دارد كه به الگو و روش تدریس نیاز دارند. 
من معلم چند پایه ای را می شناختم كه 31 دانش آموز در پنج پایه داشت و از هر مدرسه ی خاصی كه شام نام بربید، بهرت كار می كرد. به 

خانه ی بچه ها می رفت، در فضای باز و در طبیعت درس می داد و خیلی كارهای دیگر.
 منونه ی كار این معلامن موفق در رشد آموزش ابتدایی آمده است. آیا منی تواند برای همكاران الگو باشد و به آن ها كمك كند؟

 تجربه های معلامن موفق در مجالت رشد به صورت گزارش ارائه می شوند، نه الگوی طرح 
درس و روش تدریس. برای دانش آموزان مطالبی ارائه شده است، ولی برای همكاران نه. ما به 
الگوهایی برای آموزش مهارت های امال، انشا و مانند آن ها نیاز داریم، در حالی كه تنها فیلم  های 
غیرحرفه ای  صورت  به  هم  آن ها  كه  هستند  تدریس  جشنواره های  فیلم های  دست رس،  در 
فبلم برداری می شوند. پخش صدا در صحنه، دوربین ثابت، و داورهایی كه نشسته اند، از جمله 

اشكاالت این فیلم ها محسوب می شوند.
دمل می خواهد روی یك سی دی، 10 كلیپ و فیلم های سه دقیقه ای بگذارم كه هر كدام حاوی 
یك نكته ی آموزشی خوب و الزم باشد تا با عنوان پیاِم گروه های آموزشی به مدارس فرستاده شود. 
این سی دی را می توان یك روز در میان در زنگ تفریح، به مدت سه دقیقه برای همكارانی كه در 
دفرت در حال اسرتاحت هستند، پخش كرد. جمع این سه دقیقه ها می تواند كارساز باشد. اول باید 

زمینه ی ذهنی همكاران را آماده كرد و سپس چنین محصوالتی را برای آنان ساخت.
یك شیوه ی ارزیابی گروه های آموزشی این است كه وارد مدرسه ای شویم و از معلم بپرسیم: شام از گروه های آموزشی چه خیری 
دیده اید؟ اگر او فكری كرد و گفت: گروه های آموزشی برای بچه ها پیك می نویسند و از این قبیل كارها، مردود شده ایم. اگر درباره ی ما 

كه ادعا داریم این قضیه را رهربی می كنیم، این طور قضاوت كنند، باید باور كنیم كه در حقیقت هیچ نقشی نداریم!
باید به همراه رسگروه ها و نیروهایی كه تحت پوشش هستند، توان و ظرفیت مان را روی تهیه ی نرم افزارهای مناسب متمركز كنیم. به 
كالس ها رس بزنیم و از معلامن بپرسیم: شام چه طور مطالب درسی را ارائه می كنید؟ یا برنامه ی دادن تكلیف و ارزش یابی تان چگونه است؟ 
بعد یك سی دی مناسب به آ ن ها بدهیم كه فقط صد تومان هزینه برمی دارد. به هر حال، تالش گروه های آموزشی باید در جهت هدایت و 

رهربی و كمك به وضعیت آموزشی كالس ها باشد.
ما نیز امیدوار و مطمنئ هستیم كه شام در این مسیر پیروز و موفق خواهید بود. ان شاء الله.

با نظرسنجی كه در مدارس 
از  كه  دریافتی��م  داش��تیم، 
دوره ی  در  ن��وروزی  پی��ك 
راهنامیی، نه معلم استقبال 

می كند نه دانش آموز
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در جمع همكاران دبستان نیا كوثری

یك روز 
یدیر آمده بودیم!
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از قدیم قصه ی آشپز که دوتا شود و دو سلطانی که در اقلیمی منی گنجند را شنیده ایم و گاه رشح اختالف مدیران دو نوبت 
صبح و عرص را در گزارش ها و حكایت های مدرسه ها خوانده ایم. اما حکایت خانم نبوی زاده و خانم راستی، مدیران دو نوبت صبح 

و عرص مدرسه ی دخرتانه ی »نیا کوثری« ماجرای دیگری است.
هامهنگی، همدلی و برنامه های حساب شده و دقیق این دو همکار را، از نظم و آرامش مدرسه گرفته تا پوشش ظاهر آن ها 
اولین و آخرین شورای  می توانستی احساس کنی. هر طرح و برنامه ای در مدرسه برای دو نوبت به طور یکسان اجرا می شود. 
آموزگاران دو نوبت و متام جلسات انجمن اولیا و مربیان، مشرتک است. اما ویژگی مورد توجه ما که سبب شد برای تهیه ی گزارش 

همراه آقای بذرافکن به آن جا برویم، میزان استفاده و شیوه های بهره مندی آن ها از مجالت رشد بود. 
با وجود متام شدن ساعت کار نوبت صبح، خوش بختانه هر دو مدیر در مدرسه حضور داشتند که می گفتند در اغلب موارد 

چنین است. داخل ساختامن، کنار در ورودی تابلوی »ایستگاه خرب«، شاد و خندان ایستاده 
خودمنایی  تابلو  این  روی  چیستان،  و  لطیفه  تا  گرفته  مذهبی  و  علمی  مطالب  از  بودند. 
می کرد. خانم راستی توضیح داد: »بخشی از این مطالب از مجالت رشد بچه ها انتخاب شده 
است. مطالب به مدت یک ماه روی تابلو می ماند. ابتدای ماه بعد، مطالب جدید به اضافه ی 
سؤال هایی از مطالب ماه پیش جای آن ها را می گیرند. کسانی که مایل هستند، به سؤال ها 
پاسخ می دهند و پاسخ را در صندوقی که نزدیک تابلو روی دیوار نصب شده است می ریزند 

تا در مسابقه رشکت داده شوند.«
خانم نبوی زاده اضافه كرد: »نه تنها متام بچه های دو نوبت تحت پوشش رشد هستند که 
امسال از طرف مدرسه متام همکاران و معاونان نیز مشرتك رشد شده اند. برای باالبردن سطح 

علمی همکاران رصف این هزینه ها الزم است.«
سال  پایان  تا  آموزگاران  شورای  جلسات  »در  داد:  توضیح  هم چنین  زاده  نبوی  خانم 
تحصیلی برنامه ریزی شده است که هر جلسه، آموزگاران یکی از پنج پایه درباره ی یکی از 
مطالب رشد آموزش ابتدایی که برایشان جالب تر بوده است، صحبت کنند و در آن زمینه با 

همکاران تبادل نظر داشته باشند.
دیروز نوبت معلامن پایه ی دوم بود که از 70 راه اثربخشی آموزش امال صحبت کردند. همکاران به یاد خاطره ها و تجربیات 

شخصی خودشان می افتادند و هر کدام به نحوی بحث را کامل می کردند. تعامل زیبا و رضایت بخشی پیش آمده بود.«
جای ما خالی بود و یک روز دیر آمده بودیم! خانم راستی و نبوی زاده که هر دو از خوانندگان جدی مجالت رشد مدیریت 
مدرسه و رشد آموزش ابتدایی هستند، از مطالب آموزنده ی مجالت و تجربیات سبز دیگر همکاران، با توجه به رشایط مدرسه ی 
خود استفاده می کنند. از جمله، طرح »تابلوی معرفت« كه به شکلی تازه تر در مدرسه اجرا می شود. آن ها والدین بچه ها را نیز 
که اغلب از فرهنگیان هستند، فراموش نکرده اند و سهمی از وب سایت مدرسه را به مطالب مجالت رشد برای والدین اختصاص 

خانم نبوی زاده اضافه كرد: »نه 
تنها متام بچه ه��ای دو نوبت 
تحت پوشش رشد هستند که 
امس��ال از طرف مدرسه متام 
همکاران و معاونان نیز مشرتك 
رش��د ش��ده اند. برای باالبردن 
سطح علمی همکاران رصف 

این هزینه ها الزم است.«



186

داده اند. مطالب بهداشتی، آموزشی، رفتاری و سایر مواردی که ممكن است برای والدین مفید و الزم باشد، عالوه بر وب سایت به 
صورت بروشور هم در اختیارشان قرار می گیرد. جای تأسف بود که با این میزان توجه به نرشیات، در پایان آذرماه فقط مجالت 
شامره ی یک به دست آن ها و دانش آموزانشان رسیده بود. آموزگاران نیز از نحوه ی توزیع مجالت گله و شكایت داشتند که رشح 

آن پس از این خواهد آمد.
خانم راستی درباره ی محتوای مجالت گفتند: پیش از این، رشد آموزش ابتدایی هم تعداد صفحاتش بیشرت بود، هم پرمحتواتر 
و متنوع تر بود. در مجموع، مقاالت ساختارگرایی که در هشت شامره ادامه داشت، مقاالت دکرت مصطفوی و مقاالت آقای طاهری 

در زمینه ی علوم خیلی مفید بودند.
خانم نبوی نیز عقیده داشت: تجربیات سبز کشورهای مختلف از بخش های جالب مجله بود.

به کالس خانم یزدیان، معلم کالس اول رفتیم و با بچه ها درباره ی مجله ای که فقط یک شامره ی آن را از اول سال دیده بود ند، 
حرف زدیم. درباره ی فرق کتاب و مجله گفتند و این که: »وقتی مجله می خوانیم به ما خیلی خوش می گذرد.« 

کاردستی و لطیفه های مجله از قسمت های مورد توجه آن ها بود. خانم معلمشان بیشرت از کتاب های قصه برایشان می خواند. 
خانم یزدیان گفت: »در حال حارض، بچه ها فقط دور حروف را خط می کشند و از بعد از عید روی مجالت کار خواهند کرد.« 

در کالس خانم جعفرزاده، دانش آموزان کالس چهارم، هرچه از مطالب مجله به یاد داشتند، گفتند؛ از زندگی عقرب گرفته تا 
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درست کردن ژله. یکی از بچه ها پرسید: »مجله های بچه ها در مدرسه های شهرهای دیگر هم 
مثل همین مجله است؟

بچه ها گفتند كه هنوز ورق زدن و متاشای مجالت سال های گذشته برایشان جالب است 
است.  امسال  از  بیشرت  که  لطیفه هایش  و  چیستان ها  به خصوص  و حوصله شان رسمنی رود؛ 

همین طور گفتند:
ـ بعضی از مطالب را کوتاه تر و خالصه تر بیاورید و به جایش مطالب تازه تر بگذارید. 

ـ درباره ی انسان های نخستین بنویسید.   
ـ درباره ی پیامربانی بگویید که منی شناسیمشان.     

ـ بعد از هر قصه سؤال بدهید.
از خانم جعفری در مورد فعالیت هایشان در ارتباط با مجالت پرسیدیم. گفتند: »در آغاز سال تحصیلی« جلسه ای با اولیا در 
مورد مجالت رشد داشتیم و والدین که اکرثشان فرهنگی هستند، روی توجه بیشرت به مجالت و حتی برگزاری آزمون از آن ها ارصار 

داشتند. چرا که معتقد هستند، ممكن است در آزمون های مدارس خاص و تیزهوشان از مطالب این مجالت سؤال بیاید.«
نه. بچه ها  باشد،  به صورت مسابقه  »اگر  پاسخ شنیدیم:  از مجله منی شود؟ و  باعث دل زدگی بچه ها  کار  این  آیا  پرسیدیم: 

آقای بذرافکن گفت: »من فکر 
می کنم خیلی از همکاران ما 
اگر اسم آزمون و دانش افزایی 
نباش��د، عالق��ه ی چندانی به 

مجالت ندارند. آیا موافقید؟«
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مسابقه را دوست دارند. بیست سؤالی راه می اندازیم و بچه ها به صورت گروهی به پرسش ها جواب می دهند. خواندن مجله به 
درک مطلب دانش آموزان کمک می کند و درسشان هم قوی تر می شود. گاهی والدین ترجیح می دهند بچه ها به جای مجله درس 

بخوانند و این اشتباه است.«
زنگ تفریح در دفرت مدرسه در جمع همه ی معلامن خوب، اندیشمند و صمیمی دبستان بودیم. هر کس از فعالیت خود روی 
مجالت رشد مطلب جالبی گفت که به چند مورد از آن ها اشاره می کنم )قباًل از این که اسامی این عزیزان را ذکر نکرده ام، عذر 

می خواهم؛ چرا که همه ی این دوستان زمان صحبت نام خود را نگفتند(:
در كالس، برای تقویت روخوانی در کالس از مجالت استفاده می کنیم.

یا مطالب علمی، رساغ مجله ها  داستان  برای خالصه نویسی  انشا  باشند. در ساعت  کتاب درسی  ـ مجالت می توانند مکمل 
می رویم.

ـ برای تقویت امال و تقویت انشا و آمادگی در جشنواره ی خواندن از این مجله ها استفاده می کنیم.
ـ )معلم کالس پنجم( مشکل ما این است که مجالت رشد به موقع به دست ما منی رسد. سال های گذشته برای رشد تکنولوژی و 
رشد آموزش ابتدایی ثبت نام کرده و هزینه اش را پرداخته بودم، اما سه چهار شامره اش اصاًل نیامد. اگر می گفتند منی آید، خودمان 
می رفتیم و تحویل می گرفتیم. این بی نظمی در توزیع باعث می شود که خودبه خود کمی رسد شویم. ولی در کل مجالت رشد 
مطالب خوبی دارند. در کالس از مجالت بچه ها استفاده منی کنم، ولی تأکید دارم که در خانه آن را بخوانند. از آن چه که در کالس 

می گویند، می فهمم که مجله را خوانده اند.
ـ )معلم کالس دوم( ما مجله را در کالس می خوانیم و من از مطالب مجله سؤال می کنم. این كار باعث تقویت درک مطلب 

آن ها می شود. اگر از آن ها نخواهم و اجبار نکنم، منی خوانند.
ـ فرهنگی بودن خانواده های بچه ها از یک جهت خوب است اما شاغل بودن مادرها و این كه فرصت ندارند، مشکلی برای 

ماست. والدین از ما توقع دارند که با بچه ها مجالت را بخوانیم.
ـ بچه ها مسابقه و جایزه را دوست دارند.

ـ خوب است که از مطالب کاربردی و درسی یکی دو سؤال در مجالت باشد.
ـ بازی های مجله و رسگرمی های آن برای بچه ها جالب ترند.

ـ بچه ها به جدول  هم عالقه  دارند. هم دایره ی واژگان آن ها را زیاد می کند و هم روی حافظه ی آن ها تأثیر می گذارد. 
آقای بذرافکن گفت: »من فکر می کنم خیلی از همکاران ما اگر اسم آزمون و دانش افزایی نباشد، عالقه ی چندانی به مجالت 

ندارند. آیا موافقید؟«
پاسخ معلامن چنین بود: 

ـ اگر مطالبی به روز و مفید باشد، حتاًم به آن توجه می شود. برخی از مطالب تکراری اند، اما ما مجالت را می خوانیم.
ـ معلامن دوست دارند، در مجالت با روش های نوین تدریس در مجالت آشنا شوند.
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ـ من با توجه به وقت محدودی که دارم، در كالسم به جای مقاالت طوالنی، مطالب کوتاه و مفید را الزم دارم. نرشیات رشد 
باید چنین مطالبی داشته باشند. 

آقای بذرافکن افزود: تنها خودتان را در نظر نگیرید. آیا همکارانتان در مدارس دیگر به خواندن عالقه دارند؟چه طور می شود 
که بدون برگزاری آزمون، معلامن به مطالعه عالقه مند شوند؟

ـ بیشرت همکاران فرصت مطالعه ندارند.
ـ عالقه به مطالعه باید از کودکی ایجاد شود و بیشرت تحت تأثیر محیط خانواده شکل می گیرد تا ارصار معلم در مدرسه.

ـ چرا من معلم ساعتی را در مدرسه برای مطالعه و افزایش دانسته هایم ندارم؟ همه ی کارمندان ساعت اضافه کاری دارند. ما 
بیشرت کارهای مدرسه را در خانه انجام می دهیم. حتی در مدرسه، غیر از ساعت شورا،  فرصتی برای مشورت با همکارم ندارم. شش 
روز در هفته رسکالسیم و در خانه فرصت مطالعه نداریم. یک روز در هفته را بگذارید كه به جای رفنت رسکالس، به رساغ مطالعه 

و تحقیق در اینرتنت و یا برای آموزش ضمن خدمت به اداره برویم.
ـ ساعت مطالعه و تحقیق را جزو ساعت درسی ما بگذارید. نظام آموزش وپرورش ما، به ما امکان مطالعه و افزایش معلومات 

را منی دهد.
آقای بذرافکن فرصت را مناسب دانست و در مورد طرح امسال دانش افزایی هم از همکاران نظرخواهی کرد. همکاران ضمن 
تأیید آن گفتند خوب است که در انتخاب مجالت آزادتر باشند و از ساعت و زمان آزمون های سال گذشته که با ساعت تدریس 

آن ها برخورد داشت، گله کردند.
فرهیختگان مدرسه ی نیا کوثری را به خدا سپردیم و برایشان آرزو کردیم آن طور که دوست دارند، روز و ساعتی در هفته به 

مطالعه و دانش افزایی آن ها اختصاص یابد.
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با بچه ها به خانه آمد و در دست پدران و مادران نشست. آنان 
كه در جلساِت آموزِش خانواده در مدارس، باارزش و اهمیت این 
مهامن آشنا شده بودند، تحویلش گرفتند و در كنار فرزندان خود از 
خوانندگان »رشد« شدند. جمعی نیز از این فراتر رفتند و با این كه 
معلم نبودند، با رشد آموزش ابتدایی و انواع رشدهای تخصصی 
معلامن اشرتاك پیدا كردند. زمانی طوالنی از این ماجرا نگذشت كه 
این بار بچه های فرهنگیان، كنار والدین نشستند تا آن ها را در »آزمون 
اینرتنتی از محتوای مجالت رشد« همراهی كنند. این اقدام عالوه بر 
آن كه حس بزرگی و اعتامدبه نفس را در دانش آموزان افزایش داد، به 
معلامن و دانش آموختگان قدیم نیز یادآور شد كه باید شتاب كنند 
تا در علوم نوین از فرزندان خود عقب منانند؛ كه امروزه در جوامع 
پیرشفته، معنای سواد تغییر یافته و »باسواد« كسی است كه از علوم 
دیجیتالی آگاهی دارد، مسلط به زبان انگلیسی است و مهم تر از 

همه »مهارت زندگی« دارد.
»آزمون اینرتنتی« برای همكاران، بعد از كارها و فعالیت های 
فرهنگی متفاوتی برگزار شد كه تاكنون استان اصفهان در زمینه ی 
ارتقای فرهنگ مطالعه و ترویج نرشیات رشد در مدارس برای بچه ها 
داشته است؛ فعالیت های مثل: درست كردن مجله توسط دانش آموزان 
با الگوبرداری از مجالت رشد، برپایی منایشگاه از فراورده های رشد، 
جشنواره ی غذا از بخش آشپزی مجله، اجرای مسابقه در زمینه های 
داستان نویسی و طنز و چیستان، اجرای فعالیت ها و بازی های رشد 
در زنگ ورزش، نصب مطالب جالب مجله روی پانل ها و دیوار راهروهای مدارس، و اختصاص ساعتی با عنوان »زنگ رشد« در برنامه ی هفتگی 
بعضی مدارس و استفاده های متنوع از مجالت در آن ساعت. مدارسی نیز مجالت سال های گذشته را به صورت مجلد )شامره های یك سال( 

در كتاب خانه ی خود برای مراجعه و استفاده ی همكاران فراهم كرده اند.
اما فعالیت های رایانه ای اصفهان، به خصوص برگزاری آزمون اینرتنتی از محتوای مجالت رشد، اقدامی تازه و تجربه ای نو در كشور محسوب 

می شود. با آقای محمدرضا اسامعیلی، مناینده ی مجالت رشد در اصفهان و عضو شورای IT سازمان در این باره به گفت وگو نشستیم: 
 بعد از تأیید اهمیت و لزوم آشنایی همكاران فرهنگی با رایانه و علوم مربوط به آن، یعنی ICT، نقطه ی آغاز فعالیت شام كجا بود؟

 ابتدا در یك آسیب شناسی كلی، دالیل این كه چرا در مدارس كشور از IT به درستی استفاده منی شود، مشخص شد: اول، زیرساخت های 

ــــز آنـــالیـــن گ
اسماعیلی،  محمدر︲ا  با  گفت وگو 
ــده ی رشـــد اصــفــهــان ــن ــای ــم ن
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الزم در مدارس آموزش وپرورش ما موجود نیستند. دوم، معلامن ما دانش الزم و كافی را برای استفاده ی خودشان و نیز آموزش كودكان ندارند. 
ممكن است در روش سنتی بسیار مهارت داشته باشند، اما منی توانند آن را با روش های جدید و IT تلفیق كنند. اصالً فرهنگ استفاده از آن در 
فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس ما كم یا ضعیف است. از طرف دیگر، الگوی مناسب، عینی و زنده ای در آموزش وپرورش ما وجود ندارد 

كه معلامن بتوانند آن را در كالس خود به كار گیرند.
ما به دنبال راهكارهای عملی بودیم كه این موانع را به حداقل برسانیم. در ارتباط با زیرساخت ها، ابتدا آماری از مدارسی كه كارگاه رایانه 
دارند، تهیه كردیم. سپس به تقویت و فعال كردن آن ها پرداختیم، تا حدی كه بتوانند مدارس دیگر را هم رسویس دهند. مصمم شدیم طی 
برنامه ای پنج ساله كه از امسال آغاز شده است، متام واحدهای آموزشی را به كارگاه رایانه مجهز كنیم و منابع مربوط به IT را در كتاب خانه های 

مدارس توسعه دهیم.
بین مدارسی كه در زمینه ی IT قوی هستند، با مدارس ضعیف تر ارتباط چند سویه برقرار كردیم؛ ارتباطاتی مثل بازدیدهای آموزشی مدارس 
از هم، تشكیل شورای معلامن مشرتك، تشكیل انجمن اولیا و مربیان مشرتك برای انتقال تجارب و كارهایی كه انجمن همراهی و كمك كرده است 
و آموزش و هدایت معلامن. به راه انداخنت »جشنواره ی روش های تدریس مبتنی بر IT«، اقدام دیگری بود كه سال گذشته در حوزه ی مدارس 
راهنامیی در درس های جغرافیا و علوم تجربی انجام شد. امسال حرفه وفن و زبان را در برنامه ی جشنواره داریم و به ترتیب هر سال این برنامه 

را به یاری خدا برای همه ی درس ها ادامه خواهیم داد.
 برای معلامنی كه مهارت های الزم را برای استفاده از رایانه نداشتند، چه راهكارهای عملی در نظر گرفته شد؟

 ناچار شدیم مهارت های هفت گانه ی IT را به عنوان بازآموزی برای كسانی كه آن را به بوته ی فراموشی سپرده و كسانی كه دوره ندیده اند، 
به آموزش بگذاریم؛ دست كم در دو برنامه ی »powerpoint« و »word« كه بتوانند الاقل محتوا را از قالب گچ و تخته به منایش دیجیتال 

درآورند.
 برگزاری مجدد این كالس ها به رصف هزینه ی دوباره نیاز داشت.

