
سال نامه رشد هزارنقش 

)7(

تابستان 1392





سال نامه رشد هزارنقش

شمارة 7

مدیر مسئول:  محمد ناصری
سردبیر:  ناصر نادری

مدیر داخلی:  مانلی نورائی
ویراستار:  بهروز راستانی

نشانی:  تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266
تلفن و نمابر:  88301478

* آرای مندرج در متون، ضرورتًا مبین رأی و نظر مسئوالن سال نامه نیست.



4

فهرست

• یادداشت سردبیر
اشاره نخستین / ناصر نادری / 5

• گام دوازدهم )گزارش دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد(
صبحانه با طعم کاری / حمید نورشمسی / 6

ایده های نو و خالق در استان ها / حمید نورشمسی / 10
نمایندگان استانی، همراهان فرهنگی و اجرایی رشد / سمانه آزاد / 22

فرصتی نو برای بازاندیشی / محسن وزیری ثانی / 29

• پرونده )رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی(
یک سینه سخن دارند این جا / حمید نورشمسی / 45

قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری / سمانه آزاد / 49
بوی مجله/ طعم کاردستی / حمید نورشمسی / 53

• پرونده )رهاورد سفر به استان آذربایجان غربی(
مجالت رشد خألهای کتاب های درسی را پر می کنند / سعید زاهدیان / 55

در سند تحول بر استفاده از بسته های آموزشی تأکید شده است / سعید زاهدیان / 58

• سفرنامه
اگر آن ها سردبیر بودند / تهمینه حدادی / 61

• یادداشت
سفرهای استانی، نیروی محرکه تولید محتوای مجالت رشد / قاسم نقی زاده / 65



5

تبیین اهداف و  سال نامه رشد هزارنقش، نشریه اي آموزشي، تحلیلي و اطالع رساني است که مي کوشد ضمن 
کارکردهاي مجالت رشد در حوزه یاددهي ـ یادگیري، روش هاي خالق و متنوع بهره مندي را از محتواي این 

مجالت در نقاط گوناگون کشور به تصویر بكشد.
این نشریه، همچنین با ارائه نقدها و نظر هاي مخاطبان در باب مجالت رشد، تالش مي کند امكان ارزیابي بهتري 
از بازخورد مطالب فراهم آورد و ضمن آگاه ساختن دست اندرکاران مجالت با سلیقه ها و خواسته هاي مخاطبان 

آنان را در بازنگري جامع، پیوسته و پایدار یاري رساند.
این شماره نشریه سال نامه رشد هزارنقش، )شماره 7 / بهار 1392( به دلیل پاره اي محدودیت ها، به شكل نسخه 
الكترونیكي ارائه مي شود و امید است براي مخاطبان اصلي آن )نمایندگان مجالت رشد، کارشناسان آموزشي و 

تربیتي و دست اندرکاران مجالت رشد( مفید و اثربخش باشد.

اشاره نخستین

یادداشت سردبیر

ناصر نادری 
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ــتان های سراسر کشور، طی روزهای دوشنبه 19 و سه شنبه  ــد اس دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رش
20 تیرماه 1391  با حضور محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، معاونان دفتر، نمایندگان 
مجالت رشد استان های سراسر کشور و برخی معاونان آموزش ابتدایی استان ها در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار 

شد. 
این گردهمایی دوروزه، همانند سال های گذشته در قالب برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه و برپایی جلسات 
ــنهادات و انتقادات نمایندگان رشد و معاونان  ــتان ها و همچنین ارائة پیش ــد اس ــخنرانی نمایندگان مجالت رش س
آموزش ابتدایی استان ها برگزار شد. نمایندگان حاضر در این گردهمایی دو روزه براساس خواستة مدیرکل دفتر به 
تبادل اطالعات و نظرات خود پیرامون ارتقای سطح کیفی و کمی مجالت رشد و توسعه و گسترش هرچه بیشتر 
مجالت در سطح کشور و نحوة جذب دانش آموزان و خانواده ها به این مجالت پرداختند و پیشنهادات و طرح های 