 بله، برای این منظور 30 میلیون تومان اعتبار در شورای IT سازمان تصویب شد كه ارزش آن را داشت. برای نیروهایی با ظرفیت باالتر هم 
آموزش تولید محتوا، فلش و مولتی مدیا گذاشتیم؛ تا برای كالس درس خود به صورت بومی، سی دی آموزشی تولید كنند. سی دی زبان انگلیسی را 

خود معلامن ساخته اند. سی دی حرفه وفن هم تولید شده است و ساخت سی دی برای درس علوم در حال انجام است.
 چه طور شد كه به فكر برگزاری آزمون اینرتنتی برای همكاران افتادید؟

 ما همه ساله برای كل كاركنان استان و معلامن سه دوره ی تحصیلی، آزمون علمی برگزار می كردیم. آزمون در دو مرحله ی استانی و منطقه ای 
انجام می شد و مشكالت عمده ای داشت؛ از جمله: هزینه ی ایاب و ذهاب برای همكاران، خطرات تردد از مناطق گوناگون استان، هزینه ی كاغذ 
و چاپ و تكثیر و توزیع سؤال، به عالوه ی عوامل اجرایی دست اندركار آزمون ها. گذشته از این كه شكل امتحان با حضور ناظر و مراقب از لحاظ 

فرهنگی و اخالقی مناسب و در خور معلامن نبود.
تصمیم گرفتیم آزمون مبتنی بر IT را به صورت »on line« انجام دهیم. مشكالتی كه احتامل می دادیم با آن ها برخورد كنیم عبارت بود از: 
نداشنت تجربه ی عملی در كشور، امكان محدودیت های مخابراتی و پهنای باند، عدم استقبال همكاران و مقاومت آن ها و مواردی مثل این. اما 
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فكر كردیم، حتی اگر شكست بخوریم، مهم نیست. آن چه اهمیت دارد، »نقطه ی آغاز و رشوع كار« است. 
به همراه سه نفر از دوستان مسلط بر IT، كار را رشوع كردیم. نوشنت برنامه دو ماه طول كشید و در مجموع دو مرحله آزمون استانی و 
منطقه ای، 30/000 نفر امتحان دادند. البته مشكالتی هم در نرم افزار داشتیم كه برطرف كردیم و با به روزتر كردن آن، دوباره برای آزمون دی ماه 

سال 1388 آماده است.
 آیا در آزمون های حضوری تعداد بیشرتی از همكاران رشكت منی كردند؟ برگزاری آزمون به این شكل باعث گله و شكایت همكارانی 

نشد كه دست رسی به رایانه و یا مهارت الزم برای كار با آن را نداشتند؟
 نه، كسی شاكی نبود. كمرت بودن تعداد همكاران هم قابل پیش بینی بود. دو سال پیش از آن، در حوزه ی حضوری، 13000 نفر برای آزمون 
آمدند و در اولین تجربه ی آزمون اینرتنتی 8500 نفر رشكت كردند؛ با وجود آن  كه بسیاری از مدارس، از جمله مدارس روستایی دست رسی به رایانه 

نداشتند. این نسبت خیلی خوب است.
در مرحله ی اول جای خاصی را برای امتحان مشخص نكردیم. گفتیم هر كس از هرجا كه می تواند 
)منزل، كافی نت و...( رشكت كند. از معاونت آموزشی هم خواستیم به هر كس در این آزمون رشكت 
كرد، تقدیرنامه بدهد، تنها این مهم بود كه ترس همكاران بریزد و رضورت كار احساس شود. هدف، 

آشتی معلامن با بحث فناوری و IT بود.
در مرحله ی دوم آزمون، حوزه های اجرا، ادارات آموزش وپرورش محل و مدارسی بودند كه كارگاه 
رایانه داشتند. آزمون به صورت on line انجام شد. زمان آزمون را باید به علت مشكالت احتاملی مثل 
قطع برق و پایین آمدن رسعت اینرتنت، محدود می كردیم. نیم ساعت زمان برای آزمون گذاشتیم. در 
مجموع دو امتحان حدود 30/000 نفر، یعنی نزدیك به نصف جمعیت كاركنان ما رشكت كرده بودند. 
خود همكاران خیلی اظهار رضایت كردند. یكی از معلامن ابتدایی می گفت: شام باعث شدید من 

آموزش هایی را كه دیده بودم، دوره كنم و یك لپ تاپ برای خودم بخرم.
به نتایجی كه می خواستیم رسیدیم: به وجود آمدن احساس نیاز به كار با رایانه؛ عالقه مند شدن 
فرهنگیان و فرزندان آن ها به فراگیری و استفاده از رایانه. در نهایت از مشكالتی كه در آزمون های حضوری داشتیم، خربی نبود. این آزمون تأثیر 

خود را به خوبی گذاشت، به طوری كه امروز معلامن زیربار آزمون حضوری منی روند.
 از منابع آزمون و نوع سؤال ها بگویید.

 منابع آزمون، مجالت رشد مثل فصل نامه ی »مدیریت مدرسه« و كتاب هایی متناسب با رشته های درسی همكاران بودند. تأمین منابع آزمون 
و طرح سؤال را برعهده ی گروه های آموزشی استان گذاشتیم تا سؤاالتی را طرح كنند كه جنبه ی كاربردی و كلیدی داشته باشند.

شكل سؤال هم به صورت ترشیحی، چندان جواب گوی كار ما نبود. مثالً برای همكاران دوره ی ابتدایی یك بانك سؤال 600 تستی از دو سه 
كتاب فراهم شد كه سؤال ها برای هر كاربر به صورت رندم تغییر می كرد. پنج سؤال نفر اول، برای نفر بعدی تكرار منی شد. معلامن در یك زمان 
مشخص و محدود متناسب با سؤال ها به آن ها پاسخ می دادند. سؤال ها قابلیت كپی كردن ندارند. خود همكاران نیز خواهان سالمت آزمون 

مصمم ش��دیم طی برنامه ای 
پنج س��اله كه از امسال آغاز 
ش��ده اس��ت، متام واحدهای 
آموزش��ی را ب��ه كارگاه رایانه 
مجهز كنی��م و منابع مربوط 
ب��ه IT را در كتاب خانه های 

مدارس توسعه دهیم
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هستند. ما آزمون هایی برای دوره ی ابتدایی داریم كه به صورت كتاب 
باز است. بعد از آزمون، بانك سؤال ها و پاسخ های صحیح باز می شود 

تا همه استفاده كنند.
هنگام ثبت نام، همكاران مثل كنكور با كد كاربری، اطالعات خود 
را وارد می كنند. بعد از آزمون هم به تفكیك ناحیه و منطقه ی استان، 
دوره ی تحصیلی و جنسیت، كارنامه هایشان را تحویل می گیرند. 
مثالً آموزگاران خانم منطقه ی اردستان، نتایج آزمون خود را جداگانه 
می بینند. هر فرد نیز بالفاصله پس از آزمون و در انتهای آن، تعداد 

پاسخ های درست و غلط و منره اش را می گیرد.
مطالعه ی  به  همكاران  گرایش  در  تأثیری  چه  آزمون  این   

مجالت رشد داشت؟
كّمی  دید  ما  گرچه   
افزایش  قصد  و  نداشتیم 
نبود،  میان  در  رشد  كّمی 
استان اصفهان امروز از نظر 
در  مجالت  توزیع  تعداد 
كشور اول است. معلامن، 
چون به غنی بودن محتوای 
مجالت اعتقاد پیدا كردند، 

خود رساغش آمدند. اصفهان از نظر استقبال از مجالت عمومی و 
فصل نامه های تخصصی نیز، امسال با استان های دیگر اختالف دارد 
و از آن ها پیش  افتاده است. در حالی كه سال های قبل در فصل نامه های تخصصی رتبه ی ششم را داشت. معلامن به ترتیب رضورت و اولویت 

خواهان »رشد تكنولوژی«، »مدرسه ی فردا«، »رشد مدیریت مدرسه«، »آموزش ابتدایی« و سپس سایر مجالت رشد هستند.
 با توجه به آشنایی با رایانه و عالقه به كار با آن، آیا باز هم معلامن خواهان مجله به شكل سنتی آن هستند؟

 بله. ما سال گذشته پیشنهاد دادیم كه مقاالت مورد نظر برای آزمون را به صورت pdf روی سایت خودمان بگذاریم. نشانی سایت دفرت 
انتشارات را هم به همكاران دادیم تا مجالت را از آن جا مطالعه كنند. اما قبول نكردند. آن ها می خواستند خود مجله را به عنوان منبع مطالعاتی 
داشته باشند. از طرف دیگر، خواندن مطالب از روی رایانه همه جا امكان پذیر نیست. اگر هم بخواهند از مطالب مورد نظر خود چاپ بگیرند، 

گران تر از خرید مجله درمی آید. همگان لذت ورق زدن و خواندن مجله را ترجیح می دهند.

به معلامن آموزش وبالگ نویسی 
داده ایم. گروه های آموزش��ی 
نیز از طریق وبالگ اطالعات 
مورد نیاز و منابع اطالعاتی را 

به معلامن خود می دهند
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 این اتفاق چه قدر به ایجاد عشق به مطالعه و انگیزه برای تحقیق و پژوهش كمك كرده است؟
 امروز همكاران ما به دنبال مقاالت گوناگون می گردند و ما به دنبال شكار سایت های مختلف و توسعه ی آن هستیم. به معلامن آموزش 

وبالگ نویسی داده ایم. گروه های آموزشی نیز از طریق وبالگ اطالعات مورد نیاز و منابع اطالعاتی را به معلامن خود می دهند.
معلمی از استان، تاكنون هفت مقاله در مجالت رشد به چاپ رسانده است. ترغیب معلامن به مطالعه بدون تردید روی دانش آموزان هم 

تأثیر می گذارد.
 اگر سؤال ها، پژوهشی و نیازمند تحقیقات كتاب خانه ای باشند و یا به گونه ای تفكر برانگیز باشند كه به جای حفظ مطالب، به 

ترویج یادگیری كمك كنند، همكاران را بیشرت به مطالعه و نیز به كارگیری قلم و نوشنت تشویق منی كنند؟
 خیلی عالی است، اما ارزیابی و گرفنت بازخورد آن دشوار است. ما معلامن اهل قلم هم داریم، اما همه این طور نیستند. بررسی و داوری مقاالت 
تحقیقی به تعداد زیاد، برای ما امكان ندارد. همه ی معلامن هم، زمان، توان و حوصله ی الزم را ندارند. از طرف دیگر، كتاب خانه های ما در شهرهای 

كوچك چنان كه باید غنی نیستند.
در آینده می توانیم هدف سؤال ها را طوری تعیین كنیم كه كاربر به مطالعه ی چند منبع نیاز داشته و 
پاسخ هایش وابسته به درك و تحلیل مطالب باشد. می تواند مجله را نقد و بررسی كند و برداشت خودش 
را از مطلب ارائه بدهد. من فكر می كنم خود مجله باید این كار را بكند. دفرت و رسدبیر اگر دقت و توجه 
به مقاله ای را الزم می دانند، سؤال های را در رابطه با آن مطرح كنند و جایزه ای برای بهرتین پاسخ ها 

بگذارند. ما هم برای آن فراخوان استانی می دهیم. جای چنین اقدامی در مجالت رشد خالی است.
 نرم افزاری كه تولید كردید، عالوه بر قسمت آزمونی آن، چه ویژگی های دیگری دارد؟

 وجود یك مدیریت لینكستان كه كاربران بتوانند به شعبه های اطالعاتی گوناگون متصل شوند. یك 
مدیریت متاس هم گذاشتیم. كسی كه وارد سایت می شود، آزمون بدهد یا نه، با ما در ارتباط است. به ما 
نظر می دهد و ما هامن جا از طریق هامن نرم افزار به او جواب می دهیم كه این خیلی مؤثر بوده است. 
در ارتباط با سؤال و گزینه ها »مدیریت نظرسنجی« وجود دارد كه همكار هامن لحظه ای كه امتحان 

می دهد، می تواند در مورد سؤال یا گزینه ها نظر بدهد؛ مثالً كاربردی  نبودن یا احتامالً نادرست بون سؤال. طراح وظیفه دارد به او پاسخ دهد.
ما از طریق این سایت، خربهای آموزشی و تربیتی سازمان را نیز برای همكاران و معلامن می فرستیم و از آن ها نظر می گیریم. مدیریت دانلود 
فایل ها، مدیریت گالری تصاویر، امكان ایجاد صفحات نامحدود برای تعداد زیاد كاربران كه هم زمان وارد می شوند، و منوی اصلی سایت كه با 
 host فرهنگ اصفهان تناسب زیادی دارد، از دیگر قسمت های سایت هستند. فضایی كه برای آن پیش بینی كرده ایم، 1000 مگابایت فضای

است، به پهنای 10 گیگ تا به لحاظ رسعت كمرت مشكل داشته باشیم؛ چرا كه هم زمان تعداد زیادی برای اجرا وارد می شوند.
 همكاران با استفاده از امكانات اینرتنتی و آموزش هایی كه دیده اند، بی شك می توانند در نقاط گوناگون استان و نیز سایر نقاط 
كشور، با هم ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم استفاده كنند. از طرف دیگر، می توانند با دفرت مجالت رشد هم در ارتباط بیشرتی 

باشند. شام آماری از میزان این ارتباطات یا همكارانی كه دارای وبالگ هستند، دارید؟

در ارتباط با س��ؤال و گزینه ها 
»مدیریت نظرس��نجی« وجود 
دارد كه همكار هامن لحظه ای 
كه امتح��ان می دهد، می تواند 
در م��ورد س��ؤال ی��ا گزینه ها    

نظر بدهد
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 ما تنها اطمینان داریم كه این اتفاق افتاده است و تعامل چندسویه در نقاط متفاوت استان و حتی در كشور بین همكاران وجود دارد. 
هامن طور كه اطالع داریم، تعامل و ارتباط با دفرت مجالت رشد هم افزوده شده است. اما آماری نداریم. شاید بتوان از مدیریت سایت »انتشارات 

رشد«، تعداد مراجعات را خواست.
 آیا از امكانات فراهم شده در سایت سازمان، دانش آموزان هم سهمی دارند؟ چیزی مثل مسابقه یا آزمون اینرتنتی برای آنان تدارك 

دیده شده است؟
 نه، به خصوص آزمون از مجالت رشد را به هر شكلی ممنوع اعالم كردیم. بخش نامه ی رسمی نوشته ایم و در بازدیدهایامن از مناطق، تأكید 

كرده ایم كه اجرای هرگونه آزمون به خصوص آزمون های چند گزینه ای در دوره ی ابتدایی ممنوع است.
امور فرهنگی مربوط به بچه ها برعهده ی مناطق و شهرستان های خود آن هاست. اعتقاد داریم با توجه به تنوع فرهنگ، جغرافیا، گویش، 
ویژگی های اقتصادی و... در هر استان، منی توانیم یك برنامه را برای همه ی این مناطق طراحی كنیم و به اصطالح برای همه یك نسخه ی مشابه 
بپیچیم. مناطق خودشان این امور فرهنگی را هدایت و نظارت می كنند و در اردیبهشت ماه، از مجموعه ی فعالیت های فرهنگی خود گزارش 

ارائه می دهند.
 از آقای اسامعیلی تشكر می كنیم كه در رشایط مهامن داری )دوستان و خانواده ی رشد از تهران( و 
مشغله های كاری و در حالی كه تلفن همراهشان پیوسته بی تابی می كرد، این زمان را برای گفت وگو در 

اختیار ما گذاشتند.

* * *
طعم خوشی كه در »گز موفقیت اصفهانی«هاست، از عطر همدلی، شیرینی همكاری و لطافت 
وظیفه شناسی هر كدام از اعضای گروه، یا بهرت بگوییم این خانواده است. این را پیش از گفت وگو با آقای 

اسامعیلی دریافتم، زمانی كه همراه ایشان و آقای واحدی به انبار مجالت رشد در اصفهان رفتیم. غرض احوال پرسی بود. به قول آقای واحدی، 
رسزدن به دوستانی كه در انبارها، دور از سازمان و غالباً در حاشیه ی شهر هستند، ایجاد همدلی و دلگرمی می كند.

در برخی استان ها كه تحویل و توزیع مجالت نیز برعهده ی خود گروه های آموزشی است، دوستان با سختی های زیادی مواجه اند. اما این جا 
انبار و توزیع مجالت با بخش پشتیبانی سازمان است و حساب و كتاب ها با امور مالی و این است كه دوستان در كارهای فرهنگی، زمان و توان 

بیشرتی برای نوآوری ها و خالقیت ها دارند.
گفتند انبار حدود سال 1378 ساخته شده است، اما بسیار نوتر و متیزتر از این حرف ها به نظر می رسید. انبار جدیدی هم در حال ساخت 
بود. آقای املاسی، مسئول انبار، چنان در مورد زمان ورود و خروج كتاب های درسی و مجالت به انبار سخن می گفت كه انگار چای و گز 
می خورد. می گفت چون زمان ورود كتاب های درسی با مجالت خیلی تداخل ندارد، مشكلی ایجاد منی كند. همه چیز خوب بود و ابراز رضایت از 
بسته بندی های جدید مجالت كه باعث شده است، دیگر مجله ها آسیبی نبینند و متیزتر به دست همكاران و دانش آموزان برسند؛ متیز و رسشار 

از انرژی مثبتی كه نیك اندیشی و همدلی دوستان در اصفهان به آن افزوده است.

آزم��ون از مج��الت رش��د را ب��رای 
دانش آموزان به هر ش��كلی ممنوع 

اعالم كردیم
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آن هــــایــــی كه 
ــان ــم ش ــدی ــدی ن

كارشناس  اكبری،  محسن  با  گفت وگو 
مسئول گروه های آموزشی استان سمنان

مردان بزرگی هستند که حیاتشان از آفتاب و باران است. چون 
درختان، قدم بر زمین دارند و دست هایشان به سوی آسامن بلند 
است. اگر ُگل می کنند و میوه می دهند، حاصِل خواسنت ها و عطِش 
دانسنت هاست. دمادم از چشمه های دانش، نور می نوشند و سبزی 
اندیشه ی آبادی دارند، هر  و مثره اش را به خلق می دهند. چون 
کجا هستند گسرته ای را به وسعِت اندیشه شان آبادی می بخشند. 
خواندن و دانسنت را مایه ی عزت انسان بلکه نیاز اساسی او می دانند. 
می خواهند دانش آموزان از کودکی به مطالعه انس یابند و معلامن و 

والدینشان با خواندن آشتی کنند.
»یکی« برای به روز کردِن دانِش آموزگاران و تشویق آن ها و 
بچه ها به مطالعه، در شهری کوچک و دور از مرکز، »دبیرخانه ی 
ـ که خواندن مجالت را از اسباب رشد و موفقیت  رشد« راه می اندازد 
ـ و »یکی« در روزگاری که کارمندان و مدیراِن ادارات ما  خود می داند 
درگیر کارهای اجرایی، مدیریتی و عمرانی شده اند، آن ها را به خواندن 
کتاب دعوت می کند؛ در هرجلسه ای و به هر بهانه ای کتابی معرفی 
می کند؛ خوراک روزانه اش کتاب است و رسم هدیه دادن کتاب را در 
اداره باب کرده تا همکارانش چون او ازین باده بچشند و روزی به 

آن عادت مداوم یابند.
از همکارانی که شیرینی این باده را در کام دارد و آثار دوستی و 
مصاحبت این بزرگان در او منایان است، آقای محسن اکربی، کارشناس 
مسئول گروه های آموزشی استان سمنان است. او که خود از درختان 
ـ درباره ی »دبیرخانه ی رشد«، خالِق ایده ی آن و کسانی که  ـ نه چوب های خشک که منکر بارا ن اند  سبزی است که باران را  قدر می داند

ندیدیمشان با ما به گفت وگو نشست.
 ایجاد »دبیرخانه ی رشد« را اولین بار چه کسی و با چه هدفی پیشنهاد کرد؟

 همکاِر اهل قلمامن ، آقای مهدی حزب اللهی در »میامی« مدیر مدرسه بود. سال 1385 جزو بهرتین مدیران استان برگزیده شد و هامن سال  
رمز موفقیت خود را مطالعه و استفاده از مجالت رشد )مدیریت، مدرسه ی فردا، تکنولوژی و...( عنوان کرد. بعد از مدیریت دوباره در رشته ی 
دینی و قرآن به تدریس مشغول شد در همه ی این سال ها با مجالت رشد در ارتباط بود؛ نامه می نوشت، مطلب می داد و یکی دوباری هم به 

دفرت مجالت رفت و با مسئوالن آن مالقات كرد. 
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بعد از تغییر سمت از مدیریت به معلمی فرصت بیشرتی برای فعالیت های جنبی پیدا کرد. از آن جا که به تأثیر و اهمیت مطالعه، به خصوص 
خواندِن مجالت ایامن داشت، پیشنهاد داد زیرنظر گروه های آموزشی »دبیرخانه ی رشد« را راه اندازی کنیم. گفتم پیشنهاد قشنگی است، اما به 
شیوه نامه ی اجرایی و توضیح نحوه ی کار نیاز دارد. به رسعت شیوه نامه ای نوشت و رونوشتی به ما داد. سال اول آن را به صورت آزمایشی در 
میامی اجرا کرد. به قصد این که در منطقه ای محروم با پراکندگی بسیار، منطقه ای که هم معلامن آن از امکانات رفاهی کمرتی برخوردار هستند 

و هم دانش آموزان و اولیایشان به سختی زندگی می کنند، خوراک فکری فراهم کند و مطالب رشد را به همکاران بشناساند.
حدود یک ماه بعد از آن که مجالت تخصصی به دست همکاران می رسید، در وبالگ دبیرخانه ی رشد برای هر مجله زمان آزمون مشخص 

می کرد.
به مدارس نامه می نوشت و سؤاالت را پخش می کرد. برای همکاران اهرم تشویقی گذاشته بود: همکارانی که مجالت را مطالعه می کردند 

و در آزمون موفق می شدند، از رییس منطقه تشویق نامه می گرفتند. آن سال موفقیت خوبی داشت. 
تعداد زیادی از معلامنی که اصالً با مجالت آشنایی نداشتند، از خوانندگان رشد شدند. سال بعد طرحش 
را به استان داد ما در جلساِت هفتگی گرو ه ها مطلب را مطرح کردیم. آقای محمودی، معاون آموزشی 
وقت، از این طرح استقبال کرد؛ چون از زمانی که در مدرسه دبیر زبان بود، از مجالت استفاده می کرد 

و تأثیر و اهمیت آن ها را می دانست. 
در جلسات بعد، آقای حزب اللهی به دعوت گروه ها حضور داشت و همکاران را در ارتباط با 
شیوه ی کار دبیرخانه توجیه می کرد. قرار شد تعدادی از تشویق ها را خود منطقه صادر كند و همکارانی 
را که امتیاز باالتری دارند، برای دریافت تشویقی به استان معرفی کنند؛ که البته قدری کار دشوار شد. در 
مرحله ی بعد حدود 130 نفر برای گرفنت تشویقی از رییِس سازمان معرفی شدند که کمیته ی تشویقی 
موافقت منی کرد. برای صدور گواهی ضمن خدمت نیز الزم بود تا منابع با رسفصل های تعیین شده 
در دوره های ضمن خدمت هم خوانی داشته باشد. امسال توانستیم برای مدیران، کارشناسان آموزش و 

معاونان، یک دوره ی آموزش ضمن خدمِت »مدرسه محوری« برگزار کنیم.
 دبیرخانه ی رشد در کنار تالش برای ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ مطالعه ی همکاران، برای بچه ها 

و دانش آموزان چه فعالیت هایی داشته است؟
 از هامن سال هایی که مجالت رشد زیرنظر گروه های آموزشی قرار گرفتند، ما بچه ها را در نظر داشتیم. تاكنون برای دانش آموزان پایه های 
ـ1385 استان سمنان 6622 نفر مشرتك کودک داشت و پارسال 8831 نفر. هم چنین  دوم تا چهارم ابتدایی مسابقاتی برگزار کرده ایم. سال 84 
تعداد مشرتکان رشد نوآموز در سال 1385، 7891 نفر بود که پارسال به 11524 نفر رسید. امروز بیش از نیمی از دانش آموزان ابتدایی ما مشرتک 

مجالت رشد هستند.
براساس یک نیازسنجی که از دبیران به عمل آمد، دلیل ضعف بچه ها در دروسی مثل تاریخ، جغرافی، علوم و حتی ریاضی، ضعیف 
بودن توانایی روخوانی و درک مطلب آن ها بود. پس »طرح غنی سازی درس ادبیات فارسی« را در دوره ی راهنامیی برای سه سال متوالی 

آق��ای مه��دی حزب اللهی در 
»میامی« مدیر مدرس��ه بود. 
بهرتی��ن  س��ال 1385 ج��زو 
مدیران اس��تان برگزیده شد و 
هامن سال  رمز موفقیت خود 
را مطالعه و استفاده از مجالت 
رشد )مدیریت، مدرسه ی فردا، 

تکنولوژی و...( عنوان کرد
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برنامه ریزی کردیم. یکی از منابع این طرح، »رشد نوجوان« بود. برگزاری مسابقات در زمینه های مطالعه، درک مطلب، خالصه نویسی، انشانویسی 
از فعالیت های این طرح است. مثالً برای دانش آموزاِن پایه ی سوم راهنامیی مسابقه ی انشانویسی گذاشته بودیم که نیاز بود حتاًم مطالبی از رشد 
را خوانده باشند. برای بچه های سال اول و دوم راهنامیی هم آزمونی برگزار كردیم که مواد آن از محتوای »رشد نوجوان« بود. تعداد متقاضیان 

رشد نوجوان امساِل ما نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
 با توجه به مجالت رنگارنگی که بچه ها در کیوسک ها می بینند، آیا برگزاری مسابقات و آزمون می تواند انگیزه ی خوبی برای خواندن مجله ی 

رشد نوجوان باشد؟
 ما جوایز خوبی در نظر گرفتیم و بچه ها هم خوب استقبال کردند. عالوه براین که مجالت رشد از مجالت دیگر ارزان تر و در دست رس تر 
هستند. امسال وزارت خانه طرحی را مطرح كرد که برنامه ی ما را تغییر داد و در حقیقت فعالیتامن در برخی مدارس به همین طرح وزارت خانه 
محدود شد. همراه کتاب فارسی جزوه ای داده شد که در کنار هر درس، مطلبی )از احادیث، آیات قرآن و...( در ارتباط با آن و مکمل آن آمده 
است. از ما خواستند که امسال به عنوان استان منونه ی پایه این کار را انجام دهیم. در هر شهرستان دو مدرسه در پایه ی اول درگیر این کارند، اما 

طبق برنامه ی سال گذشته مسابقات رشد نوجوان را ادامه می دهیم.
امسال بابت توزیع رایگان مجالت رشد در مناطق محروم هم طرحی را به رییس سازمان دادیم 
که براورد هزینه شده است. البته من با پوشش صددرصد این مناطق موافق نیستم و فکر می کنم در 

مواردی، اگر حداقل 20 درصد قیمت مجله را  دانش آموز بپردازد، بیشرت به آن اهمیت می دهد. 
 اگر در کنار مجالت دانش آموزی، یک جلد از مجالت عمومی و اختصاصی هم به طور مجانی یا 
از رسانه ی مدارس، برای آشنایی همکاران فرستاده شود، می تواند سبب انگیزه و کشش به مطالعه در 

این دوستان شود.
 دریافت مجالت حتی یک نسخه به شکلی که همکار و مدیر ما به زحمت نیفتاده باشد، هزینه ای 
پرداخت نکند، چک ننویسد، امضا نگیرد و...درست نیست؛ ممکن است آن را در آرشیو هم نگه 

ندارند. 
برای ارزش یابی توصیفی، چهار جلد کتاب به هر مدرسه ای فرستادیم. به اکرث مدارسی که رفتیم و رساغ گرفتیم دیدیم نیست! معلم می گوید: 

من در مدرسه ندیده ام.
یا بین کتاب ها گم شده بود، یا در کشوی میز مدیر بود که احیاناً گم نشود و از بین نرود!

 امسال دبیرخانه ی رشد در مناطق گوناگون استان برقرار شده است. فعالیت های جدید این دبیرخانه ها چیست؟
 امسال برای متمرکز و کارامدتر شدن فعالیت های دبیرخانه، سی عنوان مجله را بین مناطق تقسیم کردیم. رشدهای کودک، نوآموز، دانش آموز، 
نوجوان و مدیریت مدرسه را در کارشناسی گروه های آموزشی سازمان برعهده گرفتیم و بقیه ی عناوین را در حد یک تا دو مجله، به هر منطقه 
سپردیم. گفتیم شام هرگونه فعالیتی که می توانید در رابطه با معرفی و استفاده از مطالب این مجالت انجام دهید. گزارش فعالیت ها و نیازهای 

اجرایی خود را برای ما بنویسید. ما در انجام آن به شام کمک خواهیم کرد.

طرح غنی سازی درس ادبیات 
فارسی« را در دوره ی راهنامیی 
برای سه سال متوالی برنامه ریزی 
کردیم. یکی از منابع این طرح، 

»رشد نوجوان« بود
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دست همکاران برای برنامه ریزی باز است. براساس نیاز مناطق خود فعالیت هایی را برنامه ریزی می کنند و هر سه ماه یک بار گزارشی از 
فعالیت های خود ارائه می دهند. به عنوان منونه، همکاران وزارت خانه از منایشگاهی که پارسال در میامی برپا شده بود، دیدن کردند.

امسال با نیازسنجی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که مدیرهای ما خموده شده اند و دیگر به دنبال فعالیت های مطالعاتی نیستند. 
دغدغه هایشان این است که فالن قسمت را بخرید، آن جا را تعمیر کنید و... دنبال کارهای عمرانی و خدماتی رفته اند. باید کاری کنیم که وارد 

سیکل آموزش بشوند.
امسال با اولویت دوره ی ضمن خدمت برای مدیران، معاونان و کارشناسان آموزشی، براساس مقاالت رشد »مدیریت مدرسه« آزمونی حضوری 
تدارک دیده ایم. 16 ساعت آموزش ضمن خدمت براساس هشت شامره ی »مدیریت مدرسه«، همین سال تحصیلی به صورت آزمون تستی برگزار 
می شود. اول قرار بود آزمون به شکل مجازی باشد، اما همکاران در گروه ارتقا آن را نپذیرفتند؛ با این استدالل كه ممکن است همه ی همکاران  
منابع را مطالعه نکنند یا به جای هم پاسخ دهند. از طرف دیگر، ما فضای اینرتنتی کمی داریم و منی توانیم حجم گسرتده ای را پوشش دهیم. در 

حال حارض برای دوره های آموزشی ضمن خدمت که به صورت مجازی انجام می شود با مشکل مواجه می شویم.
مشکل را باید به نحوی حل می کردیم: گفتیم سؤال ها و مطالبامن را به مناطق می دهیم تا در 
وبالگ هایشان بگذارند. همکاران هم می توانند به صورت های متفاوت، با نامه، ایمیل و حتی اس ام اس، 

نظرات و پاسخ هایشان را مطرح کنند و ما متقابالً به آن ها جواب دهیم. 
 گرچه مطالعه ی مدیران خواه ناخواه روی رفتار و کارهای اجرایی آنان در مدارس تأثیر می گذارد، 
اما آیا بهرت نیست به جای هرگونه آزموِن نظری، تأثیر مطالب مجله بر عملکرد همکاران در مدارس 

مالک نظر و امتیاز باشد؟
 از مدیران خواسته شده است که چنین عمل کنند. اگر گروه ارتقا نیز بیشرت با ما همکاری می کرد، 
دوست داشتیم عالوه بر مطالعه، منونه ی فعالیت هایی را هم که در مدرسه انجام می دهند، روی 
سی دی برای ما بفرستند و امتیاز بگیرند. در جلساتی که در سازمان با حضور رییس گروه ارتقا و رییس 

آموزش ها داشتیم این خواسته مطرح شد، اما گروه ارتقا نپذیرفت. 
به یاری خدا در برنامه ی سال آینده از مدیران می خواهیم که طرح های قابِل اجرای مجله را در مدارس پیاده و آن را به صورت مسابقه 

مطرح می کنند. 
 آیا فقط مطالعه ی »رشد مدیریت« را از بین مجالت برای مدیران و معاونان ما مفید می دانید؟

 عالوه بر رشد مدیریت، رشدهای مدرسه ی فردا، تکنولوژی و مجالت دیگر نیز خیلی به درد مدیران ما می خورند، ولی برای گام اول و برگزاری 
آزمون، یک مجله کافی است. اگر تعداد مجالت را زیاد کنیم، به هامن نتیجه ی اول هم نخواهیم رسید و ممکن است همکاران استقبال نکنند. 
وقتی با عنوان دبیرخانه ی »رشد مدیریت«، طرح و برنامه ی آزمون را به مناطق فرستادیم، استقبال خوبی شد. شاید مطالعه ی یک مجله رشوع 
خوبی برای مطالعه و درخواست مجالت دیگر باشد؛ به خصوص بعضی مقاالت که مخاطب را به مطلبی در مجله ای دیگر ارجاع می دهد. باید 

آهسته و پیوسته این باور را در همکاران )مدیر، معلم و..( ایجاد کرد که خواندن و اجرای مطالب رشد در مدارس ما مفید و الزم است. 

عالوه بر رشد مدیریت، رشدهای 
مدرس��ه ی فردا، تکنول��وژی و 
مجالت دیگر نیز خیلی به درد 

مدیران ما می خورند
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 ایجاد دبیرخانه زحمتی اضافه بر دوش همکاران گروه های آموزشی مناطق نشد؟
 پارسال شش ساعت گروه های آموزشی را به دبیرخانه ی رشد دادیم تا نیروهایی که فعالیت می کنند، حق الزحمه ای هم بابت آن دریافت کنند. 
امسال به پیشنهاد آقای حزب اللهی و با مشورت آقای محمودی، برای گسرتش کار آن را جزو وظایف گروه های آموزشی قرار می دهیم تا دوستان 

در حوزه ای که خودمان اعامل نظر می کنیم و در ساعاتی که معین می كنیم، بتوانند فعالیتشان را انجام دهند.
 آیا دبیرخانه برای جذب نیروهای صاحب قلم نیز برنامه ای دارد؟

 به مناطق نامه نوشتیم و از همکاران دعوت کردیم تا اگر مطلب جدید و یا نقدی بر مجالت دارند برای ما بفرستند تا با نام خودشان به 
وزارت خانه بفرستیم. برای مجله مقاله بنویسند و امتیاز بگیرند. شاید اگر به جای این که مستقیاًم نوشته هایشان را بفرستند، از طریق اداره و از این 
سیکل وارد شوند، روندکاری رسیع تر انجام گیرد. عده ای هم به طور مستقیم با دفرت مجالت در ارتباط هستند. آقای حزب اللهی پارسال به تنهایی 

25 مطلب برای مجالت متفاوت رشد فرستاد که 10 مورد از آن ها چاپ شد. 
 شام فکر می کنید برای گسرتش فرهنگ مطالعه غیر از استفاده از مجالت رشد، چه کارهایی 

می توان انجام داد؟
 معلم بهرتین عامل است. معلمی که خود اهل مطالعه است، برنامه ای به دانش آموز می دهد که 
بدون مطالعه در کالس حارض نشود. معلم حربه های خوبی دارد و از راه های متفاوت، مثِل دادن امتیاز 
و منره، می تواند بچه ها را به مطالعه وادارد. یاد دادِن روش تحقیق، خالصه نویسی و... شگردهایی هستند 
که سبب می شوند، بچه ها سؤال كنند و به دانسنت عالقه مند شوند. مشکل این است که همکاران خود 
را نیازمند مطالعه منی بینند. دانش آموز از معلم سؤال منی کند که او به چالش بیفتد. می تواند در کالس 

بگوید: »هر دانش آموزی مطلب جدیدی بیاورد که من ندیده باشم، منره می گیرد.«
معلمی که به مطالعه به چشم یک نیاز نگاه کند و به آن عادت داشته باشد، نه تنها روی 
دانش آموزان که بر دوستان، همکاران و اطرافیان خود تأثیر می گذارد و آن ها را به سوی خواندن 
می کشاند. در سازمان خودمان، آقای یحیایی، معاون برنامه ریزی، فردی است بسیار کتاب خوان. از بس 
در جلسات بر مطالعه تأکید می کند، بر همه تأثیر گذاشته است. »هدیه دادن کتاب« از عادت های قشنگ اوست که باعث تشویق دوستان به 

مطالعه شده است. خود من هر بار او را می بینم، سعی می کنم کتابی تازه خوانده باشم.
 نیاز به مطالعه را چه طور در همکاران ایجاد کنیم؟

 در بازدیدهایامن از کالس، از همکاران مطالعه و اجرای روش بحث و گفت وگو را در کالس بخواهیم. بپرسیم چه کردید و کجایید؟ در 
مجمع های عمومی می بینیم که بعضی رشته ها مرده اند. در کالس حرفه وفن دانش آموز همیشه شاداب و عالقه مند است. معلم می تواند خیلی 
فعالیت کند، در حالی که معلاممنان خمودگی دارند. دنبال هیچ مطلبی منی روند. دو منره برای تحقیق می گذارند که آن را هم بچه ها از اینرتنت 
جست وجو می کنند. در حالی که باید روی یک پروژه ی علمی کار کنند. معلم باید به دانش آموز موضوع تحقیق بدهد، منابع را معرفی و او را 

راهنامیی کند، و سپس از او بخواهد كه تحقیق را انجام دهد. 

معلمی ک��ه ب��ه مطالعه به 
چش��م یک نیاز ن��گاه کند و 
به آن عادت داشته باشد، نه 
تنها روی دانش آموزان که بر 
دوستان، همکاران و اطرافیان 
خود تأثیر می گذارد و آن ها را 

به سوی خواندن می کشاند
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آقای یحیایی، معاون برنامه ریزی، 
فردی است بسیار کتاب خوان. از 
بس در جلسات بر مطالعه تأکید 
می کند، بر همه تأثیر گذاشته 
اس��ت. »هدی��ه دادن کتاب« 
از عادت های قش��نگ اوست 
که باعث تش��ویق دوستان به 

مطالعه شده است
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کتاب درسی هشت بخش دارد و در پایان هر کدام یک مصاحبه می خواهد. مسلم است که بچه ها مصاحبه ای انجام منی دهند و همه را از 
خودشان می نویسند. معلم باید روش مصاحبه را به دانش آموز بیاموزد و بگوید كه به جای هشت مصاحبه، یک مصاحبه را درست انجام بده. 

متأسفانه همکارامنان به کیفیِت کار توجه منی کنند. 
 برای انجام تحقیقات کتاب خانه ای، همکاران مشکل تهیه ی کتاب و منابع ندارند؟

 در مدارس چرا، ولی کتاب خانه های عمومی حتی دانشگاه ها همکاری می کنند. ما برای تجهیز کتاب خانه های مدارس نیز هر سال خیلی 
هزینه می کنیم. برای همکاران راحت می توان از تهران کتاب تهیه کرد، چون مشکل طوالنی بودن مسافت را نداریم. 

 در چند سال اخیر از نظر میزان تقاضا و اشرتاک مجالت رشد، افزایش کّمی قابل توجهی داشتید. چه تغییراِت کیفی در کار مدارس احساس 
کرده اید؟

 در مدارسی که تعداد بیشرتی از دانش آموزانشان تحت پوشش رشد هستند، غیر از موفقیت تحصیلی بهرت دانش آموزان، خود همکاران هم 
به مطالعه عالقه مندند. مجالت را می خرند و دیده ایم که در جشنواره های الگوهای برتر از روش های تدریس آن استفاده می کنند. خیلی زیبا، 
براساس تفاوت های محیطی و کالس خود، این روش ها را تغییر داده و روشی تازه ابداع کرده اند. در 

دوره ی ابتدایی معلامن خیلی فعال تر و زنده ترند.  
بعضی معلامن فعال راهنامیی به دنبال یادگیری مطالب جدید هستند و از مجالت تخصصی 
استفاده می کنند. ولی در کل، سطح این مجالت خیلی باالست و برای عموم همکاران ما قابل استفاده 

نیست. وقتی مطالب سنگین باشند، همکاران خود به خود از مجالت فاصله می گیرند.
 فکر می کنید بهرت است مجالت تخصصی چگونه باشند؟

 در مجالت تخصصی مطالب کاربردی برای دوره ی راهنامیی وجود ندارد. اگر این مجالت بخواهند 
تخصصی باشند، باید هم منبعی برای معلامن راهنامیی باشند و هم مطالب مورد استفاده ی کارشناسان 
دبیرستان را ارائه كنند. می توان راهکارهای خوبی به دبیران هر دو دوره ارائه داد و ارتباط خوبی بین 
آن ها ایجاد کند. معلم راهنامیی متوجه شود که در دبیرستان چه می گذرد و دبیران دبیرستان بدانند که بچه ها در راهنامیی تا چه حد کار می کنند 

و بر موضوع تسلط دارند.
من در رشته ی خودم )حرفه وفن( دقیقاً نقطه ضعف های همکارانم را می دانم. آقایان در بخش های خوراک، پوشاک و حتی در الکرتونیک 
ضعیف اند و برای خانم ها، بخش های مثل الکرتونیک و ساختامن سخت است. مجالت تخصصی رشد از الکرتونیکی می گویند که به درد مهندس 

الکرتونیک در هرنستان می خورد، در حالی که این مجالت می توانند در این زمینه همکاران راهنامیی ما را نیز بسیار یاری کنند.
معلم حرفه وفن مقدماتی را می خواند که مربوط به شاخه های اصلی علوم دانشگاهی است. ما در حرفه یک واحد به نام چوب داریم و 
آن ها رشته ای به همین نام. واحدی به نام ساختامن داریم و رشته ای به همین نام. مجله می تواند باعث افزایش دانش معلم حرفه  وفن شود. امروز 

معلم حرفه وفن دوره ی راهنامیی به رشطی می تواند از این مجله استفاده  کند که قبالً کتابی در هر موضوع آن مطالعه کرده باشد! 
 امیدواریم هامن طور که شام برای شناساندن مجالت و ارزش مطالعه به همکاران تالش می کنید، مطالب مجله ها نیز هر شامره به روزتر، 

هر سه ماه یک بار مسابقه ای 
از مطالب رش��د به طور تستی 
برگزار می كنیم که بچه ها به طور 

اختیاری در آن رشکت می کنند
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جالب تر و کاربردی تر شوند و بتوانند رضایت خاطر جمع بیشرتی از همکاران ما را فراهم کند. تالشتان پایدار و موفقیتتان مستدام باد.
جد و جهد آقای اکربی در خواندن و یادگیری و پشتکارش در آموزش و هدایت همکاران و دانش آموزان، تصویری از کسانی بود که در سمنان 

ندیدمشان؛ دوستان خوب او آقای حزب اللهی و آقای یحیایی، بزرگانی که مشتاق بهره مندی از دیدارشان خواهم بود.
* * *

در جمع شاهدان سمنان

آقای اکربی ما را تا »دبستان دخرتانه ی شاهد« همراهی کردند و به دست خانم عبیری، مدیر مدرسه و همکارانشان سپردند. مدرسه ای 
پرطرف دار که اغلب دانش آموزانش فرزندان فرهنگی هستند كه از نقاط متفاوت شهر به آن می آیند. نکته ی مورد توجه ما این که همه ی بچه ها 

مشرتک مجالت رشد هستند. خانم عبیری از ارتباط مدرسه با رشد این طور تعریف کردند: »والدین 
هنگام ثبت نام به خرید مجالت برای بچه ها تشویق می شوند و در جلسات انجمن و در طول سال، 
بیشرت با مجله آشنایی پیدا می كنند. غالباً هم از این كه با بچه ها در خواندن مجالت همراهی می کنند و 

اطالعاتشان افزوده می شود، اظهار رضایت دارند.«
مدیر مدرسه ادامه دادند: »هر سه ماه یک بار مسابقه ای از مطالب رشد به طور تستی برگزار 
می كنیم که بچه ها به طور اختیاری در آن رشکت می کنند. این مسابقات به منظور ایجاد انگیزه ی بیشرت 
برای خواندن مجالت و مطالعه ی دقیق تر آن ها انجام می گیرند و بچه ها هم کلی استقبال می کنند؛ 
حتاًم جوایز خوبی در کار است. در کل منی دانم این چه رسمی است که ما همیشه با آزمون ایجاد 

انگیزه می کنیم!«
کار قشنگی که در مدرسه ی شاهد انجام می شود این است که نسخه ای از مجالت مفید و مناسب 
کار معلامن، مثل رشد معلم، رشد تکنولوژی و رشد مدرسه ی فردا، در دفرت قرار دارد و معلامن می توانند  

در مدرسه یا خانه آن ها را مطالعه کنند. هر چند روز یک بار در ساعت های تفریح جلسات کوتاهی دارند تا هر کس مطلب مناسبی در مجالت 
رشد خوانده است، برای دیگر همکاران تعریف کند. در جلسات شورا هم به طور رسمی درباره ی مجالت اظهارنظر می كنند و حاصل آن را به 

اداره گزارش می دهند.  
خانم عبیری که خود از خوانندگان رشد مدیریت است، در مورد استفاده ی همکارانشان از مجله در کالس، مطالبی را مثال زدند که در 
گفت وگویی که با خود این عزیزان داشتیم، به آن اشاره خواهیم کرد. در دفرت خانم مدیر نشسته بودیم که با صدای زنگ تفریح، اندک اندک 

دوستان هم به ما پیوستند که هر کدام حرفی و نظری داشتند؛ گفت وگوی مفصلی که چکیده ای از آن را تقدیم می کنیم:
خانم جوامنرد )معلم کالس اول( با منونه هایی از مجالت بچه ها وارد شدند؛ جلد شده و متیز که در پیشانی هر صفحه امضا، تاریخ و نظر 
آموزگار آمده بود: »در زنگ کتاب خوانی، شعرها و قصه های مجله را برای بچه ها می خوانم. به عنوان مترین از آن ها می خواهم که دور نشانه های 

جدیدی را که خواندیم، خط بکشند.«

خانم نصیری )معل��م پایه ی 
از  بچه ه��ا می توانن��د  اول(: 
روزنامه ه��ا یا مجالت قدیمی 
کلامت را قیچی کنند و در دفرت 
خود بچسبانند. مجالت مکمل 

کار ما هستند
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پرسیدم: آیا بچه ها به چشم تکلیف و مثل کتاب درسی به آن نگاه منی کنند؟
خانم جوامنرد: در ارزش یابی جدید، تكالیف بچه ها بسیار کم است. بچه ها یکی دو بار تكلیفشان را به خانه می برند تا والدین با روش کار 
آن ها آشنا شوند. بعد از آن در کالس، هر كس که کارش را زودتر از بقیه انجام دهد، برای آن که بی کار نباشد، دنبال نشانه ها و کلامت جدید در 

مجله می گردند؛ مثل کاری که قدیم در روزنامه انجام می دادیم، ولی مجالت را قیچی منی کنیم. 
گفتم: »به این ترتیب بچه ها به نوعی خواندن مجله را تجربه می کنند. با این دقتی که مجله ها را جلد کرده و متیز نگه داشته اند، با مجله های 

خوانده شده چه می کنند؟«
خانم جوامنرد: از آن ها خواسته ام که مجالت پنج سال خود را حفظ کنند؛ هامن طور که من مجله های ده پانزده سال قبل را جلد و حفظ 

کرده ام و از دیدن و خواندن دوباره ی آن ها لذت می برم.
پرسیدم: فکر منی کنید مجله با کتاب متفاوت است و این دقت در نگه داری مجله از صمیمیت 

آن ها با مجله کم می کند؟
خانم جوامنرد: من داستان درخت را برای بچه ها گفته ام و این که مجله مثل کتاب ارزشمند است.