خود را در فضایی صمیمانه به مدیرکل دفتر اعالم کردند. 
مراسم افتتاحیه این گردهمایی صبح روز دوشنبه 19 تیر با حضور مسئوالن و نمایندگان مجالت رشد در سالن 
ــد. نمایندگان و مسئوالن حاضر با وجود گرمی هوای تابستان و بیش از آن  ــگاه فرهنگیان برگزار ش اجتماعات باش
ــگاه فرهنگیان، در فضایی صمیمی گردهم آمدند تا گردهمایی دیگری را برای ارتقای  ــالن اجتماعات باش گرمی س
مجالت رشد و جذب هرچه بیشتر دانش آموزان و فرهنگیان به این مجالت برگزار کنند و با کسب تجربه های سایر 
ــتان ها در جذب دانش آموزان به مجالت رشد و همچنین توسعة انتشار و توزیع این مجالت، با دستی پُر راهی  اس

استان خود شوند و طی یک سال فعالیت جدید در جهت ارتقای برنامه های استان خود تالش کنند. 
ــد استان های  ــم با پخش کلیپی از فعالیت هاي یازدهمین دورة گردهمایی نمایندگان مجالت رش ــپس مراس س
ــد، ادامه یافت. این کلیپ دربرگیرندة آیتم هایی از کارگاه ها و  ــته در تهران برگزار ش ــر کشور که سال گذش سراس
ــخنرانی های این گردهمایی بود. یادآوری حضور  ــات یازدهمین دورة گردهمایی و همچنین بخش هایی از س جلس
ــئوالن و نمایندگان حاضر مروری بر  ــد مس ــین این گردهمایی موجب ش ــد در دورة    پیش نمایندگان مجالت رش

فعالیت های خود طی یک سال گذشته در حوزة توسعه و گسترش مجالت رشد داشته باشند. 
ــكر از حضور نمایندگان مجالت رشد  ــد، با تقدیر و تش پس از پخش کلیپ، ناصر نادری، معاون مجالت رش
ــور در دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد، با رویی گشاده به نمایندگان  و معاونان آموزش ابتدایی کش

گزارش افتتاحیه نشست نمایندگان مجالت رشد 

صبحانه کاری با طعم کاغذ

حمید نورشمسی 

گام دوازدهم 
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ــاره به برگزاری این گردهمایی در ماه شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: »امیدواریم  ــامد گفت و با اش حاضر خوش
ــن ماه بندگی خدا، ماه  ــرآغازی برای بهتری ــعبان را می دهد و س ــی این روزهای خوب که رنگ و بوی ماه ش تالق
مبارک رمضان است، سبب شود به لحاظ آنچه که دستمایه ما در امور دنیایی در زمینة توزیع مجالت رشد می شود 

موفق باشیم.« 
ــان آموزش ابتدایی، خطاب به  ــد و معاون ــا اظهار خوش حالی از حضور در جمع نمایندگان مجالت رش وی ب
نمایندگان حاضر در گردهمایی گفت: »ما شما را جزو خانواده رشد می دانیم. با توجه به برگزاری جلسات متعددی 
که در دفتر برگزار می شود، به جرئت می توان گفت همان حس خوبی که در جلسة ساالنة سردبیران مجالت رشد 
وجود دارد، در این گردهمایی نیز تكرار می شود. امید داریم کار ما که با عشق سرشته شده، عالوه بر الزامات اداری 
ــیم و  ــربلند باش که در فعالیت ما نقش مجازی دارد، بتوانیم به نحو مطلوب در دوران عصر طالیی خدمت خود س

عالوه بر جلب رضایت خدا، زمینة رشد و تكامل فرزندان ایران اسالمی را ایجاد کنیم.« 
وی در ادامه با اظهار امیدواری از اینكه تمامی نمایندگان مجالت رشد پس از این گردهمایی با خاطره ای خوب 
و ذهنی پویا به استان های خود بازگردند، اظهار کرد: »از همین جا الزم است از استان هایی که در طول دوره عالوه 
بر کارهای متعارف و معمول، زحمت سفرهای استانی را قبول کرده اند و میزبان مدیران دفتر بوده اند، تشكر کنیم.« 
ــی از یازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد  ــار سال نامة »هزار نقش« که گزارش ــاره به انتش نادری با اش
ــت، گفت: »هزارنقش در حقیقت انعكاس دهندة زحمات شماست و تقاضا دارم که این نشریه را به دقت ببینید  اس
ــال آینده، دوستان و همكاران بیشتری در این کار باشند و البته این  ــدن آن تالش کنید. امیدواریم س و برای بهتر ش

سال نامه دستمایة خوبی به منظور ارتقای فعالیت های ما خواهد بود.« 
وی با بیان اینكه نشریة »سال نامة رشد« به نوعی راهبردی ترین نشریة دفتر و حاوی چكیدة برخی از فعالیت های 
ــوری دارند، عالوه بر  ــتان ها نقش مح ــه داد: »همكارانی که در اس ــود، ادام ــت که در دفتر انجام می ش ــی اس مهم
ــال نامه الهام بگیرند و همچنین دیگران را نیز از یافته های نظری و تجربیات  کارکردهای جاری می توانند از این س

خود بهره مند کنند.« 
ــد و معاونان آموزش ابتدایی که در  ــكر از نمایندگان مجالت رش در ادامه، محمد ناصری، مدیرکل دفتر، با تش
ــت ها از سال های گذشته، قدردانی، قدرشناسی و ادای ارادت و  ــتند، گفت: »بهانة این نشس گردهمایی حضور داش
همچنین یادگرفتن تجربه های غنی بوده است که به شما و نیز به آموزش وپرورش اضافه می شود. امید داریم که به 

نحو احسن بتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم.« 
ناصری با بیان اینكه گردهمایی نمایندگان مجالت رشد در ایام ماه مبارک شعبان در حال برگزاری است، گفت: 
ــد، بیش از پیش فراهم شود و در شرایط مطلوبی وارد ماه  ــد برای رش »امیدواریم در این ماه بزرگ، زمینه های رش

مهمانی خداوند شویم.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »امسال آموزش وپرورش درگیر تدارک لوازم و عواملی بوده است 
که در تحول بنیادین آموزش وپرورش ضروری هستند. یكی از این عوامل تغییر نظام آموزشی است. در این میان، 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی« امسال سال بسیار پرکاری را پشت سر گذاشت. به دلیل استقرار پایة ششم 
ابتدایی و تغییر کتب درسی پایة دوم، تمامی دفاتر آموزش وپرورش درگیر هستند؛ اما سازمان پژوهش به دلیل اینكه 

رسمًا متولی تأمین محتوا است، بسیار درگیر بود.« 



8

محمد ناصری یادآور شد: »در این میان، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی به ارائه و تدوین ویژه نامه ای برای 
ــتان و همكاران ما در این دفتر  ــت زد که امیدواریم دست پخت دوس ــم ابتدایی دس آموزگاران پایه های دوم و شش
برای آموزگاران مطلوب و نتیجه بخش باشد و آموزگاران بتوانند از این ویژه نامه ها به نحو مطلوب استفاده کنند.« 
ــیع تر و پرجمعیت تر شدن خانوادة کمک آموزشی گفت: »با اتحاد و اتفاق دو دفتر سازمان،  ــاره به وس وی با اش
خانوادة بزرگ تری به نام دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی تشكیل شد و در این میان اگر در بخش فنی و هنری 
اتفاقات خوبی رخ داد، به دلیل پیوستن همكاران ما در دفتر تكنولوژی آموزشی است. به این معنی که پیش از این 
در آموزش وپرورش دو دفتر قدیمی به نام »تكنولوژی آموزشی« و »انتشارات کمک آموزشی« داشتیم؛ یكی از دفاتر 
متولی تهیه، ساخت و حمایت از فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی و نظارت بر همة اجزای آموزشی غیرمكتوب بود 
ــار مجالت رشد و سامان دهی منابع مكتوب می شد. اکنون فعالیت این دو دفتر  ــامل انتش و بخش مكتوب آن نیز ش

با هم یكی شده است.« 
ــخنان خود عنوان کرد: »امروزه به ضرورت نگاهی در آموزش وپرورش وجود دارد که  وی در این بخش از س
ــد، به یک بستة  ــی باش ــی که کتاب درس ما باید ذهن مخاطبان و فراگیرندگان خود را از محوریت یک مادة آموزش
ــی منتقل کنیم و با توجه به تلفیق دو دفتر تكنولوژی آموزشی و انتشارات کمک آموزشی با یكدیگر، به این  آموزش
ــی، مجله و اجزای دیگر بستة  ــی، نرم افزار، فیلم آموزش ــیم که اگر مدیریت واحدی برای کتاب درس نتیجه می رس