خانم نصیری )معلم پایه ی اول(: بچه ها می توانند از روزنامه ها یا مجالت قدیمی کلامت را قیچی 
کنند و در دفرت خود بچسبانند. مجالت مکمل کار ما هستند.

خانم عبیری: بچه ها می توانند عکس های مجله را جدا کنند و قصه هایی را که دوست دارند، 
دربیاورند و جایی دیگر بچسبانند.

خانم آل بویه )معلم کالس پنجم(: بچه ها گاهی در میان درس، یاد مطالبی از مجالت سال قبل 
می افتند؛ مثالً درباره ی نور و رنگ حرف می زنیم و می گویند مطلبی را درباره ی این موضوع در مجله ی 

سال قبل خوانده اند. آن را پیدا می کنند و به کالس می آورند. 
خانم جوامنرد: من ارصاری به نگه داری مجالت ندارم، ولی بچه هایی که آن ها را نگه می دارند، 
خاطرات زیادی را به این ترتیب حفظ می کنند. من در مجالت رشد 10 سال پیش قصه ها، شعرها و 
لطیفه های زیبایی را می بینم که گاه از مطالب امروز از نظر محتوا و کیفیت بهرت هستند. معلم و متخصص متوجه ی این تفاوت می شود. در 
مجالت امروز از مهارت، نگرش و دانش استفاده کرده اند و كوشیده اند مطالب علمی و به روز باشند. اما فرهنگ های دیرین ما در حال کم رنگ 

شدن هستند. قصه های قدیمی پدربزرگ و مادربزرگ های ما در آن مجالت با آب و تاب زیبایی می آمد.
یکی از همکاران: من هم احساس می کنم رشد نوآموز جذابیت های قدیم را ندارد، به خصوص قصه های آن که زیبا و دنباله دار بودند. اما 

امروز قصه های تکراری را می نویسند که بچه ها همه را حفظ هستند. قصه های ناگفته ی پیامربان مثالً یونس بگویید.
خانم آل بویه )معلم کالس سوم(: از شادمانی ها و زندگی خصوصی و تفریحات پیامربان و معصومین مثل شوخی های حرضت علی )ع( و 

پیامرب)ص( بگویید. 
گفتم: این نظرات را هیچ وقت برای مجله ی خودتان از طریق تلفن، ایمیل و...بیان کرده اید؟

بچه ه��ا گاه��ی در می��ان درس، 
یاد مطالبی از مجالت س��ال قبل 
می افتند؛ مثالً درباره ی نور و رنگ 
حرف می زنیم و می گویند مطلبی 
را درباره ی این موضوع در مجله ی 
س��ال قبل خوانده اند. آن را پیدا 

می کنند و به کالس می آورند
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گفنتد: خیر.
از فعالیت هایی که روی مجالت کودکان در کالس دارند، این طور گفتند:

خانم نصیری: خالصه ی داستان هایی را که برایشان در خانه یا مدرسه خوانده شده، در کالس تعریف می کنند. کاردستی هایش را می سازند و 
برای دوستانشان چگونگی ساختش را توضیح می دهند.

خانم آل بویه )کالس پنجم(: من مجله ی بچه ها را به طور کامل در خانه می خوانم و بین درس به مطلبی که خوانده ام اشاره می کنم. بچه هایی 
که آن مطلب را خوانده اند، رسیع ابراز می کنند و با هم درباره ی آن چه که خوانده ایم، بحث می کنیم. در کالس اصالً مجله را منی خوانیم ، فقط 
آن ها را تشویق می کنم که وقت خواب و بی کاری مجله را بخوانند. یا اگر آشپزی مجله را انجام داده اند، مقداری از دست پختشان را برای بچه ها 

به کالس بیاورند تا بچشند.
خانم معصومه آل بویه )کالس سوم(: ما هم در کالس مجله را منی خوانیم، اما در صفحه ی آزاد کتاِب »بنویسیم« گاهی از آن استفاده می کنیم. 

یا مطلب جالبی را که در خانه خوانده اند، به کالس می آورند و برای دوستانشان می خوانند. 
خانم حلوایی )معلم کالس دوم(: ما در روز توزیع مجله نگاهی به آن می اندازیم و قسمت هایی 
از آن را می خوانیم. ولی در روزهای دیگر فقط در حین درس به مطالب آن اشاره می کنیم و بچه ها 
مجله را در خانه می خوانند. بچه ها می گویند چیستان و لطیفه هایش کم است. آن ها خیلی دوست 
دارند سؤال های علمی در یک شامره مطرح شوند، آن ها دنبال جواب ها بگردند و جواب ها را برای 
مجله بفرستند و تا شامره ی بعد منتظر باشند. رسانجام هم پاسخ درست و احیاناً اسم خودشان را در 

مجله ببینند.
خانم حلوایی و سایر همکاران: صفحه ای را به چاپ شعر، نقاشی و داستان بچه ها اختصاص 

دهید. 
هم چنین، همکاران درباره ی مجالت خودشان )رشدهای معلم، مدیریت، آموزش ابتدایی و...( نظر 

دادند:
خانم عبیری: وجود مسابقاتی مثل مسابقات مقاله نویسی و عکاسی پشت جلد مجالت، مخاطبان را جذب می کند.

خانم جوامنرد: »رشد آموزش ابتدایی« بحث های کارشناسی خیلی خوب دارد. لطفاً منابع آن ها و نیز منابعی عالوه بر آن ها را برای مطالعه ی 
بیشرت ما معرفی کنید.

خانم جوامنرد: وجود صفحه هایی مثل »گل برگ های تربیتی« که جمالتی کوتاه اما مؤثر و آموزنده از بزرگان دارند، برای مجالت رشد الزم 
است.

خانم معصومه آل بویه: وجود مسابقات جالب، چه در مجالت کودکان و چه در مجالت بزرگ ساالن باعث ارتباط و تعامل  بیشرت مخاطب با 
مجله می شود. من از تجربه ی معلامن موفق خیلی استفاده می کنم. توضیح روش های جدید تدریس، مثالً آموزش قرآن، به حدی خوب بود که 

اگر کسی نتوانسته بود در کالس رشکت کند، با خواندن مجله آن را یاد می گرفت.  

بعض��ی هم از س��خت بودن 
سؤال های مسابقات رشد که 
در مدرسه شان برگزار می شود، 
شاکی بودند و فکر می کردند كه 
طراح سؤال ها دست اندرکاران 

مجالت هستند
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* * *
ما دقایقی هم در حیاط مدرسه بین بچه های کالس پنجم بودیم. با 
اشتیاق درباره ی مجله ی خودشان )رشد دانش آموز( نظر می دادند. بعضی ها 
می گفتند قصه ها و شعرها کودکانه اند و در حد ما نیستند. بعضی برخالف 
آن ها نظر می دادند که خیلی هم خوب است! بعضی معرتض بودند که 
اصالً چیستان و لطیفه ندارد و از این نظر مجالت کودک و نوآموز برایشان 
جالب تر است و می گفتند: »شعر و قصه اش را زیاد کنید... از کلیله  و دمنه 
بنویسید... قصه های شاهنامه قشنگ هستند... قصه های مادربزرگی داشته 
باشید... به داستان های تخیلی عجیب و غریب عالقه داریم. دوست داریم 

نوشته ها و نقاشی هایامن را چاپ کنید.«
بعضی هم از سخت بودن سؤال های مسابقات رشد که در مدرسه شان 
برگزار می شود، شاکی بودند و فکر می کردند كه طراح سؤال ها دست اندرکاران 
مجالت هستند. خوش بختانه مدیر حضور داشت و این بار سنگین را از 
دوش ما برداشت و گفت سؤاالت کار مدرسه است و می خواهند بچه ها 

مجله را دقیق تر بخوانند. 
... و در جمع گرم و صمیمی خانم مدیر و بچه ها تا در بزرگ مدرسه 

بدرقه شدیم.
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در رسمای بی رحمی که تیغ تیزش را از روی باال پوش و لباس گرم 
به استخوان ها می کشید، دلگرم و امیدوار به اداره می رفت. تجسِم 
چشامن ذوق زده ی دانش آموزان در فضای انباشته از بوی کاغذ و رنِگ 
مجله ها، برق شادی در نگاهش انداخته بود. صورت خندان علی که 
برای پیدا کردن صفحه ی لطیفه ها، مجله را تند تند ورق می زَند، مجید 
که دنبال خانه ی جی جی باجی ها می گردد، حمید رضا که برخالف آن 
دو، آرام و با تأنی مزه ی هر صفحه را می چشد، عنوانش را می خواند، 
دستی بر هر تصویر می کشد و می رود صفحه ای دیگر، و... همگی 

صورت یخ بسته اش را به خنده باز می کردند. 
مسیر زیادی را از روستای»دارِمرجان« آمده بود و می دانست 
ادارات، به آموزش و پرورش »رسدشت«  از امتام کار  ساعت ها پس 
کسی  داشت  اطمینان  چون  نبود،  نگران  ولی  رسید.  خواهد 
هست که با خوش رویی در را به رویش می گشاید، دستش را به 
گرمی می فشارد، چای گرمی باهم می خورند و با بسته ی مجله های 
بچه ها به »دارمرجان« برمی گردد. کسی هست که مثل او بچه ها را 
دوست دارد و به شادی، رشد وتعالی آن ها فکر می کند و مهم تر از 
همه، به نقِش مجله به عنوان یکی از ابزارهای مهم کمک آموزشی 
در رشد فکری، اخالقی و پیرشفت درسی آن ها اعتقاد دارد؛ اعتقادی 
به استواری باوری که او را در سال های جنگ به جبهه کشانده بود. 
هامن باوری که دشوار ها را آسان می کند و غیر ممکن ها را ممکن. 
مگر جهاد برای افزایش سطح سواد و دانش، کم تر از مبارزه در جبهه 

است ؟ فقط باید آن را باور کنیم و به کاری که می کنیم ایامن داشته باشیم. تا »مناینده«ی اعتقاد خود باشیم. 
آقای سید جالل کریمی خدمت گزار اداره ی آموزش وپرورش رسدشت، یکی از منایندگان رشد است؛ یکی از کسانی که اعتقاد دارد، مجالت 
رشد برای ارتقای سطح فرهنگ مطالعه وسواِد جامعه مؤثر و بلکه الزم است. او رسم پروانگی و جانبازی را سال ها پیش از این آموخته است و 

می داند در راه ترویج نورِ معرفت، اگر از نقِدجان نیز مایه بگذارد باکی نیست که: »آن شمع سامان می دهد از شعله ی زرین بال ها«1. 
آقای محمد گلبازی، مناینده ی مجالت رشد در استان آذربایجان غربی که با تالشی کم سابقه توانست در طول دو سال، شامر خوانندگان 

مجالت را از 1/2 درصد به 17 درصد برساند، رمز پیروزی خود را همین یاراِن پروانه صفت می داند که به معجزه ی عشق ایامن دارند. 
او را در فرودگاه، میاِن حاجیاِن ازحج برگشته دیدم، با هامن لبخنِد پیروزی برلب و غمی ناشناخته در نگاه گرچه به ظاهر از حج برنگشته 

ــــان  ـــــود آس ش
ز عشـق كـاری چـند
كه بـود نـزد عقل بس دشـوار
نماینده ی  گلبازی،  محمد  با  گفت وگو 
مجالت رشد در استان آذربایجان ︾ربی

ی
ضای

 ر
مه

اط
ف



209

بود و باری در دست نداشت، چمدان دلش لربیز از درددل وخاطره بود، وآرامش و شادمانی به خاطر سوغاتی که برای همه ی بچه های استان 
داشت. از فرودگاه تا خانه ی معلِم ارومیه، جسته وگریخته از »سعی« دوساله اش گفت و »صفای« یارانش و»َعرَفه ای« که به معرفت گل های 
رسزمین مادری اش می انجامد. گفت که در این زمان کوتاه، چه مسافت طوالنی را پشت رس گذاشته است وتا رسیدن به آرمان شهر خود، چه 

قدر راه دارد. 
آقای واحدی، معاون سابق برنامه ریزی و انتشارات »دفرت انتشارات کمک آموزشی« گفته بود که استان آذربایجان غربی توانسته است با 
ابتکارات خاص در انجام تبلیغات گسرتده، به درصِدخوانندگان و مشرتکان رشد بیفزاید، و من آمده بودم تا در این باره با مناینده ی رشد گفت وگو 
کنم؛ حال آن که تبلیغ کار دشواری نیست، به خصوص اگر سازمان های آب و برق و صدا وسیام و سایر وسایل ارتباط جمعی با تو همراه باشند. 

کار دشوار مبارزه با اندیشه ای نادرست و تالش برای ساخنت یک فرهنگ و اندیشه ی تازه است. 
سال هاست که اندیشمندان جهان ثابت کرده اند، وقتی کودکی کتاب و مجله ای می خواند، نه تنها به معلومات او افزوده می شود که طرح 

نقش ها و سؤال های مختلف در ذهن او، به بروز خالقیت ها و اندیشه های بزرگ می انجامد. حال 
تصور کن، بسیاری از »دوستان فرهنگِی« تو منکر اهمیت و تأثیر معجزه آسای خواندن مجالت باشند 
و بگویند بچه ها همین که کتاب درسی شان را بخوانند، شاهکار کرده اند! و ندانند علت افت تحصیلی 

دانش آموزان چیست. آقای گلبازی و دوستانش قهرمان این عرصه اند، نه عرصه ی تبلیغات! 
پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند ؟ 

آری! اگر بسیار اگر کم فرق دارند
شادم تصور می کنی وقتی ندانی

لبخندهای شادی و غم فرق دارند
برعکس می گردم طواف خانه ات 

دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند
من با یقین کافر، جهان با شک مسلامن
با این حساب اهل جهنم فرق دارند... 2

و این تفاوت ما را به گفت وگو با آقای گلبازی مشتاق تر کرد: 
 بفرمایید از کی و چه طور به خانواده ی رشد پیوستید ؟ 

 اولین بار همراه آقای احمدیان به نشست ساالنه ی منایندگان رشد در »اردبیل« دعوت شدیم، درحالی که آن زمان مسئولیتی در رشد نداشتیم. 
در طول گردهامیی، برداشتِ خودمان را از صحبت های دوستان یادداشت می کردیم. از منایندگان رشد در استان های هم جوار، علِل موفقیت آن ها 
را جویا شدیم و در پی کشف علت ضعف کار خود بودیم. در آن دو شب با معاون آموزشی استان اردبیل، خانم فیروزی، منایندگان رشدآن ها، 
منایندگان تربیز، زنجان، قزوین، کردستان و... همه ی کسانی که از نظر کمی یا کیفی از ما جلوتر بودند، صحبت کردیم. هرچه بیش تر اطالعات 

کسب می کردیم، بیش تر مشتاق می شدیم دنبال این کار را بگیریم.

محمد گلبازی، مناینده ی مجالت 
رشد در استان آذربایجان غربی 
با تالشی کم س��ابقه توانست 
ظرف دو سال شامر خوانندگان 
مج��الت رش��د را از 1/2 به 17 

درصد برساند
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در هامن نشست آقای واحدی عنوان کردند که از مهر 1386 به بعد، معاونان »آموزش و نوآوری« مسئول مستقیم مجالت رشد خواهند بود. 
هامن جا آقای احمدیان قرار گذاشتند، مرا به عنوان مناینده ی رشد معرفی کنند. از من خواستند تا آن جا که می توانم اطالعات جمع آوری کنم و با 

استفاده از امکانات بالقوه ای که در استان وجود دارد، بهره مندی از مجالت را توسعه دهم. 
یکی از دلیل عمده ی این تصمیم، درصد پایین قبولی دانش آموزان استان بود. ما بیش ترین افت تحصیلی را از نظر کمی و کیفی داشتیم. 

ایشان اعتقاد داشتند توسعه ی نرشیات رشد تأثیر مثبتی بر روند کّمی  و  کیفی آموزش در استان ما خواهد گذاشت. 
  از مهر1386 که رساًم رشد را از معاونت پشتیبانی تحویل گرفتید، اولین اقدام شام چه بود ؟ 

 دعوت از مسئوالن »دفرت انتشارات کمک آموزشی« از جمله آقای حاجیان زاده، مدیرکل وقت دفرت و آقایان شامانی و واحدی، معاونان ایشان، 
و 15 رسدبیر مجالت رشد به استان. جمعاً هشت اکیپ دو نفره را برای24 منطقه ی آموزشی در نظر گرفتیم. هر کدام در سه شهرستان حضور 
یافتند و در جلسات مدیران، دبیران و آموزگاران در مورد بسته های آموزشی و اهمیت آن ها، این که 
در دنیا از چه وسیله هایی برای آموزش استفاده می شود و ما فقط به کتاب درسی و کتاب حل مسئله 
و... اکتفا کرده ایم، صحبت کردند. اولین جرقه، همین نشست های سه روزه بود. همکاران با جدیت 
متام درجلسات حارض می شدند و دالیل و اهمیت کار را برای معلامن و همکاران توضیح می دادند. 

همکاران نیز عقاید خود را ابراز می کردند. 
دومین عامل مهم در رشِد رسیع نرشیات، دقت در انتخاب منایندگان بود. مناینده باید به کاری 
که می کند ایامن و اعتقاد داشته باشد تا بتواند تأثیر بگذارد. از سال 1386 به دنبال منایندگانی بودم که 
افزایش حتی دو کلمه بر گنجینه ی لغات دانش آموزان را قدر بدانند و ارزش لبخند یک بچه را درک 
کنند. باید نیروهای مخلص را پیدا کرد و از هرکس به اندازه ی توان او انتظار داشت. من برای پیدا کردن 
این افراد با ماشین خودم به شهرستان ها می رفتم و آن ها را قانع می کردم، این مسئولیت را برای آینده ی 
فرزندامنان برعهده بگیرند. رسایدار مدرسه ای، انبارداِر مجالت می شود. این انسان معتمد و سامل، با 
روی خوش از رانندگانی که برای حمل مجالت می آیند، پذیرایی می کند؛ هامن طور که عشق و عالقه ی 

خدمت گزار اداره ی آموزش و پرورش رسدشت، علت موفقیت رشد در این منطقه است. 
کارهای فرهنگی مجله برعهده ی منایندگان است؛ اموری مثِل برگزاری مسابقات، حضور در صدا و سیام، حضور در دفرت مطبوعاِت استانی 
و.... در این مدت هرجا جلسه ای بود، از مناینده ای می خواستیم در آن رشکت کند، پنج دقیقه وقت بگیرد و در مورد اهمیت مجالت رشد برای 

جمع حارض صحبت کند. 
تبلیغات )آگاهی دادن های( همه جانبه ای را رشوع کردیم. اگر معاون آموزش و نوآوری مصاحبه داشت، حتاًم به مجالت اشاره می کرد. 
اگر رییس سازمان آموزش وپرورش مصاحبه داشت، خواهش می کردیم حتاًم دو خطی هم درباره ی رشد بگوید. اگر رییس سازمان به شهرستان 
می رفت تا با مدیران صحبت کند، باز خواهش می کردیم رشد را فراموش نکند. هرجلسه ای که می شد، از مسئول امور دفرتی اطالعات می گرفتیم 
که امروز رییس و معاون ها کجا هستند  و قبل از آن ها در آن محل حارض می شدیم؛ به طوری که به حضور ما عادت کرده بودند. گاهی اگر از 

دانش آموزان ابتدایی )رشدهای 
کودک، نوآم��وز و دانش آموز( 
بی��ش از 70 در صد خریداران 
رشد را تشکیل می دهند. بعد 
دوره ی  رش��دهای  از  آن  از 
راهنامیی و تخصصی بیش ترین 

استقبال می شود
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نظر سلسله مراتب اداری اجازه داشتیم، خودمان صحبت می کردیم. 
   بیش تر کدام عناوین رشد، معرفی و تبلیغ می  شدند ؟ 

ـ را تبلیغ می کردیم. چون افت تحصیلی ما بیش تر در این  ـ راهنامیی و دبیرستان  ـ به خصوص تخصصی ها  متام رشدها عمومی و تخصصی 
دوره هاست. علت ضعیف بودن بچه ها ضعف دبیران و متولیان آن هاست. ضعف عالئق شغلی یا کم بودن تخصص معلامن باعث کم شدن 
عالقه ی نوجوانان و جوانان به درس می شود. وقتی دبیری از نوآوری ها بی اطالع است، نحوه ی استفاده از رایانه را بلد نیست، توانایی کسب 
اطالعات جدید از اینرتنت را ندارد و... از دانش آموزی که از او جلوتر است، چه انتظاری داریم ؟ ما اعتقاد داریم، نرشیات رشد به همکاران ما 

اطالعات روز و تخصصی الزم را می دهد. 
 نرشیات رشد در استان شام حدود 20 سال فعالیت داشته اند. در طول یکی دو سال اخیر چه تغییری در میزان مخاطب مشاهده 

می کنید؟  بیش ترین مخاطبان چه گروهی هستند ؟ 
 سال 1386در کل استان 6420 نفر مشرتک رشد بودند، درحالی که 612هزار دانش آموز و 40 هزار معلم داشتیم. یعنی حدود 1/2درصد از این 

جمعیت از مجالت رشد استفاده می کردند. سال بعد این مقدار به 8 درصد رسید و سال بعد توانستیم 
آن را به 12/5درصد برسانیم. امسال 17 درصد )121 هزار نفر( مشرتک داریم. 

دانش آموزان ابتدایی )رشدهای کودک، نوآموز و دانش آموز( بیش از 70 در صد خریداران رشد را 
تشکیل می دهند. بعد از آن از رشدهای دوره ی راهنامیی و تخصصی بیش ترین استقبال می شود. 