آموزشی وجود داشته باشد، کار بهتر انجام می گیرد.« 
ــدن تمام مجالت عمومی اعم از بزرگ سال  ــاره به رنگی ش ــخنرانی خود، با اش ناصری در بخش دیگری از س
ــد آموزش قرآن به اقتضای پیام هایی که دارند، توضیح  ــد آموزش هنر و رش و دانش آموزی، به اضافة دو مجلة رش
داد: »سایر مجالت تخصصی هم دورنگ ارائه خواهند شد. یعنی مطالبة نمایندگان مجالت رشد که همواره تقاضا 
داشتند مظروف را در ظرف دیدنی تر و چشم نواز تری قرار دهیم، تحقق یافت. هرچند که قیمت انتشار کمی باالتر 

می رود، اما به هر حال ارزش بیشتری دارد.« 
ــدن مجالت رشد، هزینه باالیی نداشته است، افزود:  ــأله که چهار رنگ و یا دو رنگ ش وی با یادآوری این مس
»مهم ترین مؤلفه ای که قیمت مجله را تعیین می کند، کاغذ است و قیمت کاغذ در نوسان است. متأسفانه در این میان 
تحریم های موجود قضیة کاغذ را بسیار پیچیده و سخت کرده است، اما با تمام فراز و نشیب ها، امسال مجالت را 

به صورت چهار رنگ و دو رنگ ارائه خواهند شد.« 
ــش که: »چه امری مهم تر از این که پیام مان را در ظرفی  ــخنان خود با طرح این پرس ناصری در این بخش از س
بسیار زیبا ارائه دهیم؟« گفت: »این داستان در واقع حلقه ای از اتفاقاتی است که طی چند دهة گذشته رخ داده اند. 
ــال پیش مجالت در کاغذهای کاهی منتشر می شدند. کم کم یک گام به جلو برداشته شد و کاغذهای  حدود 40 س
ــدند و حاال نیز رنگی می شوند. البته همة این ها بهانه ای است برای این که پیام مورد  ــفید تبدیل ش کاهی به ورق س

نظر را به مخاطبان برسانیم.« 
ــم گیری از این  ــبه می کنیم و می بینیم که عدد چش ــد محاس وی ادامه داد: »وقتی در هیئت تحریریة مجالت رش
ــود که البته این اقدام گام بسیار مهم و ارزشمندی  ــتان ها منتشر می ش ــوی نمایندگان و معلمان در اس مجالت از س
است، زمانی که 41 درصد فصل نامه ها، 35 درصد علوم پایه و 26 درصد مجالت بزرگ ساالن با مشارکت فرهنگیان 
در استان ها منتشر می شود و زمانی که هر سال را با سال قبل مقایسه می کنیم، درمی یابیم که این کار جای شكر و 
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سپاس دارد.« 
مدیرکل دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی در ادامة این بخش از سخنان خود گفت: »مهم ترین بخش فرایند 
ــتان ها انجام می دهند که البته جای تقدیر و  ــت که نمایندگان مجالت رشد در اس ــی اس تولید تا توزیع همان بخش

تشكر دارد.« 
ــتان زبان و ادب فارسی«  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با »فرهنگس ــترک س ــة مش ــاره به جلس وی با اش
ــان دفتر پژوهش و کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی به بهانة  ــه ای با کارشناس افزود: »ده روز پیش، جلس
ویرایش داشتیم که روح مطلب در آن جلسه این بود که بهترین راه برای پرورش تفكر و خالقیت در دانش آموزان، 
کالس های انشا و رونق بخشیدن به مطالعه است. وقتی شما زنگ رشد می گذارید و در فضای غیردرسی مجالت 