بچه های ابتدایی بیش تر از سایرین مجالت را دوست دارند. وقتی بزرگ تر می شوند، چیزهای 
دیگری را جای گزین مجالت می کنند. اگر توانسته باشیم ما عشق به مطالعه را در آن ها ایجاد کنیم و 
آن ها را به خواندن عادت دهیم، تأثیر این کار را پنج شش سال آینده در دوره ی راهنامیی، با افزایش 
درخواست مجالت و کتاب خواهیم دید. در ده دوازده سال آینده، با ارتقای فرهنگ مطالعه، به  یاری 

خدا نسل جوانی عالقه مند به علم و تحقیق و مطالعه داریم. 
زمانی که افراد منی دانستند رشد اختصاصی و عمومی چیست، رشدهای عمومی فقط در12 شهر )و نه روستا( توزیع می شدند. امروز در 24 
منطقه ی شهری و 24 منطقه ی روستایی،  30 نوع رشد توزیع می شود. دو سال پیش بحث مجالت تخصصی را که پیش کشیدیم، ماه اول 3000 

نفر متقاضی داشت. در دی ماه امسال بیش از 7300 متقاضی مجالت تخصصی داریم و این بسیار امیدوارکننده است. 
زمانی همکاران منی دانستند »مدرسه ی فردا« یعنی چه  و مناسب چه گروهی است ؟ امروز در سایه ی اطالع رسانی وسیع، حضور در جلسات 
و صدا و سیامی استان، برن زدن ها و تبلیغ در جلد پیک های نوروزی، والدین هم با 30 نوع مجله ی رشد آشنا شده اند. 256 هزار تبلیغ، همراه با 

پیک های نوروزی سال 1388 به میان 256 هزار خانواده رفت. 
 شنیدم که روی فیش های آب و برق هم از مجالت رشد گفته اید. از چه طریق توانستید این کار را انجام دهید ؟ 

 روابط عمومی فرمانداری بر روابط عمومی سایر سازمان ها ارشاف دارد. هفت اداره ی مهم را که بیش تر از سایر ادارات با جامعه و خانواده ها 
در ارتباط هستند، انتخاب کردیم: آموزش و پرورش، پلیس راهور، مخابرات، آبفا، توانیر، رشکت گاز و اداره ی کل راه و ترابری. از فرمانداری خواستیم 

در هفته ی معلم هم همه ی 
تبلیغات روی مجالت رش��د 
متمرکز شد. اسمش را گذاشتیم 

»مبب باران بی رس و صدا«
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انجمنی از این اعضا تشکیل دهد و خود دبیر نشست ها و جلسات آن شود. در سال روز تقویم منای هر کدام از این سازمان ها، سایرین به تبلیغ 
بپردازند و در مدارس با بچه ها در این باره صحبت شود. مثالً در »روز هوای پاک«، هر هفت اداره تبلیغات خود را بر این موضوع متمرکز کردند: 
»اگر دست هم را بگیریم همه باهم رشد می کنیم«. در هفته ی معلم هم همه ی تبلیغات روی مجالت رشد متمرکز شد. اسمش را گذاشتیم 

»مبب باران بی رس و صدا«. در عرض یک هفته شعارهای رشد به ادارات، خانه ها و مغازه ها رسازیر شد. 
رشد کّمی مجالت مهم نیست. ما با یکی دو طرح دیگر می توانیم شامر مشرتکان رشد را به دو برابر االن افزایش دهیم، ولی این افزایش پایدار 
نخواهد بود. مشرتک سه سال پیش ما هنوز خواننده ی رشد است. مهم »فرهنگ سازی« است؛ این که خانواده ها و حتی خیلی از مدیران و معلامن 

ما باور کنند که مطالعه برای افراد جامعه رضوری و الزم است و مجالت در افزایش فرهنگ مطالعه اثرگذارند. 
 صدا و سیامی استان هم در تبلیغات رشد سهیم است. چه فعالیت هایی انجام می دهد و آیا هزینه ای از این بابت دریافت می کند ؟ 

 خیر، صدا  و  سیام از اعضای شورای آموزش و پرورش است. وظیفه ی تعلیم و تربیت فرزندان ما 
بر عهده ی این واحد نیز هست؛ هامن طور که برعهده ی ارشاد اسالمی،  فرمانداری و استانداری هم 
هست. در حال حارض، صدا و سیام نشست ها و گردهامیی های ما را پوشش خربی می دهد؛ در 
باره ی مسابقات،  فعالیت های فرهنگی و جشنواره ها اطالع رسانی می کند و در برنامه هایی )مثل سیامی 
مدرسه در تلویزیون و صدای مدرسه که با زبان محلی پخش می شود(، مسئوالن آموزش و پرورش، 

 ازجمله آقای کریمی،  معاون آموزش،  گاه از بسته های آموزشی و مجالت رشد می گویند. 
این دو سال چه   فکر می کنید معلامن چه قدر اهل مطالعه بوده و هستند و در طول 

پیرشفتی در این زمینه کرده اند ؟ 
 پنج تا هشت درصد معلامن که اغلب متاهل نیستند و یا به درامد خود قانع اند، به مطالعه، تحقیق 
وکار با رایانه مشغول اند. بیش ترمعلامن با سابقه ی ما برای این که رشمنده ی خانواده ی خود نباشند، 
 دو شیفت کار می کنند. فکر گذران زندگی اجازه منی دهد در اندیشه ی افزایش اطالعات خود باشند. 
معلم وقتی به مطالعه عادت کرد، دیگر در هیچ رشایطی آن را رها منی کند. هرچه بیش تر مطالعه کند، 

 انگیزه ی بیش تر دانسنت و به روز بودن در او تقویت می شود.
یک بار برای فروش تعدادی کتاب از انتشارات مدرسه به نصف قیمت،  اطالعیه زدیم. از 2000عنوان کتاب معرفی شده، همکاران 200 عنوان 
را انتخاب کردند و 60 هزار جلد کتاب خریداری شد. درباره ی ارزش یابی توصیفی که دوسال است در استان اجرا می شود،  امسال 4300 جلد تقاضا 
داشتیم. درحالی که دوره ی ضمن خدمت و کد هشت رقمی در کار نبود و برای راهنامی تدریسشان در کالس می خواستند. در جلسه ی سخن رانی 

آقای دکرت حسنی، از مؤلفان ارزش یابی توصیفی، در یک روز جمعه440 معلم از بخش ها و شهرستان های متفاوت جمع شده بودند. 
اگر مسئوالن ما با ما همراهی کنند، می توانیم »فرهنگ مطالعه« را در باور و اعتقاد معلاممنان ایجاد کنیم. هدف ما فقط مطالعه ی مجالت 
نیست. معلمی  که اهل مطالعه باشد، بر دانش آموزان نیز تأثیر می گذارد. آقای محمدی در مصاحبه ای گفته بودند که میانگین مطالعه ی جمعیت 
دانش آموزی کشور15 دقیقه است. این درصد اکنون در استان ما،  به نسبت توزیع مجالت برای دانش آموزان دوره های گوناگون،  به روزانه 4 تا 

مهم »فرهنگ س��ازی« است؛ 
این ک��ه خانواده ه��ا و حتی 
خیلی از مدی��ران و معلامن 
ما باور کنند که مطالعه برای 
افراد جامع��ه رضوری و الزم 
اس��ت و مج��الت در افزایش 

فرهنگ مطالعه اثرگذارند
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7 دقیقه رسیده است.   
  همکارانی هم دارید که اهل قلم باشند و بخواهند در تهیه ی مطلب برای مجالت همکاری کنند  ؟ 

آیا مطالبشان را ابتدا برای شام می فرستند یا به طور مستقیم با دفرت مجالت در ارتباط هستند ؟ 
 بله، آقای واحدی از 18 نفر از این افراد که با خود مجالت مستقیم در ارتباط بودند، تقدیر و تشکر 
کرده است. دوست دارم مقاالت را بخوانم و کمک کنم تا از طریق استان، به دفرت مجالت در تهران 

فرستاده شوند. اما فعالیت های متعددی که این جا برعهده دارم، اجازه ی این کار را منی دهد. اغلب مطالب را بعد از چاپ می خوانم و بعد از آن 
نظرهای خودم و دوستانم را به دفرت منعکس می کنم. 

مکاتبه با شهرستان ها برای دریافت و ثبت آمار هرماه،  مکاتبه با تهران، انجام کارهای حسابداری، انبارداری،  امور فرهنگی و... همگی 
برعهده ی من است. باتوجه به این که پست سازمانی و وظیفه ی اصلی من کارشناس گروه های آموزشی است و باید کارشناس مسئول خودم 

راهم راضی نگه دارم. 
  فکر منی کنید با تقسیم کار بین دوستانتان، مقداری از سنگینی حجم کار شام کاسته شود ؟ اگر کار به شاخه های فرهنگی، 

 حسابداری و  انبار تقسیم شود، شام در کدام شاخه دوست دارید فعالیت خود را ادامه دهید ؟ 
 بله باید این تقسیم کار انجام شود و من دوست دارم در حیطه ی امور فرهنگی کار کنم. 

برای آموزگاران دوره ی ابتدایی 
دس��تور العمل فرس��تادیم که 
چه طور رشد را وارِد کار کالس 
کنند. از پیداکردن حروف برای 
دانش آموزان کالس اول گرفته 
تا استفاده از کاردستی های آن
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 از فعالیت های فرهنگی رشد در این دوسال بگویید. 
 عالوه بر گردهامیی ها،  سفرها،  تبلیغات استانی، ساخت تصاویر و پوسرتهای تبلیغاتی، قدردانی از همکاران تأثیرگذار و... مسابقات ساده ای 
هم،  مثل سیب خوری برای معرفی نرشیات رشد در مدارس برپا کردیم که جایزه ی آن یک سال اشرتاک رشد بود. بزرگ ترین آن ها مسابقه ای 
تحت عنوان »مسابقات نرشیات رشد« بود که در دهه ی فجر برای دانش آموزان برگزار شد و در آن 49/144 نفر رشکت کردند. سؤال ها را ما طرح 
کردیم و آزمون در خود مدارس برگزار شد و به 500 نفر جایزه دادیم. در شهرستان نقده منایشگاهی از وسایل کمک آموزشی برپا شد که از روی 

مجالت رشد معلم ساخته شده بودند. 
 برای آموزگاران دوره ی ابتدایی دستور العمل فرستادیم که چه طور رشد را وارِد کار کالس کنند. از پیداکردن حروف برای دانش آموزان کالس اول 
گرفته تا استفاده از کاردستی های آن. درمنایشگاهی که از دست سازه های بچه ها برپا شده بود، منونه ی این کارها قرار داشت. یکی از خاطراتم 
نیمرویی بود که  یک پرس دانش آموز برایم فرستاده بود. تقویت حس هم یاری و تعاون در خانه که پرسها هم مثل دخرت ها در چیدن سفره کمک 
کنند،  عالوه بر تقویت انشانویسی،  افزایش گنجینه ی لغات،  توانایی روخوانی وسایر چیزهایی که دستاورد رشد است،  همگی باعث می شوند که 

روزی هزار بار خدا را شکر کنم. 
هرماه بعد از توزیع رشد، وقتی در خیابان بچه ای را می بینم که مجله را زیر بغل گرفته است و خندان به خانه می رود تا شب کنار کنارپدر 
و مادرش بنشیند و آن را ورق بزند،  متام خستگی کار و طعنه های دوستان فراموشم می شود. در مقابل این شادمانی چه چیزی را از دست داده ام 
که ارزشش بیش تر باشد ؟ در استانی که به مجله به دید دشمن کتاب های درسی نگاه می کردند،  اکنون هامن همکاران پیشنهاد می دهند که 

کاری برای ترویج رشد به ایشان محول کنیم. 
نیز عالوه  برای همکاران  فعالیت های فرهنگی خودتان می فرمودید.  آیا  درباره ی  بپردازیم،  تأثیرات رشد  به  که  آن  از  پیش   
براقداماتی درجهت آشنایی با مجالت، کارهایی مثل برگزاری آزمون های تشویقی یا آموزش ضمن خدمت برای ایجاد انگیزه ی مطالعه 

داشته اید ؟ 
 به شورای معاونین پیشنهاد دادم، در بند هشت ارزش یابی ساالنه که به استفاده از نرشیات رشد اختصاص دارد،  این پنج امتیاز به کسانی داده 
شود که واقعاً مجالت را خوانده و در آزمون آن رشکت کرده اند. اگر بخواهند یک آزمون اینرتنتی راه بیندازند، در ناحیه ی 2 ارومیه به اندازه ی 
کافی افراد متخصص برای همکاری وجود دارند. برای امتیاز آموزش ضمن خدمت نیز،  مسئوالن آن گفتند که دوره ای را پیدا نکردند که منطبق 

برکد هشت رقمی سیستم باشد؛ ازطرف دیگر، نیازمند رصف هزینه نیز هست. 
کاری را که رشوع کرده ایم الزم است ابتدا خوب تثبیت کنیم، بعد به دنبال رشد کمیت آن باشیم. آهسته رفنت اما هم گام و قوی و همیشه 
رفنت بهرت از حباب وار باال رفنت است. اگر استقبال از مجالت رشد یکباره افت کند، رضبه ی آن تا پنج شش سال باقی می ماند. رهرو آن است که 

آهسته و پیوسته رود.
 امیدواریم پیوسته در پناه حق رو به کامل و موفقیت در حرکت باشید.



215

از رشد یافتن تا یافتِن
)ساعتی درآموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و مدرسه ی دانش(

صبح پنج شنبه بعد از دیدارمان از مدرسه ی »دانش«، به همراه آقای گلبازی به اداره ی آموزش و پرورش استان بازگشتیم و دوستان و همراهان 
او را دیدیم. صحبت های آقای موسوی کریمی، معاون سازمان را شنیدیم و به خصوص آقای کاظمی، مسئول گروه های آموزشی، از دلتنگی ها و 

گله هایی گفت که گلبازی را حوصله ی رشح آن ها نبود. 
آقای گلبازی در متام صحبت هایش با عطوفت پدری مهربان، از رشد و بالندگی »رشد« حرف 
می زد. در مدرسه ی دانش دیدم که »رشد« نه  یک فرزند،  بلکه مادری است که بچه ها شادمان در دامن 
او بزرگ می شوند و زبان می آموزند. طعنه ی دوستان و مشکالتی که گاه گلبازی در کالم به آن اشاره 
داشت، رشد را در نظرم آتشی می منود که آن را از دستی به دستی حفظ می کنند تامباند و روزی نورش 
راه گشای همه ی دوستان فرهنگی و بچه های استان باشد. اما همه ی این تشبیهات زیبا )مادر،  فرزندی 
درحال بالندگی و  آتش( در اتاق گروه های آموزشی رنگ باخت! »رشد« مهامن ناخوانده و مستاجری 
بدون پرداخت اجاره شد. یکی از دوستانی که آن جا حضور داشت، »رشد« را به پرسی تشبیه کردکه 

تشکیل خانواده داده است و باید از خانه ی پدری زحمتش را کم کند. 
 آقای گلبازی که دقایقی پیش از آن به ظرافت و با احتیاط به برخی مشکالت و کمبودهای 

امکاناتی، مثل اتاق، رایانه و وسایل کار، اشاره می کرد،  ناگهان سکوت کرد. 
بی لشکریم،  حوصله ی رشح قصه نیست

فرمانربیم،  حوصله ی رشح قصه نیست
با پرچم سفید به پیکار می رویم

ماکم تریم،  حوصله ی رشح قصه نیست
آیینه ها به دیدن هم خو گرفته اند 

یکدیگریم، حوصله ی رشح قصه نیست
هم چون انار، خون دل از خویش می خوریم
  غم پروریم،  حوصله ی رشح قصه نیست...3

آقای کاظمی،  مسئول گروه های آموزشی  که پیرشفت رشد را به خاطر همکاری تنگاتنگ معاون آموزشی و کارشناسان گروه آموزشی می داند، 
 گفت: »رشد پست سازمانی ندارد،  پست جنبی است که اصالً مال ما نیست. مستندسازی شده ونامه اش آمده است که کارشناس آموزش ابتدایی 
مسئول آن است. اما به خاطر پاره ای مسائل، صالح دانسته شده است که این کار این جا انجام شود. چون خوب پی گیری می شود و به حقیقت 

آقای موس��وی کریمی معاون 
آموزش��ی و نوآوری: تأثیر این 
بسته های آموزشی و رشد ثابت 
ش��ده اس��ت. عالوه برپرکردن 
دانش آموزان،  فراغ��ت  اوقات 
 آن هارا ب��رای مطالعه ی کتاب 
درس��ی آماده تر می کند و در 
کیفیت آموزشی تأثیر می گذارد
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موفق هم بوده ایم؛ گرچه امکانات جنبی کم است. پیرشفت رشد به این 
خاطر است که من یک کارشناس دربست دراختیار آن گذاشته ام. 80 درصد 
نیروی آقای گلبازی رصف رشد می شود و من به تنهایی امور ابتدایی و 
راهنامیی را پی گیری می کنم. فقط نرشیات و کتاب ها را به عهده ی آقای 

گلبازی گذاشته ام.
پیشنهاد من این است که در کنار امکاناتی که این کار الزم دارد، یک 
کارشناس مستقل به رشد بدهند. صورت جلسه هایی که از مناطق می آید، 
پر از گله های همکاران است: آقا ما را بیچاره کردید! وقت ما رصف پول 
جمع کردن،  تحویل و توزیع مجالت می شود! این ماه متام نشده ماه بعد 
کامیون می آید! شام مغازه باز کرده اید! ما مگر داللیم ؟ فروشنده هستیم یا 
کارشناس ؟ ما چه زمانی به کیفیت بخشِی گروه های آموزشی مان برسیم ؟ 

و...
این توهین ها را من می شنوم، ولی به جان و دل می خرم که رشد راه 
بیفتد. اگر می خواهید مجالت رشد واقعاً درسطح کشور گسرتش پیدا 
کنند، فکری به حال ُپسِت آن ها کنید. ازنظر تامین نیروی انسانی در 
استان مشکل داریم. ما در منطقه  یک کارشناس داریم که کارشناس 
بسیج هم هست،  کارشناس ایثارگران هم هست،  کارشناس آموزش و 
کارشناس روابط عمومی هم هست و درآخر مناینده ی مجالت رشد هم 
هست! کسی که این همه فشار کاری را تحمل کند،  بعد از نهایت یک 
سال کار فرار می کند. تا االن در ناحیه ی 2 سه کارشناس عوض شده اند. 

من سپر شکایت های کارشناسان شده ام. یک کارشناس در اختیار رشد 
گذاشته ام و وسایل و تجهیزات کارگاه و آزمایشگاهم را جا به جا کرده ام و سه 
ماه است که محل آزمایشگاه انبار مجالت شده است. سال گذشته پشت 
ـ معاون و  همه ی پیک های نوروزی مان تبلیغ رشد را زدیم. اگر حامیت ما 

ـ نباشد، یک نفر به تنهایی منی تواند کاری کند.« گروه های آموزشی 
آقای کاظمی به تأثیر رشد در آموزش بچه ها اذعان داشتند.  هم چنین 
قبول داشتند که رشد بین معلامن نیز درحال یافنت جایگاه خود است و آن 
را نیازمند حامیت فکری،  مادی و معنوی از خود سازمان می دیدند، با این 
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وجود می گفتند: »ما منی دانیم این مجالت تاکنون چه قدر در سطح آموزش بچه ها و ارتقای فرهنگ مطالعه مؤثر بوده است. تحقیق نشده! در 
واحد آموزش ما االن 14 پیک و جزوه ی آموزشی تهیه می کنیم. مسئوالن آموزش به ما می گفتند: چرا جیب چند مؤلف را پر می کنید ؟ من به درامد 
رشد کاری ندارم،  مهم اثر گذاری و اثربخشی آن است. رضورت دارد، از باال،  یک تدبیر،  یا سیاست گذاری صورت بگیرد  که ما بازخورد و منود رشد 
را ببینیم؛ این مهم است. آسیب شناسی کنید. 30 مدرسه ای را که رشد در آن ها توزیع منی شود، با 30 مدرسه ی تحت پوشش رشد مقایسه کنید. 

در آن ها چه اتفاقی افتاده است ؟ این محصول چه قدر اثرگذاری و اثربخشی داشته است؟«
از آن چه در بچه های مدرسه ی دانش تحت تأثیرمجالت دیدم،  برای آقای کاظمی و دوستان تعریف کردم. گفتم به راحتی می توانند میزان 
تأثیر رشد را در افزایش معدل و درصد قبولی دانش آموزان مدارسی که تحت پوشش رشد هستند،  محاسبه کنند. آقای کاظمی گفتند: »این تحقیق 
نیاز به ابالغ و رصف هزینه و نیروی انسانی دارد و فقط در گفتار آسان به نظر می رسد. ازطرف دیگر، مدرسه ی دانش مدرسه ی بسیار خوبی 
است که رشایط آن با مدارس دیگر قابل مقایسه نیست. برای مثال، بهرتین مدرسه ای است که ارزش یابی توصیفی در آن انجام می شود. تنها یک 
مدرسه مالک عمل نیست. به مدرسه ای در علی آباد که رشد به آن جا می رود رسبزنید و  ببینید مجالت چه تأثیری برآن ها داشته است .  امکاناتی 

برای بچه ها و معلامن مناطق محروم ایجاد کنید. ای کاش 20 درصد مجالت رشد به طور رایگان به 
مدارس محروم برود.«

آقای کاظمی به موانع و مشکالت اداری دیگری نیز اشاره کردند؛ ازجمله این که: »در فرم ارزش یابی ها، 
برای افرادی که از مجالت رشد استفاده کرده اند،  امتیاز منظور می کنیم. بازرس می آید و روی آن انگشت 

می گذارد که با کدام مستند نوشته اید و منوط کرده اید به استفاده از رشد ؟ چرا الزام می کنید ؟!
یک بخش نامه می گوید درصورت متایل پول رشد را اول سال تحصیلی از والدین بگیرید. بخش 

نامه ی وزیر می گوید: هنگام ثبت نام حق گرفنت هیچ گونه وجهی ندارید و...«
درددل های آقای کاظمی  را شنیدیم و در پایان آقای گلبازی اضافه کردند ازبین همه ی امکانات، آن چه بیش تر کمبودش احساس می شود، 
آگاهی و حس هم یاری همکاران فرهنگی اوست:  »من به رشد و تأثیرات مثبت آن اعتقاد قلبی دارم واگر روزی تصدی رشد دیگربرعهده ام 
نباشد. باز از آن حامیت می کنم تا آن جا که دیدگاه همکارانم نسبت به رشد و میزان تأثیرگذاری آن عوض شود. من فقط نیازمند هم یاری ذهنی 

همکارانم هستم.«
 

از اتاق گروه های آموزشی به دفرت آقای موسوی کریمی،  معاون آموزش و نوآوری،  رفتیم و دقایقی را نیز از صحبت ها و نظرات ایشان 
استفاده کردیم.

 نقش بسته های آموزشی به خصوص مجالت رشد را در آموزش و پرورش استان ارومیه چه طور می بینید ؟ 
 تأثیر این بسته های آموزشی و رشد ثابت شده است. عالوه برپرکردن اوقات فراغت دانش آموزان،  آن هارا برای مطالعه ی کتاب درسی آماده تر 

می کند و در کیفیت آموزشی تأثیر می گذارد. ضمن این که مطالب حاشیه ای و کمکی،  زمینه ای برای مطالعات بعدی آن ها می شود. 
 در این دوسال که میزان استفاده از رشد در استان چند برابر شده است، آیا شام تغییری در رشد تحصیلی دانش آموزان هم احساس 

گلب��ازی: م��ن فق��ط نیازمند 
هم ی��اری ذهن��ی همکارانم  

هستم.
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کرده اید ؟ 
 بله،  در دوره ی متوسطه میزان قبولی دانش آموزان بیش از شش درصد افزایش داشته است و در دوره ی ابتدایی قبولی سال گذشته97/30 بود 

که امسال به98/80 رسید. قبولی ها در دوره ی راهنامیی تحصیلی هم از 76 درصد به98/4 رسید. 
 به طور مسلم عوامل دیگری نیز غیر از مجالت در این امر دخیل بوده اند. آیا می توان تحقیق کرد که حدوداً چند درصد رشد تأثیر 

داشته است ؟ 
 بله،  اکرث مدارس تحت پوشش رشد بوده اند، اما نرشیات و وسایل کمک آموزشی دیگری هم وجود داشته اند. می توانیم از هر منطقه دو 

مدرسه را با هم مقایسه کنیم. از طریق پرسش نامه هایی که مدیران مدرسه پرمی کنند، این کار امکان پذیر است. 
 معاون آموزش ونوآوری چه طور می تواند به اهداف فرهنگی و آموزشی رشد یاری رساند؟  

 ما وقت آقای گلبازی را آزاد گذاشتیم تا در خدمت اهداف فرهنگی و توزیع رشد باشدو نظریات مناطق را جمع آوری کند. من فقط »رشد« 
مورد نظرم نیست. نسبت به نرشیات دیگر هم نگاه مثبت دارم و سعی می کنم از آن ها هم حامیت کنم. خودمان هم برنامه ریزی کرده ایم که 
برای دانش آموزان نرشیاتی تحت عنوان »پیک آموزش« به صورت فصلی تولید کنیم. زیرا اعتقاد داریم 

در کیفیت آموزش تأثیر می گذارند. 
درجلسه ای که  یک ماه پیش با همکاران در اداره داشتیم، تصمیم گرفتیم که استفاده از مجالت 
رشد را بین همکارامنان نهادینه کنیم تا همه خودشان را به استفاده از آن ملزم و احساس نیاز کنند. 
به این منظور در برگه ی ارزش یابی، امتیاز بخش توسعه ی مهارت های فردی را که چهار تا پنج منره دارد، 
به خواندن مجالت رشد اختصاص دادیم. آزمونی هامهنگ به شکل چهارگزینه ای برگزار خواهیم کرد 
و نتیجه ی آن را در برگه ی ارزش یابی منظور می کنیم. وقتی معلامن با مجله آشنا شوند، آن را مطالعه 

خواهندکرد و نتیجه و تأثیر آن را در آموزش خواهیم دید. 
 تهیه ی محتوای »پیک آموزش« به عهده ی چه کسانی است؟ آیا از تعداد افراد صاحب قلم 

در استان که توانایی و عالقه ی ارائه ی مطلب و مقاله برای مجالت دارند،  اطالعی دارید ؟ 
 تهیه ی مطالب پیک آموزش بر عهده ی گروه های آموزشی است. همکاران صاحب قلم در استان زیادند و اغلب از مجالت رشد هم گله دارند 
که آثار ارسالی آن ها چاپ منی شود. تا کنون نام صد نفر ازهمکاران نویسنده و محقق را که به همکاری با مجالت عالقه مند هستند، در فهرستی 

فراهم کرده ایم و امیدواریم برای تولید محتوای قسمت هایی از مجالت از این دوستان ما استفاده کنند. 
 ما نیز امیدواریم که شام و دوستانتان هرروز موفق تر باشید و درسایه ی این مودت و همکاری، نام بچه های استان آذربایجان 

غربی برتارک بلندترین قله های پیروزی بدرخشد. 

آقای کاظمی مسئول گروه های 
آموزشی: سال گذشته پشت 
همه ی پیک های نوروزی مان 

تبلیغ رشد را زدیم
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با بچه های مدرسه ی دانش

در بدو ورود،  پرس های شاد و خنده روی کالس خانم جعفری را در حیاط دیدیم. وقتی موضوع صحبت ما را فهمیدند، کلی خوش حال شدند؛ 
چرا که با مجالت دوست بودند. پشت رسهم درباره ی مطالب مجله نظر می دادند. از مطالب جدی مجله )مثل بخش سالمتی( هم طوری با 
خنده تعریف می کردند که از لطیفه ها می گفتند. تصاویر و نقاشی های مجله برایشان خیلی جالب بود. احمد چند بار با خنده شکل بچه ای را 

تعریف کرد که واکسن آنفوالنزا می زد. موضوع خنده دارتر آن بود که مرصیان در کنار قرب مردگان خود برای آن ها دست شویی نیز می ساختند!
 اما حرف ها به جاهای جدی تری هم رسید. از آن ها که خیلی زیبا تفاوت مجله با کتاب را تعریف کردند، خواستم که بگویند: آیا از مجله 

لغات جدیدی هم یادگرفته اند که در کتاب درسی نبوده است ؟
پرسی که  از همه جدی تر بود،  واژه هایی را می گفت و بچه ها حرف او را تایید می کردند ویا می گفتند که این لغت در کتاب درسی آمده 
است. وقتی گفتم معنی این کلمه های جدید را از کجا فهمیدید،  مجله که مثل کتاب درسی معنی کلامت تازه را ننوشته است،  گفتند: »با خواندن 

ادامه ی مطلب در خط ها و جمله های بعد!«
خوب می فهمیدم که  یادگیری لغات جدید چه قدر برای آن ها لذت بخش است؛ به اندازه ی متاشاکردن عکس های مجله. بچه ها با لهجه ی 
ترکی، از قشنگ ترین واژه های فارسی در کالم خود استفاده می کردند. درحالی که خانم جعفری می گفت در کالس ساعتی برای خواندن مجالت 
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با هم ندارند. 
خانم رنجربی و دانش آموزانش را در کالس سوم دیدیم. آن ها هم از لطیفه و جدول،  خانه ی جی جی باجی ها ،  من و طوطی و پدربزرگ و 
خیلی چیزهای دیگر درمجله حرف زدند و اظهارنظر کردند. داستان رستم و شعر های شاه نامه را دوست داشتند و از لطیفه ها و کاردستی های 
مجله لذت می بردند. پرسی که می خواست دانشمند و فضانورد شود، مشتاق بود بعد از داستان ها یا مطالب علمی،  سؤال های چهار گزینه ای از 

آن ها داده شود!
خانم رنجربی گفتند که مطالب مجله را در کالس با بچه ها کار منی کنند، اما در امتحانات کالسی یکی دو سؤال از مجالت طرح می کنند. 

پرسیدم: »این کار باعث دلزدگی بچه ها از مجله منی شود ؟« 
گفتند: »بچه ها این کار را دوست دارند و باعث تشویق بیش تر آنان به مطالعه ی مجله می شود.«

در دفرت مدرسه با خانم سلطانی، معلم پایه ی دوم گفت وگو کردیم. برایامن گفتند که در ساعت نقاشی، قصه ای از مجله را باهم می خوانند 
واز بچه ها می خواهند در باره ی آن نقاشی کنند. برای خالصه نویسی از داستان های مجله هم استفاده می کنند. مثل خانم رنجربی از مطالب 
مجله برای بچه ها سؤال امتحانی طرح می کند. ایشان مطالعه مجله را در روخوانی بچه ها خیلی مؤثر می دانند، اما عالقه ی بچه ها را به مطالعه 
کم می بینند و اعتقاد دارند باید فرهنگ مطالعه در خانواده ها خوب جا بیفتد. می گویند: »ما از حربه هایی مثل دادن سؤال امتحانی از مجالت، 
استفاده می کنیم که بچه ها را ملزم به خواندن کنیم، وگرنه به خودی خود مجله را در گوشه ای رها می کنند.  چون خانواده ها به خواندن اهمیت 
منی دهند. اجبار راه درستی نیست، ولی شاید الزم است این آشنایی در ابتدا با اجبار ایجاد شود. من خواندن کتاب قصه و خالصه کردن آن را نیز 

به صورت تکلیف مطرح می کنم.«
در کالس اول، خانم چوداری و دانش آموزان رسحال و بازیگوش او را دیدیم. مجله شان را خوب می شناختند و شعر هایش را در کالس با 
معلم می خواندند. ولی گویا شخصیت های کارتونی مثل »بت من« و »مرد عنکبوتی« برایشان خیلی جذاب تر بود؛ چون دائم ارصار داشتند در 

مجالت عکس ها و قصه های این ها هم باشد!
خانم چوداری گفتند: »جمعیت کالس زیاد است و لحظه ای منی توان از آن ها غافل شد، ولی خواندن قصه و عالقه مند کردن آن ها به مطالعه 

بی شک از شیطنت ها خواهد کاست.« 
برای همه ی بچه های آذربایجان غربی به خصوص بچه های مدرسه ی دانش و معلامنشان آرزوی رسبلندی و پیروزی داریم. 

زیرنویس
1. صائب تبریزی: سهل است اگر بال و پری نقصان این پروانه شد

کان شمع سامان می دهد از شعله  زرین بال ها 
2. فاضل نظری، از کتاب »گریه های امپراتور«.

3. فاضل نظری، از کتاب »آن ها«.
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چشم بینا و گوش شنوای مخاطب
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سال هاست که مجالت رشد، در ارتباط با اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور تهیه می شوند و همراه دانش آموزان و معلامن بوده اند. این 
مسئله که مجالت رشد در توسعه ی دانش، تفکر، خالقیت و نیز تشویق مخاطبان به مطالعه چه نقشی دارند و چگونه می  توان بهره مندی این 

گروه از جامعه را از نرشیات رشد به حداکرث رساند، همواره جزء دغدغه ها و مباحث مطرح بین مسئوالن نظام آموزش وپرورش بوده است.
یکی از مهم ترین و بهرتین گروه هایی که می توانند برای تحقق اهداف نرشیات رشد و نیز مسائلی از قبیل »نقش نرشیات رشد در توسعه ی 
خالقیت و فرهنگ مطالعه بین مخاطبان«، »روش های بهبود کمی و کیفی نرشیات رشد« و »روش های بهبود نقش منایندگان نرشیات رشد«، 
راه حل های کاربردی ارائه دهند، منایندگان مجالت رشد و نیز معاونان آموزش و نوآوری در هر استان هستند. زیرا آن ها به نوعی واسط میان 
مخاطبان و دست اندرکاران مجالت هستند و به این ترتیب، هم از نیازها و عالئق مخاطبان استان خود و هم از فعالیت ها و تالش های مسئوالن 
نرشیات آگاه اند. در مصاحبه هایی با منایندگان رشد در هر استان، پرسش هایی در زمینه ی مسائل فوق مطرح شدند و 15 نفر از آن ها به این 
پرسش ها پاسخ دادند و راه حل هایی را ارائه کردند. آن چه می خوانید 

قسمتی از راهکارها و پاسخ های این منایندگان است:
***

نــــشــــریــــات رشــــــد:

چشم بینا و گوش 
شنوای مخاطب

سامنه آزاد
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 عبدالرسول رضایی)بوشهر(:

ارزانی، فراوانی
از آن جا كه مجالت رشد سودمندترین و ارزان ترین وسیله برای باال بردن سطح آگاهی دانش آموزان و 
همكاران و مبارزه با جهل و بی خربی به شامر می آیند، بین افراد با سواد و فرهنگی نیز، مطالعه ی مجالت 
رشد مبین روشن فكری، درك عمیق و باال بودن شعور اجتامعی است. مجالت رشد به خاطر ویژگی هایی 
از قبیل ارزانی، فراوانی، نقل صحیح و دقیق مطالب، تنوع و سادگی مطالب و ... قادر هستند، طیف 
گسرتده ای از دانش آموزان و فرهنگیان را تحت پوشش اطالعات قرار دهند و نیز به واسطه ی مقبولیتی 
كه بین دانش آموزان دارند، می توانند وسیله ی خوبی برای انتقال آگاهی های گوناگون به ذهن و ترمیم 
و تصحیح روابط و ضوابط موجود در جامعه باشند. هرچند كه این مجالت در بعضی از نقاط به علت 
وضعیت بد حمل و نقل با تأخیر چند روزه و گاهی چند هفته ای به دست مخاطبین می رسند، با این حال 

موجب پیرشفت عمده ای در رسعت و صحت خرب رسانی و مطالب مهم علمی می شوند.

 مجید منصوری میمندی )هرمزگان(:

چشم بینا و گوش شنوا
نرشیات آموزشی رشد مخاطبان خود را به خوب دیدن، خوب مشاهده کردن و خوب گوش دادن دعوت می کند. خالقیت، توسعه ی تفکر، 
و اشاعه و ترویج فرهنگ مطالعه بین گروه های متنوع مرتبط با مدارس و آموزش وپرورش از این مسیر می گذرد. مطالب و محتویات نوشته شده 
در مجالت رشد، هم  گام و هم سو با نیازهای جدید جامعه و مخاطبان گروه های سنی تدوین، تنظیم و منترش می شود. ارائه ی راهکارهای عملی 
در جهت اهداف و برنامه های آموزشی و تربیتی در جهات گوناگون، هموار کننده ی راه و هدایت کننده ی افراد به این سمت است. تهیه ی 
داستان هایی که تفکر و خالقیت دانش آموزان را بیدار می کند و باعث رشد و توسعه ی کیفی آموزش می شود، تهیه ی مصداق های علمی تدریس 
در مجالت رشد معلامن، ارائه ی بازی های گوناگون که با اهداف آموزشی و پرورشی هامهنگی داشته باشند در مجالت رشد دانش آموزی، همگی 

مطالب و محتویات نوشته شده 
در مجالت رشد، هم  گام و هم 
سو با نیازهای جدید جامعه و 
مخاطبان گروه های سنی تدوین، 

تنظیم و منترش می شود

1. نقش و کارکردهای مهم نرشیات رشد در 
تقویت تفکر و خالقیت و توسعه ی فرهنگ 
)دانش آموزان،  مخاطبان  بین  مطالعه 

معلامن، مربیان و مدیران( چیست؟
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سهم بسزایی در افزایش توان علمی، فرهنگی، مذهبی و.. مخاطبان دارند.

 محسن اکربی )سمنان(

کاهش فاصله بین کتب درسی و فناوری روز
نرشیات رشد به عنوان کتب کمک آموزشی می توانند فواصل ایجاد شده بین کتب درسی و فناوری و اطالعات روز را پوشش دهند. هامن طور 
که می دانید، علم و فناوری روزبه روز در حال گسرتش است و کتب درسی ما با رسعت آن ها قابل تغییر نیستند. پس مجالت رشد می توانند 
این فاصله را پر کنند و حتی می توانند با ابتکارات و خالقیت ها، باعث یادگیری بهرت دانش آموزان و معلامن شوند. این نکته قابل تأمل است که 
مجالت رشد باید بر اساس رسفصل های کتب درسی باشند تا بتوانند خود را به عنوان کتب کمک آموزشی مطرح کنند. برای این که مجالت باعث 
خالقیت و تفکر شوند، باید مجالت با مخاطبین خود ارتباط دو طرفه داشته باشند. این ارتباط را می توان با دادن سؤاالت خالقانه و گرفنت پاسخ 

و معرفی نفرات برتر در مجله ی بعدی و... برقرار 

 علیرضا محمودی، معاون آموزش  و نوآوری )سمنان(

توسعه ی فرهنگ مطالعه
نقش نرشیات رشد در خصوص توسعه ی فرهنگ مطالعه بین مخاطبان، با توجه به محتویات آن ها حائز اهمیت است و روند رو به رشدی 
را طی این سال ها داشته است. برای این که هم چنان این روند ادامه داشته باشد و نیز بتواند در تقویت تفکر و خالقیت مخاطبان نیز مفیدتر 

واقع شود، توجه به نکات زیر رضوری به نظر می رسد:
- مطالب در راستای رسفصل های کتاب باشد و در حد حل مسائل نباشد.

- مطالب قوی طرح شوند و در حد یک کتاب آموزشی باشند )تأکید بر مفاهیم بنیادی آموزشی(.
- در ارائه ی مطالب از شیوه های متعدد استفاده شود.

- چند رسانه ای باشد.
- مطالب به روز باشند.

- در تهیه ی مطالب رویکرد نوآورانه و فناورانه حاکم باشد.
- در تولید محتوا به دو اصل نظرسنجی و مشارکتی بودن توجه شود.

 حمید شفیعی )کردستان(

افزایش تبادل تجربیات
به نظر بنده، مجالت رشد با توجه به تنوع موضوعی، تحت پوشش قرار دادن مخاطبین در گروه های سنی متفاوت و تخصصی بودن 
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موضوع های مطرح شده در مجالت که عموماً در حیطه ی آموزش وپرورش هستند، می توانند بسرت مناسبی برای تبادل تجربیات بین همکاران، 
بازآموزی در زمینه های تخصصی، توسعه ی فرهنگ مطالعه و تقویت تفکر و خالقیت در مخاطبین باشند. هم چنین، مجالت رشد می توانند نقاط 

ضعف برنامه های رسمی آموزش وپرورش را پوشش دهند.

 طالب محمدی، معاون آموزش و نوآوری )کردستان(

ایجاد زمینه برای مشارکت بیشرت استان ها
- خودداری از چاپ مقاالت رصف نظری و استفاده از محتواهای کاربردی که همراه با ارائه ی تجارب، راهکار و پرداخت نویسنده باشد.

- طراحی مسابقاتی که زمینه ی بروز خالقیت همکاران و دانش آموزان را در زمینه های آموزشی فراهم آورد.
- فراهم آوردن زمینه ی حل مشکالت آموزش وپرورش، با بهره گیری از خالقیت همکاران. در این زمینه پیشنهاد می شود، در نرشیه ی 

رشد مدیریت مدرسه رسفصلی تعریف شود و در هر چند شامره، با یکی از معاونین یا مدیران کل 
آموزش و پرورش، موضوعات و مشکالت موجود طرح و زمینه ی هم اندیشی و بهره گیری از ایده های 

خالق همکاران فراهم آید.
- فراهم آوردن زمینه ی مشارکت بیشرت استان ها در تدوین نرشیات به گونه ای که 50 درصد هر 
نرشیه، تحت عنوان رسفصل ویژه ی استان ها )با مشخص کردن رسفصل های موضوعی( در هر شامره 

به یک استان واگذار شود.

 طوس احمدی حصار، معاون آموزش و نوآوری )اردبیل(

تکمیل و تقویت برنامه های آموزشی
نرشیات رشد با اهدافی که دنبال می کنند، در تقویت تفکر و خالقیت و توسعه ی فرهنگ مطالعه بین مخاطبان نقش اساسی ایفا می کنند 

که از آن جمله می توان موارد زیر را مطرح ساخت:
الف( تکمیل و تقویت برنامه های آموزشی: این نرشیات، به دلیل آن که محدودیت های آموزش های رسمی و کتاب های درسی را )از نظرتنوع 
و تکرث، قابلیت انعطاف و روزآمد بودن( ندارند، می توانند در قالب های متنوع و به شکل جذاب و شاد، همراه با رسگرمی و تفریح، به تکمیل و 
تقویت برنامه های آموزشی بپردازند. این گونه مطالب به برانگیختگی قوه ی خالقیت و درگیر کردن ذهن مخاطب می انجامد و باعث می شود، 

مخاطب نگاه غیرمعمول و غیرکلیشه ای به محیط اطراف خود داشته باشد و خالقیت او را پرورش دهد.
ب( ارتقای دانش عمومی و مهارت های زندگی: با طرح و معرفی آخرین دستاوردها و یافته ها در حوزه های گوناگون علمی، فکری، اجتامعی، 

فرهنگی و آشناسازی مخاطبان با تجربه های متفاوت کشوری، باعث تقویت انگیزه ها و تالش علمی، فرهنگی و حرفه ای مخاطبان می شوند.
ج( رشد استعداد، ابتکار، خالقیت علمی و ذوق و سلیقه ی فرهنگی: با تقویت روحیه ی کنجکاوی، نقادی، پرسشگری و پژوهش، تحقیق، 

این نکته قابل تأمل است که 
مجالت رش��د باید بر اس��اس 
رسفصل های کتب درسی باشند 
تا بتوانند خود را به عنوان کتب 

کمک آموزشی مطرح کنند
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نوآوری و ابتکار، و ایجاد فرصت و بسرت مناسب برای تفکر و تأمل بین مخاطبان به وجود می آورند.
د( تفریح، رسگرمی و تقویت احساس نشاط و امید: با ارائه ی مفاهیم آموزشی در قالب تفریح و رسگرمی و داستان رسایی، مخاطب را به 
دنیای خیال نزدیک می کند، به او واقعیت زندگی را می آموزد، او را به رسزمین های دور می برد و باعث برانگیختگی قوه ی خالقیت مخاطبان 

می شوند.
هـ( کمک به تبادل تجربه ها و تقویت ارتباط فکری و فرهنگی: با ایجاد بسرت و زمینه ی مناسب برای طرح آزادانه ی نظر مخاطبان و 

هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه ها، به تبادل افکار بین مخاطبان می پردازند.

 موسی کریمی، معاون آموزش و نوآوری )آذربایجان غربی(

ایجاد آمادگی برای زندگی در هزاره ی سوم
در عرصی که به رس می بریم، تغییر و تحوالت پرشتاب علمی، فرهنگی و اجتامعی به صورت مستمر بر تولیدات آموزشی تأثیر می گذارند و 
آن ها را دست خوش تغییر می کنند. این موضوع کارایی ابزارهای موجود را نیز زیر سؤال می برد و بر عالئق، نیازها و نگرش های مخاطبان تأثیر 
می گذارد. در فضای سیال فعلی منی توان انتظار داشت که دانش آموزان با اتکال رصف به کتاب های درسی که از نظر محتوا و به روز بودن 
اطالعات محدودیت دارند، بتوانند مهارت های عدیده ی الزم برای زندگی در هزاره ی سوم را به دست بیاورند. دفرت انتشارات کمک آموزشی در 
راستای تحقق این مهم، خدمات قابل توجهی را به جمعیت آموزش وپرورش کشور ارائه می دهد که در تقویت قدرت تفکر و توسعه ی فرهنگ 

مطالعه بین مخاطبان، بسیار مؤثر است.

 علیرضا گلبازی، کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره عمومی )آذربایجان غربی(

ایجاد زمینه برای ترقی و تعالی دانش آموزان
تعلیم و تربیت دانش آموزان کشور که اداره کنندگان جامعه ی فردا خواهند بود، با استفاده از ابزارهای متفاوتی تحقق می یابد که یکی از آن ها 
برنامه ریزی درسی است. برنامه ریزی درسی نیز در نهایت به تولید مواد آموزشی و محتوا می انجامد. اما تحقق هدف واالی تربیت انسان هایی 
آرمانی که بتوانند در هزاره ی سوم، راه ترقی و تعالی را با اتکال رصف به کتاب های درسی طی کنند، در غالب فراگیرندگان، بعید و دور از انتظار 
به نظر می رسد. توجه به نرشیات رشد، ضمن سوق دادن جمعیت آموزش وپرورش به سوی بسته های آموزشی، زمینه ی تفکر و توسعه ی فرهنگ 

مطالعه را در سطح کالن و ملی فراهم می آورد.

 عبدالحسین خانی، مناینده  مجالت رشد )ایالم(

اثرگذارترین رساله ی مکتوب وزارت آموزش وپرورش
مجالت رشد در پرورش خالقیت نقش بسزایی دارند و زمینه ی نوآوری را در دانش آموزان و معلامن به طور جدی ایجاد می کنند. مطالب آن ها 
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متناسب با ساختار و محتوای کتاب های درسی است و به طور مستقیم و غیرمستقیم در گشایش گره ها و گسرتش مباحث کتاب های درسی یا روش های 
مناسب تدریس هر یک از مواد آموزشی، نقش بسزایی دارد. از آن جا که برای دست یابی به علم و دانش افزایی، برخالف گذشته که تنها حافظه و الفبا 
وسیله قرار می گرفتند، به عوامل متعددی برای این امر خطیر نیاز است، لذا باید از موقعیت های زمانی، امکانات و وسایل آموزشی بیشرت و بهرتی که امر 
یادگیری را آسان سازند، استفاده کنیم. امروزه ما شاهد پیرشفت های علمی گسرتده و فراگیری هستیم که بی توجهی به آن ها ما را از دنیا و اهداف تعلیم 
و تربیت دور می کند. شاخص ترین عامل مؤثر در پیرشفت آموزش وپرورش، نحوه و میزان استفاده از وسایل آموزشی است. در واقع، هرچه استفاده از 

فناوری و وسایل آموزشی مطلوب تر و بیشرت باشد، موفقیت و کام یابی در هدف های تعلیم و تربیت هم بیشرت خواهد شد.
از جمله وسایل آموزشی که به موقع و به راحتی و آسانی می توانند در اختیار دانش آموزان و فرهنگیان قرار گیرند و آن ها را در جریان 
مسائل آموزشی جدید قرار دهند، مجالت رشد با 11 عنوان ماه نامه عمومی و 19 عنوان فصل نامه تخصصی هستند که گسرتده ترین و اثرگذارترین 
رساله ی مکتوب وزارت آموزش وپرورش محسوب می شوند. »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« از طریق مجالت رشد در صدد تکمیل 
آموزش رسمی، انتقال تجربیات معلامن رسارس کشور و ارائه ی آموزش های مورد نیاز و متناسب با عرص فناوری به فرهنگیان عزیز است. هم چنین، 

این سازمان با ارائه ی خواندنی های مناسب ولذت بخش برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، 
می کوشد تا دانش آموزان و فرهنگیان از مطالعه ی مستمر و یادگیری مطالب تازه در جهت افزایش 
معلومات عقب نیفتند. با وجود این، ما وظیفه ی خود می دانیم که با تبلیغات گسرتده و دادن طرح و 
برنامه ریزی صحیح، در تقویت تفکر و خالقیت و توسعه ی فرهنگ مطالعه بکوشیم و هر سال به تعداد 

مخاطبان بیفزاییم.

 عبداالمیر عرفی، معاون آموزش و نوآوری )همدان(

ایجاد زمینه برای انس دانش آموزان با رسانه های مکتوب
- توسعه و ترویج سواد خواندن و فرهنگ مطالعه.

- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و انس آنان با رسانه های مکتوب.
- بهره گیری از مجالت رشد در برنامه های آموزشی و پژوهشی.

- عالوه بر این ها، مجله رشد به عنوان یک وسیله ی آموزشی می تواند عالوه بر اثرگذاری بر فرایند یاددهی و یادگیری، منبعی برای آگاهی 
مخاطبان در حوزه های دینی، فرهنگی و اجتامعی باشد.

 اردشیر جهانگیری )همدان(

پرورش روحیه نقادی و ایجاد خالقیت و نوآوری در مخاطبان
- اغنای نیازهای اولیه مخاطبان و اشاعه ی فرهنگ مطالعه.

مج��الت رش��د در پ��رورش 
خالقیت نقش بسزایی دارند 
در  را  ن��وآوری  زمین��ه ی  و 
دانش آموزان و معلامن به طور 

جدی ایجاد می کنند
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- ایجاد انگیزه در مخاطبان و فراهم ساخنت امکان پیرشفت تحصیلی و آشنایی آنان با علوم مختلف.
- ارائه ی منبع مطالعاتی ارزان در جهت ارتقای سطح آگاهی و پرورش روحیه ی نقادی و پرسشگری در مخاطبان به عنوان یک وسیله ی 

کمک آموزشی که در نهایت موجب بروز خالقیت و نوآوری می شود.
- ایفای نقش به عنوان منبع مناسبی برای آموزش های غیررسمی و مهارت های زندگی که خوب زیسنت را به ارمغان می آورد.

- آشنا ساخنت مدیران و معلامن با فناوری های روز و یافته های نوین آموزشی.

 محمدعلی ندافی، معاون آموزش و نوآوری )گلستان(

پرورش خالقیت و توسعه تفکر مخاطبان در مسیر علم و دانش
تفکر و خالقیت پیش نیاز رشد و تعالی دانش آموزان و معلامن در مسیر علم و دانش و اخالق است. بدیهی است تحقق این هدف جز با 
اتصال به رودخانه ها و چشمه سارهای فرهنگی امکان پذیر نیست. بدون شک یکی از چشمه های جوشان و زالل فرهنگی، نرشیات رشد هستند 
و می توانند نقش مؤثری را در این خصوص ایفاد کنند. نظر به این که مجالت رشد توسط کانال های معترب علمی فراهم می آیند، نزد معلامن و 

فرهیختگان از جایگاه ممتازی برخوردارند.

 جلیل توشنی )گلستان(

شکوفایی استعدادها و خالقیت علمی
از آن جا که انتشار مجالت رشد یکی از برنامه های اصلی آموزش وپرورش در ارائه ی برنامه های آموزشی جنبی در کنار برنامه های رسمی 
دانش آموزان است، سبب خواهد شد که اوالً  دانش عمومی دانش آموزان، معلامن و مدیران ارتقا یابد، ثانیاً مهارت های زندگی نیز به آن ها آموزش 

داده شود تا استعدادهای آن ها رشد یابد و خالقیت علمی آن ها نیز شکوفا شود. برخی از کارکردهای اصلی مجالت رشد عبارت اند از:
1. باعث ترویج فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان، مدیران و معلامن و حتی خانواده ها می شوند.

2. سطح دانش را ارتقاء می دهند.
3. تفکر و خالقیت را رواج می دهند.

4. اوقات فراغت دانش آموزان را پر می کنند.
5. باعث شادی و نشاط بین دانش آموزان می شوند.

6. قوای ذهنی و اجتامعی دانش آموزان را رشد می دهند.
7. حس پرسشگری و خیال پردازی را تقویت می کنند.

8. دانش و مهارت مدیران، معلامن و مربیان را در بهبود کارایی و اثربخشی فرایند باال می برند و آن را تقویت می کنند.
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9. باعث توانایی کسب تجربه از موفقیت های دیگران می شوند.
10. آداب و مهارت های زندگی را در دانش آموزان تقویت می کنند.

11. به ترویج آموزه های مربوط به فرهنگ و متدن اسالم یاری می رسانند.
12. سواد خواندن و نوشنت را در دانش آموزان باال می برند.

13. حس آموزش مشارکتی را در دانش آموزان و معلامن تقویت می کنند.
14. تجربه های عینی و عملی در اختیار دانش آموزان، معلامن، مدیران و مربیان می گذارند.

15. خستگی جسمی و ذهنی دانش آموزان را با مطالب متنوع کاهش می دهند.

 خدامراد دانش پایه )کهگیلویه و بویراحمد( 

ارائه ی مطالب در قالب های جذاب
اهمیت و نقش مجالت رشد در پرورش خالقیت معلامن و دانش آموزان عبارت است از:

- کمک به تسهیل فرایند فراگیری و تثبیت کارکردهای آموزش و فرهنگ.
- هامهنگ و هم گام کردن معلامن و دانش آموزان با دانش روز و تغییر و تحوالت جامعه.

- دست رسی آسان معلامن و دانش آموزان به اطالعات و مطالب علمی به روز در مدت زمانی 
کوتاه.

- هامهنگ سازی مطالب علمی با تقویم تحوالت آموزشی مورد نیاز.
- افزایش اعتامد به نفس و ارتقای روحیه ی خالقیت و خودیاری در معلامن و دانش آموزان از طریق 

انتشار تجربیات، گزارش های علمی و مقاالت آنان.
- تبادل تجربیات بین معلامن و دانش آموزان.

- انتخاب و گزینش مطالب علمی معترب و مطابق با اصول علمی.
- آشنایی معلامن و دانش آموزان با مهارت های نویسندگی و مقاله نویسی.

- ارائه ی مطالب علمی و آموزشی در قالب بسیار جذاب داستان و روایت های تاریخی.
- آشنایی معلامن با نقد مطالب علمی و تقویت روحیه ی انتقادپذیری در آنان.

- یاری معلامن به عنوان یک منبع مهم کمک آموزشی.
- آشنایی معلامن و دانش آموزان با تجربیات همکاران خود در مناطق گوناگون کشور.

شایان ذکر است، ذکر منابع مطالب نوشته شده به خوانندگان کمک می کند، در صورت نیاز به مطالعه ی بیشرت و مطالعه ی تکمیلی به آن ها 
مراجعه کنند.

مج��الت رش��د باع��ث ارتقا 
دانش آموزان،  عمومی  دانش 
معلامن و مدیران می شود و 
مهارت ه��ای زندگی به آن ها 

آموزش داده شود
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 جعفر گلفشان )قم( 
-باعثرشدخالقیتوتوسعهیفرهنگمطالعهبیندانشآموزان،معلمان،مربیانومدیرانمیشود.

-مكملآموزشرسمیدرآموزشوپرورشاست.
-باتوجهبهنیازهایدانشآموزان،مجالتمیتوانددرزمینهآگاهیورشدآنانكمكنماید.

-باعثتوسعهیفرهنگتعاملوآموزشمهارتهایزندگیمیشود.
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 عبدالرسول رضایی )بوشهر( 
-ایجاد باور و نگرش مثبت در مسئولین سازمان و ادارات آموزش و پرورش نسبت به سودمند بودن نرشیات.

-ایجادانگیزهدردانشآموزانباتشویقوهدایا.
-تشویقوترغیبمدیرانمدارسوهمكارانیكهدرامرجذبمخاطبینمجالترشد،

پویاوفعالهستند.
-تنوعبخشیدنبهمطالبنشریاتبااستفادهازمطالبدرسیوزندگیروزمرهی

دانشآموزان.

سفرهای استانی توسط مسئولین 
نرشیات آموزش��ی رش��د از دفرت 
انتشارات بیش��رت صورت گیرد تا 
از نزدیک با رؤس��ای سازمان ها و 
ادارات مناطق به تبادل نظر بپردازند 
و بر اهمیت و نقش مجالت رشد 
تأکید کنند تا آن ها نیز بیشرت درگیر 

توسعه ی کمی و کیفی شوند

2.  روش های بهبود و توسعه ی کمی و 
کیفی نرشیات رشد در استان ها کدام اند؟
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-آشناساختندانشآموزانوهمكارانبامواریثتاریخی،دینیوادبیكشور.
-رعایتسادگیدرزباننوشتاریمجالتكهموجباتگسترشنفوذآنرابیناقشارمختلفدانشآموزانفراهممیآورد.

-ایجادعادتبهمطالعهدردانشآموزانتوسطمعلمانواولیا.
-پاییننگهداشتنبهایمجالتولوباپرداختازطرفسازمانهاواداراتمربوط.

-فراهمآوردنامكاناتچاپمطالبدانشآموزانومعلماندرمجالترشد.
-اختصاصیكساعتازبرنامهیدرسیدانشآموزانبهاستفادهازمجالترشد.

 مجید منصوری میمندی )هرمزگان(: 

دیدارهای مستقیم و تبادل نظر میان مسئوالن
سفرهای استانی توسط مسئولین نرشیات آموزشی رشد از دفرت انتشارات بیشرت صورت گیرد تا از نزدیک با رؤسای سازمان ها و ادارات مناطق 

به تبادل نظر بپردازند و بر اهمیت و نقش مجالت رشد تأکید کنند تا آن ها نیز بیشرت درگیر توسعه ی کمی و کیفی شوند.

 محسن اکربی )سمنان( 

ایجاد جذابیت برصی
البته هر استان بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم خود، روشی را انتخاب کرده است که باید از سوی دفرت به آن ها اهمیت داده شود. در این 

زمینه پیشنهاد می شود:
* تعدادی اشرتاک رایگان مجالت رشد در اختیار معاونین و رییس سازمان ها قرار دهید تا در صورت صالحدید، برای افراد فعال در نظر بگیرید.

 مطالب مخصوص كودكان، با ایجاد تنوع در رنگ و صفحات تا حد امكان جذاب شوند.

 جعفر گلفشان )قم( 
-اطالعرسانیدرستبهتمامیواحدهایآموزشیوفرهنگسازیمناسبتوسطدبیران.

-سیستمیعملكردنآموزشوپرورشدرزمینهیمجالترشدوخودباوریدراینزمینهكهمجالتمیتوانندبهدانشآموزان
درزمینههایگوناگونكمككنند.

-فرهنگسازیبینمدیرانودبیرانواعتقادبهاینمسئله.
-برگزاریجشنوارههایكشوری،استانیومنطقهای.

-حضورمسئولینمجالترشددراستانهاوپاسخگوییوتعاملچهرهبهچهره.
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 علیرضا محمودی، معاون آموزش و نوآوری )سمنان(

توجه به نیازهای مخاطبان و باال بردن كیفیت نرشیات
البته استان های گوناگون در خصوص توسعه ی كمی و كیفی نرشیات رشد، راه های متفاوتی را تجربه كرده اند و به نظر حقیر این كار در 
مراحل اولیه می تواند مؤثر واقع شود. ولی در نهایت، توجه به كیفیت و نحوه ی ارائه ی مطالب، شیوه ی تأمین نیازهای متنوع مخاطبان و... باعث 

می شود مجالت رشد هم چنان به عنوان یك منبع آموزشی مورد اعتامد مخاطبان باقی مبانند.

 حمید شفیعی )كردستان(

اطالع رسانی به موقع و معرفی دقیق نرشیات رشد
روش های زیر می توانند در توسعه ی كمی و كیفی نرشیات رشد در استان مؤثر باشند:

ـ پیش بینی برگزاری كارگاه های آموزشی بر مبنای محتوای مجالت رشد.
ـ پیش بینی ساعات ضمن خدمت در راستای برگزاری كارگاه های فوق.

ـ برگزاری مسابقات دانش افزایی از محتوای مجالت رشد برای فرهنگیان و دانش آموزان در سطح 
استان ها و ادامه تا مرحله ی كشوری.

ـ اطالع رسانی دقیق و كامل به متامی مخاطبان در راستای معرفی نرشیات رشد )چاپ بروشور و 
پوسرت توسط دفرت محرتم(.

ـ اجرای برنامه های جنبی برای دانش آموزان )اجرای زنگ رشد در مدارس، برگزاری اردوهای فرهنگی 
تفریحی برای مخاطبان فعال و...(.

ـ برگزاری منایشگاه ها و گردهامیی  هایی برای مخاطبان.
ـ ادامه ی بازدیدهای استانی مسئوالن دفرت محرتم و رسدبیران مجالت رشد.

 طالب محمدی، معاون آموزش و نوآوری )كردستان(

توجه بیشرت به مطالب كاربردی
ـ فرهنگی دفرت به رشح زیر، انتظار داشت: دست یابی به این مهم را می توان با استفاده از فعالیت های تبلیغی 

ـ قراردادن مدارس محروم، تحت پوشش مجالت عمومی رشد.
تشكیل بانك اطالعاتی توزیع و پوشش نرشیات به تفكیك استان/ شهر/ مدرسه و موضوع نرشیات، فراهم آوردن زمینه ی مشاركت مخاطبان 

با راهكارهایی از قبیل اعالم وصول مطالب به مخاطبان از طریق درج در نرشیه،  ارسال دعوت نامه ی همکاری برای صاحبان علم و...

پس باید راهكارهای مناسبی 
برای استفاده ی بهینه از مجالت 
رش��د ب��ا توجه ب��ه موقعیت 
مكان��ی و زمانی ارائ��ه كرد و 
فرصت هایی مناسب در اختیار 

همكاران فرهنگی قرار داد
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ـ اختصاص رسفصل های ثابت موضوعی در هر عنوان نرشیه؛ برخالف روال معمول موجود كه رسفصل های مجالت را مقاالت وارده مشخص 
می كنند، نه نیاز مخاطبان.

ـ انتشار مقاالت كاربردی و پرهیز از درج مقاالت نظری رصف تا در مخاطب احساس نیاز ایجاد شود.
ـ چاپ سال نامه های برگه ای و توزیع در میان مخاطبان.

ـ چاپ اوراق امتحانی، برگ نامه، پاكت مندرج به آرم و شعار مجالت رشد در مدارس و اهدای كتاب به كتاب خانه های مدارس.

 طوس احمدی حصار، معاون آموزش و نوآوری )اردبیل(

مخاطب شناسی و سنجش نیاز مخاطبان
الف( روش  های بهبود و توسعه ی كمی:

1. رعایت اعتدال در اندازه و حجم مطالب.
2. حفظ قیمت فعلی مجالت رشد.

3. افزایش میزان آشنایی مخاطبان با نرشیات رشد.
4. توسعه ی فرهنگ مطالعه از طریق مجالت رشد در ایام اوقات فراغت دانش آموزان و زنگ انشا.

5. برگزاری مسابقات از جمله آشپزی و... و برگزاری منایشگاه با استفاده از دست ساخته های مخاطبان از محتوای مجالت رشد.
6. برگزاری هامیش و گردهامیی در زمینه ی اهداف و كاركردها مجالت رشد و معرفی آن ها.

7. توزیع منظم، سهولت دست رسی، و برقراری سازوكار مناسب توزیع مجالت.
8. درج نام مجالت رشد به عنوان منابع كمك آموزشی در فهرست منابع مورد مطالعه در كتب درسی.

ب( روش های بهبود و توسعه ی كیفی:
1. مخاطب شناسی و نیازسنجی آموزشی و تأمین مجالت رشد در جهت پاسخ گویی به نیازها.

2. رعایت به روز بودن محتوا.
3. تنوع بخشیدن به موضوعات.

4. رعایت جذابیت مطالب.
5. افزایش نوآوری.

6. تحقق بخشیدن به اكرث اهداف مسترت در انتشار مجالت رشد.

 موسی كریمی، معاون آموزش و نوآوری )آذربایجان غربی(

ایجاد زمینه ی تبلیغ مجالت رشد در رسانه ها
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برنامه ریزی و اجرای فعالیت  های فرهنگی می تواند زمینه ی آگاهی جامعه ی محرتم فرهنگی و نهاد خانواده را از وجود وسیع  ترین و 
پر شامرگان ترین مجالت آموزشی و كمك آموزشی فراهم آورد. گرچه هم اكنون برای هر 100 نفر جمعیت آموزش و پرورش اعم از دانش آموزان، 
معلامن، مدیران، كارشناسان و مسئوالن، 20 جلد مجله ی رشد منترش می شود، اما هنوز میزان قابل توجهی از جمعیت مذكور از وجود این 
گنجینه ی علمی و آموزشی آگاهی ندارند. لذا الزم به نظر می رسد كه از رسانه های ارتباط جمعی به روش های متفاوت، از جمله استفاده از 
پیام های زیرنویس شده در برنامه های شبكه  های استانی و شبكه های رسارسی، ساخت تیزرهای تبلیغاتی و پخش آن  ها در ایام بازگشایی مدارس 
از صدا و سیام، درج پیام های آموزشی در جراید كثیراالنتشار، و نیز برگزاری هامیش رشد برای مدیران آموزشی در مناطق آموزشی، به منظور 
معرفی نرشیات رشد استفاده به عمل آید. در این زمینه پیشنهاد می شود، امتیاز بند شامره ی 10 ارزش یابی مدیران آموزشی، به مدیرانی تعلق 
گیرد كه شخصاً عضو ثابت یكی از نرشیات مرتبط با گروه شغلی خود هستند و هم چنین موفق به اخذ حداقل منره ی حد نصاب الزم در آزمون 

رسارسی و مجازی شده اند.

 علیرضا گلبازی، كارشناس تكنولوژی گروه های آموزشی دوره ی عمومی )آذربایجان غربی(
پیشنهاد می شود كه مدیریت دفرت محرتم انتشارات كمك آموزشی، از طریق تنظیم تفاهم نامه و 
عقد قرارداد با صدا و سیامی كشور )شبكه های یك تا پنج(، به معرفی نرشیات عمومی و تخصصی 
رشد اقدام كند. قالب این فعالیت ها می تواند از تهیه و پخش اطالعیه ها و تیزرهای تبلیغاتی تا رشكت 
مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در برنامه های تلویزیونی متفاوت باشد. این اقدام 

باعث خواهد شد كه نرشیات رشد به نهاد خانواده بیش از گذشته وارد شوند.

 عبدالحسین خانی، مناینده مجالت رشد )ایالم(

مشاركتی كردن تولید محتوای مجالت 
در نظرسنجی های به عمل آمده مشخص شد، درصد باالیی از دانش آموزان و فرهنگیان عقیده دارند، مجالت رشد دارای محتوای خوب و 
ارزشمند هستند. پس باید راهكارهای مناسبی برای استفاده ی بهینه از مجالت رشد با توجه به موقعیت مكانی و زمانی ارائه كرد و فرصت هایی 
مناسب در اختیار همكاران فرهنگی قرار داد. در گردهامیی های استانی و شهرستانی مدیران، منایندگان و كارشناسان، راه كارهایی برای استفاده ی 
هر چه بیشرت و بهرت دانش آموزان و همكاران محرتم ارائه شده كه به نظر می رسد، عمل به آن ها، در استقبال مخاطبان از مجالت رشد اثرگذار 

بوده است. چند مورد از آن ها از این قرارند:
ـ برگزاری مسابقات در سطح مدیران، معاونان، معلامن، مربیان و فراگیرندگان.

ـ ترغیب و تشویق همكاران و مشاركت در تولید محتوای مجالت رشد.
ـ تهیه و تكثیر مطالب مجالت رشد و استفاده از آن ها در جلسات، كارگاه ها و...

ـ برگزاری منایشگاه و جشنواره در قالب جشن رشد، هفته ی رشد و...

متأس��فانه منایندگان مجالت 
رشد بیشرت نقش توزیع كننده 
را دارند و این امر باعث شده 
اس��ت، وقت و نیروی زیادی 
را رصف آن كنند كه نارضایتی 

اكرث همكاران را به دنبال دارد
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ـ توسعه ی كتاب خانه های كالسی و استفاده دانش آموزان از آن ها در اوقات فراغت و زنگ انشا.
ـ تبلیغات، اطالع رسانی و فرهنگ سازی از طریق چاپ و توزیع بروشور و پوسرت و تبلیغ از طریق رسانه های گروهی و مراسم مدارس.

ـ هدایت آثار و نقد و بررسی مخاطبان به استان به منظور انعكاس  و چاپ در نرشیات.
ـ بهره گیری از اهرم های تشویقی و انگیزشی برای فعاالن در امور مجالت رشد.

ارسال گزارش ها و تصاویر منونه ی فعالیت های انجام یافته به استان به منظور برپایی منایشگاه.
ـ تهیه ی نرشیات رشد برای دانش آموزان بی بضاعت از طریق افراد خیر.

ـ برگزاری كالس های آموزش ضمن خدمت برای همكاران فرهنگی.
ـ تشكیل منایشگاهی از مجالت رشد در مدرسه و دعوت اولیای دانش آموزان به منظور معرفی مجالت به آن ها.

 عبداالمیر عرفی، معاون آموزش و نوآوری )همدان(

رضورت ایجاد احساس نیاز به مطالعه
ـ توجه به نیازهای مخاطبان اصلی مجالت رشد.

ـ مشاركت متامی عوامل )مدیران و معلامن( در ایجاد انگیزه در مخاطبان برای مطالعه ی مجالت رشد.
ـ توجه به فعالیت  های فرهنگی در حوزه ی مطالعه.

بسرتسازی توسط مدیران و معلامن برای برانگیخنت احساس نیاز به مطالعه  در دانش آموزان.
ـ تشویق مادی و معنوی متامی عوامل و مخاطبان.

 اردشیر جهانگیری، مناینده مجالت رشد )همدان(

توزیع رایگان مجالت
ـ انتخاب منایندگان متعهد و آشنا به امور فرهنگی و امور كمك آموزشی برای نرشیات رشد.

ـ اطالع رسانی مناسب و به موقع به مخاطبان و بیان ارزش مطالعه توسط مجریان، معلامن و مدیران.
ـ تشویق مادی و معنوی مخاطبان و مجریان.

ـ در صورت امكان، ارسال مجالت عمومی و تخصصی به صورت رایگان به منازل معلامن و مدیران.
ـ قراردادن مدارس در فهرست اشرتاك مجالت عمومی و تخصصی ویژه ی معلامن.

ـ اختصاص كد آموزش ضمن خدمت به مجالت رشد عمومی و تخصصی.
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 محمد علی ندافی، معاون آموزش و نوآوری )گلستان(

غنی سازی هرچه بیشرت محتوای مجالت
اطالع رسانی به معلمین، دانش آموزان و اولیا از طریق رسانه  های جمعی، ارباب جراید و جلسات آموزش خانواده و گرو ه های آموزشی و 
دعوت از متامی صاحب نظران برای غنی سازی هرچه بیشرت محتوای مجالت رشد و طراحی مسابقات متعدد و مختلف از محتوای آن، معرفی 

منایندگان برتر استان، معرفی دانش آموزان، معلامن و مربیان و مدیران فعال در نرشیه ی رشد.

 معبدالرسول رضایی )بوشهر(
-ایجادانگیزهدرنمایندگانرشدبااختصاصمبلغودرصدباالتریازدستورالعملتدوینشدهوتشویقنمایندگانفعال؛

-اهدایهدایاوجوایزویژهبهمعلمان،مربیانومدیرانمدارسفعال؛
-برگزاریآزمونهایهماهنگازمجالترشدبینهمكارانواعطایمدركضمن

خدمتبهآنان.

 جلیل توشنی، مناینده نرشیات رشد )گلستان(

ارزش یابی مجله ی رشد در كارنامه ی دانش آموزان
ـ در رسانه ی دانش آموزی، برای مشرتك شدن همه ی دانش آموزان در مجالت رشد، اعتبار الزم 

تخصیص داده شود.
ـ از طریق رسانه های تصویری و جراید به صورت مناسب تبلیغ شوند.

ـ رشایط اشرتاك خانواده ها فراهم آید.
ـ برای تشویق مدیران فعال و فرهنگ سازان اقدامات الزم صورت گیرد.

ـ نگاه به مجالت، با دید مالی نباشد، بلكه دید علمی و ارتقای علمی باشد.
ـ در مراسم آغازین مدارس از مجالت رشد استفاده شود.

ـ در زنگ های انشا و در دیگر كالس ها، به فراخور موضوع درس ها، مطالب مجالت رشد خوانده شوند.
ـ مجالت رشد به عنوان منابع پژوهشی به دانش آموزان معرفی شوند.

ـ مجالت رشد برای فعالیت های خارج از كالس دانش آموزان در نظر گرفته شوند.
ـ در كارنامه ی داخلی دانش آموزان، ستونی به عنوان ارزش یابی رشد منظور شود.

ـ در صفحه ی آخر مجالت سؤاالتی درج شود تا در قالب آزمون علمی مورد استفاده قرار گیرد.
ـ مجالت به صورت سی دی نیز ارائه شوند.

الزم به نظر می رسد که میزان 
ارتباط مطالب نرشیات رشد با 
مطالب ارائه شده در کتاب های 
درسی روز به روز بیشرت شود و 

این دو مکمل یکدیگر باشند
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 جعفر گلفشان )قم(:
-برگزاریجلساتساالنهدوباردرسال:كشوریوقطبی.

-اهمیتدادنبهتعاملبااستانها.
-حضورمسؤلینمجالتونشریاتدراستانها.

 مجید منصوری میمندی )هرمزگان(:

احتساب تخفیف در قیمت مجالت
دفرت انتشارات كمك آموزشی، در طول سال تحصیلی در چندین مرحله، مجالت آموزشی رشد را به صورت رسارسی و از طریق رسانه های ملی، 
روزنامه ها و... معرفی و تبلیغ كند. هم چنین، فرد مشخصی با ابالغ و پست منایند ه ی مجالت رشد در استان ها به كار مشغول شود تا به صورت كامل 
بتواند به این موضوع بپردازد، تخفیف داده شده به مناطق، مدارس و استان ها نیز به هامن 15 درصد قبل بازگردد تا انگیزه بیشرت شود. مناطقی 
هستند كه امكان تهیه ی یك نسخه از مجالت رشد را برای دانش آموزان خود، حتی در طول سال تحصیلی ندارند. اعتبار الزم برای اشرتاك مجالت رشد، 

حتی االمكان برای یك سال، در اختیار این مناطق قرار گیرد تا در سال  های آتی، انگیزه ی الزم برای اشرتاك دانش آموزان به وجود آید.

 محسن اكربی )سمنان(

اختصاص صفحاتی به استان ها
ـ از طریق گردهامیی و در اختیار قراردادن مكان های تفریحی خانوادگی، در منایندگان رشد انگیزه و عالقه ایجاد شود.

ـ یك حساب جاری مستقل برای مجالت رشد افتتاح شود كه حق برداشت از آن با معاون آموزش و نوآوری باشد.
ـ مطالبی كه همكاران محرتم تهیه می كنند، از طریق منایندگان رشد ارسال شود و همكاران به طور مستقیم با دفرت مكاتبه نكنند.
ـ در بعضی از مجالت رشد، صفحه ای به استان ها برای درج تجربیات دبیران و مصاحبه با همكاران یا دانش آموزان اختصاص یابد.

3. برای بهبود نقش منایندگان نرشیات 
توسعه ی مشاركت  استان ها و  رشد در 
مدارس چه  مدیران  و  مربیان  معلامن، 

پیشنهادهایی دارید؟
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 علیرضا محمودی، معاون آموزش و نوآوری )سمنان(

رضورت آموزش منایندگان و تبادل تجربیات
انتخاب منایندگان عالقه مند و مطلع، آموزش مكرر آن ها و برگزاری نشست های فصلی به منظور تبادل تجربه و بیان راهكارها، از عوامل مؤثر 

در این زمینه هستند.

 حمید شفیعی )كردستان(

طراحی سیستم مدیریتی توسط منایندگان
متأسفانه منایندگان مجالت رشد بیشرت نقش توزیع كننده را دارند و این امر باعث شده است، وقت و نیروی زیادی را رصف آن كنند كه 
نارضایتی اكرث همكاران را به دنبال دارد. لذا پیشنهاد می شود، مدیریت كار را مناینده، با طراحی سیستم مدیریتی مناسب اعامل كند و توزیع به 

دیگر واحدهای مرتبط محول شود. هم چنین انجام موارد زیر از طرف دفرت انتشارات كمك آموزشی رضوری است:
ـ ارسال نرم افزار صدور فاكتورهای فروش به متامی استان ها.

ـ صدور مجوز افتتاح حساب مخصوص مجالت رشد در سطح استان ها و شهرستان  های تابعه در راستای تسهیل امور مالی.
ـ درج جمله ی: »دریافت وجه مجالت رشد هنگام ثبت نام از دانش آموزان عالقه مند بالمانع است« در دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان.

ـ تخصیص اعتبار الزم به منظور تهیه ی جوایز برای رشكت كنندگان در مسابقات مجالت رشد در سطح استا ن ها.
ـ پوشش مجالت دانش آموزی و عمومی در مدارس كم جمعیت و محروم به صورت رایگان توسط آن دفرت محرتم.

ـ درج مقاالت، نظرات و پیشنهادات مدیران، معلامن و مربیان در مجالت.
ـ احتساب درصد تخفیف به نسبت محرومیت مناطق.

ـ تقدیر از مخاطبین فعال مجالت رشد.

 طالب محمدی، معاون آموزش و نوآوری )كردستان(

برگزاری هامیش های منایندگان رشد استان ها
معرفی نرشیه به مخاطب و فراهم آوردن بسرت مشاركت و توسعه ی ارتباط با مخاطبان به روش هایی از قبیل:

ـ برگزاری هامیش های استانی برای منایندگان رشد در مدارس.
ـ برگزاری منایشگاه مجالت رشد در حاشیه ی جلسات ساالنه ی رؤسای آموزش و پرورش، معاونین آموزشی و...

ـ برگزاری مسابقات ویژه ی مخاطبان.
ـ حامیت از اردوهای دانش آموزی تحت عنوان رشد.



240

ـ بهره گیری منایندگان از ظرفیت  های موجود و رشكت در جلسات ماهانه ی مدارس، جلسات مدیران شهرستان ها و...
ـ تحت پوشش قراردادن دانش آموزان نخبه و همكاران رسامد و تأمین اشرتاك رایگان برای ایشان.

 طوس احمدی حصار، معاون آموزش و نوآوری )اردبیل(

تشویق منایندگان فعال استان ها
ـ اختصاص اعتبار به انجام فعالیت های فرهنگی.

ـ افزایش درصد تخفیف مجالت رشد برای منایندگان نرشیات در نواحی و مناطق و مدیران استا ن ها.
ـ صدور تقدیرنامه برای مدیران و معلامن و منایندگان فعال نواحی و مناطق استان ها.

ـ برگزاری گردهامیی در سطح استان ها و تجلیل از معلامن، مدیران و منایندگان فعال نواحی و مناطق استان ها.

 موسی كریمی، معاون آموزش و نوآوری )آذربایجان غربی(

توجه به ارتباط مطالب مجالت با كتب درسی
با بررسی عملكرد منایندگان رشد می توان به زوایای تأثیرگذاران ایشان در رابطه با فعالیت های آموزشی و پرورشی پی برد. مجموعه ی 
منسجمی كه در استان ما خصوصاً طی دو سال گذشته و با مشاركت مدیران آموزشی، معلامن و دانش آموزان شكل گرفته، منود عینی یك فعالیت 
آموزشی را به شیوه ای نو ترسیم کرده است، اما به نظر می رسد که حصول به درجات رفیع موفقیت و با اتکال رصف به این فعالیت کافی نخواهد 
بود. این منایندگی تنها می تواند در حوزه ی نرشیات مکمل آموزشی رشد فعالیت کند، در حالی که خأل خاص دیگری نیز از جانب کتاب های 

کمک درسی در این محدوده وجود دارد.
پیشنهاد می شود که از ده ها عنوان کتاب های کار و کمک درسی انتشارات مدرسه )برهان( نیز به صورت هامهنگ و هم زمان با نرشیات 
کمک آموزشی رشد در امر آموزش استفاده به عمل آید. این روش که می تواند به صورت مکمل و یا پایاپای باشد، در پر رنگ شدن نقش منایندگان 
رشد در مراکز استان ها در امر معرفی تألیفات و تولیدات علمی و آموزشی به روز دفرت انتشارات کمک آموزشی - شامل نرشیات رشد، و آثار 
انتشارات مدرسه و مؤسسه ی برهان - به جامعه ی فرهنگی مؤثر خواهد بود. استفاده از منابع علمی - آموزشی مجالت رشد در امر آموزش ضمن 
خدمت همکاران اداری و آموزشی نیز راهکار دیگری است. هم چنین الزم به نظر می رسد که میزان ارتباط مطالب نرشیات رشد با مطالب ارائه 

شده در کتاب های درسی روز به روز بیشرت شود و این دو مکمل یکدیگر باشند.
مورد دیگر مربوط به فرم ارزش یابی معلامن است که در بند 10 آن )خودآموزی( به صورت کلیشه ای به متامی معلامن امتیازی برابر می دهد. 

پیشنهاد می کنم امتیاز این بند تنها به کسانی تعلق گیرد که:
- شخصاً مشرتک دائم نرشیات رشد بوده اند و به صورت مرتب و ماهانه، مجله ی رشد را دریافت می کنند. 

در آزمون جامع نرشیات رشد که هر سال به صورت جامع و مجازی )اینرتنتی( اجرا می شود، موفق به کسب منره ی حد نصاب شده باشند.
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 علیرضا گلبازی )آذربایجان غربی(

توسعه ی مسئولیت های منایندگان رشد
نقش منایندگان نرشیات رشد در تعامل مربیان و معلامن، مدیران مدارس، و جمعیت آموزش و پرورش استان )نوآموزان، دانش آموزان، 
آموزگاران، دبیران، مربیان، معاونین مدارس، مدیران و کارشناسان( طی دو سال تحصیلی گذشته )87 /1386و1387/88( کامالً مشهود بوده است. 
لذا پیشنهاد می شود، در صورت صالحدید و به منظور کسب نتایج در سطحی وسیع تر، مسئولیت منایندگی مؤسسه ی برهان نیز به صورت هم 
زمان به منایندگان رشد واگذار شود تا زمینه ی معرفی ده ها عنوان کتاب کمک آموزشی به مدارس فراهم آید. در صورت تحقق موضوع، الزم به 

نظر می رسد که پست اداری خاصی به نام منایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )حتی به صورت ضمیمه( تعریف شود. 

 عبدالحسین خانی )ایالم(
برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت

ـ ایجاد انگیزه در منایندگان، معلامن، مربیان و مدیران مدارس به طرق گوناگون.
ـ ایجاد بسرت و فضای مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه بین مخاطبان.

ـ تالش در جهت توجیه و نهادینه کردن نیاز مدیران و معلامن به نرشیات رشد.
ـ برگزاری مسابقاتی در سطح مدیران، معاونان، معلامن و مربیان.

ـ نقد و بررسی مجالت رشد در جلسات شورای معلامن.
ـ تشکیل گردهامیی، سمینار، بازدید و اردوهای تفریحی برای منایندگان، مدیران، معلامن و مربیان فعال در امر مجالت رشد.

ـ همکاری مسئوالن و کارشناسان سازمان با مناینده در جهات گوناگون.
ـ برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت برای همکاران فرهنگی.

ـ ترغیب و تشویق همکاران به همکاری و مشارکت در تولید محتوای مجالت رشد.
ـ ایجاد پست برای منایندگان در تشکیالت سازمان.

 عبداالمیر عرفی، معاون آموزش و نوآوری )همدان(
جلب توجه منایندگان به اهمیت فعالیت های فرهنگی

ـ عنایت معلامن و مربیان و مدیران به جایگاه واقعی خویش در راستای تعلیم و تربیت.
ـ بهره گیری از نخبگان و مراجعه به خرد جمعی در نرش فرهنگ مطالعه و استفاده از منابع معترب؛ به ویژه نرشیات علمی و آموزشی.

ـ باور منایندگان نرشیات رشد به فعالیت فرهنگی و نتیجه و اهمیت این کار.



242

  اردشیر جهانگیری)همدان(
درگیر نکردن امور نرشیات رشد در بروکراسی اداری

ـ نگاه فرهنگی به کار منایندگان رشد.
ـ تأمین تسهیالت الزم از قبیل نیرو، فضا و امکانات تبلیغی و فرهنگی.

ـ درگیر نکردن امور نرشیات رشد در بروکراسی اداری.
ـ تشویق مادی و معنوی عوامل، معلامن، مربیان و مدیران مدارس که در انجام امور مجالت رشد در استان فعال اند.

   محمد علی ندافی، معاون آموزش و نوآوری )گلستان(

برگزاری مسابقه از محتوای مجالت رشد
ـ عوامل آموزشی مدارس برای استفاده ی دقیق از مجالت رشد توجیه شوند.

ـ فرهنگ سازی الزم بین خانواده ها صورت گیرد.
ـ آموزش و پرورش بکوشد در مدارس از مدیران کارامد استفاده کند.

ـ برگزاری آزمون مجالت رشد برای مدیران، معلامن و مربیان و ارائه ی ساعات ضمن خدمت به آن ها.
ـ فراخوان مقاله در زمینه ی مجالت رشد و اهدای جوایز نفیس به نویسندگان مقاالت.

  جلیل توشنی)گلستان(
نقد علمی محتوای مجالت

- »ویژه نامه ی فرهنگ سازی«، حداقل در ابتدای هر سال تحصیلی منترش شود و در اختیار مدیران قرار گیرد. هم چنین، در شورای مدارس، 
شورای معلامن، انجمن اولیا و کالس های آموزش خانواده بررسی شود و از طریق فرهنگ سازی صورت گیرد.

ـ استفاده از مجالت رشد به عنوان ابزار ارتقای معلامن.
ـ نقد علمی مجالت توسط معلامن با تشویق مناسب.

ـ توجیه مدیران مدارس و استفاده از ظرفیت آن ها.
ـ در نظر گرفنت مدرک ضمن خدمت برای معلامن رشکت کننده در آزمون های رشد، به منظور ایجاد انگیزه ی مطالعه.

ـ توزیع رایگان مجالت رشد در حوزه ی معاونت آموزش و نوآوری.
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كتاب نامه ی رشد چیست؟
»كتاب نامه ی رشد« فهرستی ساالنه از مناسب ترین كتاب های آموزشی مرتبط و متناسب با برنامه ی درسی در دوره ها و حوزه های گوناگون 
است. وقتی نام و مشخصات كتابی به كتاب نامه ی رشد راه می یابد، بدین معنی است كه كتاب مذكور از حداقل ویژگی های یك كتاب آموزشی 

برخوردار است و مدیران، معلامن مدارس یا خانواده ها با خیال راحت می توانند آن را برای دانش آموزان خود تهیه كنند.

كتاب های مناسب چگونه انتخاب می شوند؟
هر كتابی كه به دبیرخانه ی »طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی« می رسد، بسته به موضوع و مخاطبی كه كتاب برای آن تولید شده است، 
در اختیار حداقل دو كارشناس گذاشته می شود. یكی از كارشناسان الزم 
است با برنامه ی درسی مربوط به موضوع و دوره  ی تحصیلی و حتی 
پایه آشنایی كامل داشته باشد و كارشناس دیگر باید از تجربه ی كافی 

معلمی در كالس درس برخوردار باشد.
در انتخاب هر كتاب، گذشته از ارتباط كامل آن با برنامه ی درسی، 
چگونگی طرح مباحث و سامان دهی محتوا به ویژه میزان بهره مندی 
از شیوه های فعال خودیادگیری، تازگی، تنوع و در عین حال درستی 
مطالب، شیوه ی نگارش و ادبیات به كار رفته در كتاب با توجه به 
سطح سنی مخاطب و حتی كیفیت شكل ها و تصاویر به كار گرفته 

شده و میزان جذابیت آن ها در كتاب تعیین كننده اند.
بر این اساس، اگر كتابی در گروه كتاب های غیرآموزشی قرار داشته 
باشد )مانند داستان و شعر غیرآموزشی(، یا با هیچ یك از موضوعات 
گذاشته  كنار  بررسی  چرخه ی  از  خودبه خود  نباشد،  مرتبط  درسی 

می شوند.

تاریخچه
به وضعیت آشفته ی كتاب های كمك درسی و  برای سامان دادن  انتشارات كمك آموزشی« وزارت آموزش وپرورش،  در سال 1379، »دفرت 
كمك آموزشی كشور، اجرای طرحی را به نام »طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی« آغاز كرد. این دفرت امیدوار بود، با گزینش كتاب های آموزشی 
مناسب و معرفی آن ها، به تدریج عرصه بر كتاب های سطحی و مبتذل تنگ شود و بازار كتاب های آموزشی به سمت كتاب های كیفی تر و سودمندتر 

در فرایند یادگیری و یاددهی سوق یابد.
انتشار تنها فهرست موجود كتاب های مناسب آموزشی كشور، از سال 1380 آغاز و تا كنون 29 شامره از آن منترش شده است. تا پایان سال 
1388 نیز پنج شامره ی دیگر از آن منترش خواهد شد. این كتاب نامه ها، در چهار گروه دوره ی ابتدایی، دوره ی راهنامیی، دوره ی متوسطه ی نظری و 

مرجعی مطمئن برای تهیه ی كتاب های 
یآموزشی مناسب و مرتبط با برنامه ی درسی
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دوره ی متوسطه ی فنی و حرفه ای و كاردانش منترش شده اند.
دوره ی  برای  نیز  كتاب نامه هایی  زودی  به  بخواهد،  خدا  اگر 

پیش دبستان و آموزش وپرورش استثنایی منترش خواهد شد.

چه اطالعاتی در كتاب نامه آمده است؟
در این كتاب نامه ها، ذیل هر عنوان، چكیده ای از محتوای كتاب 
و مشخصات كامل آن شامل نام مؤلف، نام مرتجم، نارش، سال و محل 
مرتبط  درسی  پایه ی  و  دوره  قطع، موضوع،  تعداد صفحات،  نرش، 
نیز منایه های  پایان هر كتاب نامه  و كلامت كلیدی وجود دارد. در 
متعددی برای خواننده فراهم آمده است كه یافنت كتاب ها را براساس 
عنوان كتاب، نام نارش، پایه ی تحصیلی مناسب، كتاب درسی مرتبط با 
آن و پدیدآورندگان آثار ممكن و میرس می كند. حتی برای دست یابی 
آسان تر به نارشان كتاب های مناسب، نشانی نارشان نیز در انتهای هر 

كتاب نامه گنجانده شده است.

چگونه از كتاب نامه ها استفاده كنیم؟
این كتاب نامه ها نه تنها مرجعی مطمنئ و مفید برای دانش آموزان 
و خانواده ها هستند و آن ها را در انتخاب كتاب های مناسب یاری 
می رسانند، برای معلامن و مدیران مدارس نیز سودمندند و می توانند 
به آن ها در انتخاب كتاب های مناسب برای كار در كالس یا تجهیز 
از دغدغه های همیشگی مدیران  ـ كه  كتاب خانه های آموزشگاهی 
این،  از  پیش  كه  آن ها آسوده خاطرند  یاری رسانند.  ـ  است  مدارس 
داورانی به دقت كتاب ها را دیده اند و آن ها را از این حیث كه متناسب 
با اهداف برنامه ی درسی اند و در عین حال از حداقل های یك كتاب 

آموزشی برخوردارند، به دیده ی تأیید نگریسته اند.

كتاب نامه های رشد را چگونه تهیه كنیم؟
كتاب نامه ها تا پایان نیمه ی اول هر سال منترش می شوند و در 
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آغاز سال تحصیلی، همراه با نخستین شامره ی مجالت رشد، به مدارس 
رسارس كشور فرستاده می شوند. 

ایجاد  با  می توانند  عالقه مند  معلامن  و  مدیران  است  بدیهی 
هامهنگی های الزم، با منایندگان محرتم مجالت رشد در هر منطقه یا 

استان، نسبت به دریافت كتاب نامه ها مبادرت ورزند.
ناگفته مناند كه نسخه ای از كتاب نامه ها، به كتاب خانه های رسارس 
كشور نیز فرستاده می شود تا دانش آموزان و خانواده های عالقه مند به 

این فهرست دست رسی داشته باشند.

وبگاه سامان كتاب راهی دیگر برای تهیه ی كتابنامه ها 
مشخصات كتاب های آموزشی، عالوه بر كتاب نامه های مذكور، 
در وبگاه طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی، به طور همیشگی 
در دست رس عالقه مندان قرار دارد. این وبگاه با فراهم آوردن امكان 
پایه ی  و  دوره  موضوع،  براساس  را  مناسب  كتاب های  جست وجو، 
تحصیلی و مشخصات دیگری مانند نام مؤلف، نام مرتجم، نارش، سال 

انتشار و محل نرش در اختیار كاربران قرار می دهد.
ضمناً نسخه های تازه تر كتاب نامه ها، در قالب پی دی اف از همین 
وبگاه، به آسانی قابل دریافت است. برای دست رسی به وبگاه سامان 

كتاب، به این نشانی مراجعه فرمایید: 
http://samanketab.roshdmag.ir

جشنواره ی كتاب های آموزشی 
دفرت انتشارات كمك آموزشی، طی ده سال گذشته، هفت دوره 
جشنواره برای بررسی و انتخاب كتاب های آموزشی برتر برگزار كرده 
از بین همین كتاب های مناسبی برگزیده  است. كتاب های مذكور، 
می شوند كه در كتاب نامه های رشد معرفی شده اند. هم چنین، هر 
ساله بخشی از عناوین كتاب های مناسب، در پایان كتاب های درسی به  

دانش آموزان و معلامن هر پایه معرفی می شود.

هرگونه پیشنهاد یا انتقاد خود را در موضوع كتاب نامه ی رشد یا انتخاب 
كتاب های مناسب آموزشی با دبیرخانه ی این طرح در میان بگذارید. ما از 

هر نظری استقبال می كنیم.

نشانی دبیرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی رشد: 

تهران، خیابان كریمخان زند، خیابان ایرانشهر شاملی، دفرت انتشارات كمك آموزشی، شامره ی 266، 

طبقه ی پنجم

تلفن: 88306071
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