رشد را به دانش آموزان می دهید، فضای مطالعه به وجود می آید و توجه بیشتری به زنگ انشا می شود.«  
محمد ناصری در پایان سخنان خود با اشاره به مطالبات نمایندگان مجالت رشد مبنی بر لزوم همكاری و تعامل 
بیشتر میان دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با مراکزی مانند »مرکز آموزش نیروی انسانی« گفت: »این اتفاق در 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی رخ داده است و امیدواریم استمرار داشته باشد و روز به روز افزایش یابد.« 
ــلیمی« که  ــتان دخترانة بهاره س ــخنرانی مدیرکل دفتر، فیلم کوتاهی به منظور معرفی »دبس پس از پایان یافتن س
ــده بود، به نمایش درآمد. در این فیلم کوتاه، فعالیت های دبستان  ــد نیز پخش ش ــنوارة بین المللی فیلم رش در جش
دخترانة بهاره سلیمی در استان خراسان جنوبی، به عنوان مدرسه ای فعال در حوزة کتاب و کتاب خوانی معرفی شد 

و بخش هایی از کتاب خانه که در کنار نمازخانة دبستان بهاره سلیمی قرار گرفته است، معرفی شد. 
ــم افتتاحیه دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد به پایان  با پخش این فیلم در واقع پایان بخش مراس
رسید. پس از آن و در بخش دیگری از نخستین روز گردهمایی نمایندگان مجالت رشد، مدیر دبستان بهاره سلیمی 
ــد و معاونان آموزش ابتدایی به سخنرانی پیرامون فعالیت های خود و آنچه که طی  ــایر نمایندگان مجالت رش و س
ــد رخ داده بود پرداختند و گزارشی از فعالیت های  ــته در استان آنان در جهت توسعة مجالت رش ــال گذش یک س

خود ارائه دادند. 
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ــد استان های سراسر کشور« که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه  »دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رش
ــم افتتاحیه ای با حضور محمد  ــگاه فرهنگیان برگزار شد، با برگزاری مراس ــالن اجتماعات باش 19 و 20 تیر در س
ــد و برخی از  ــی« و معاونین دفتر، نمایندگان مجالت رش ــارات و تكنولوژی آموزش ناصری، مدیرکل »دفتر انتش
معاونان آموزش ابتدایی کشور آغاز به کار کرد. پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، نمایندگان مجالت رشد توانستند 
ــات و نظرات یكدیگر بهره  ــود را مطرح کنند و همچنین از تجربی ــنهادات و انتقادات خ ــی صمیمی پیش در فضای

بگیرند.
ــی از فعالیت نمایندگان فعال و مبتكر مجالت رشد در استان ها، از دیگر برنامه هایی بود که در این  ارائة گزارش
ــه فعالیت های جدید و خالقانه در  ــرار گرفت. در این میان نمایندگانی که ب ــی و گرم مورد توجه ق ــای صمیم فض
ــد دست زده بودند، پیرامون طرح ها و برنامه های خود سخن گفتند و مسئوالن و  ــعة توزیع مجالت رش جهت توس
سایر نمایندگان مجالت رشد را در جریان فعالیت ها و برنامه های اجرایی خود در سطح دانش آموزان و فرهنگیان 

گذاشتند.

هنوز قلب هایی برای کتاب می تپد
ــت تبادل اطالعات و نظرات نمایندگان مجالت رشد که پیش از ظهر روز دوشنبه 19  ــت نشس در بخش نخس
تیر در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان برگزار شد، خانم ابراهیمی دالور، مدیر دبستان »بهاره سلیمی«، فعالیت ها 
ــان جنوبی را بیان کرد و دربارة چگونگی تبدیل شدن این دبستان به یک  ــتان در استان خراس و برنامه های این دبس
ــه دانش آموزان و خانواده ها،  ــد ب ــه در حوزة ترویج کتاب و کتاب خوانی و ارائة رایگان مجالت رش ــتان نمون دبس
سخنرانی کرد. همچنین نحوة فعالیت کتابخانة دبستان را در کنار نمازخانة آن شرح داد. مدیر دبستان بهاره سلیمی 
در سخنان خود گفت: »از کتاب فروشی پرسیدند وضع کسب و کارت چگونه است؟ گفت: بسیار بد، چون آن هایی 

که پول دارند، کمتر اهل مطالعه هستند و آن هایی که مشتاق به مطالعه هستند، پول ندارند.«
کتاب و مطالعه چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ برای همة اقشار باید اندیشید و خوراک تهیه کرد! شاید هنوز 
ــده اند که تأللوی  ــفره های رنگینی در برابر کتاب پهن ش قلب هایی برای کتاب می تپند. امروز دغدغه ها زیادند. س

ظاهری آن ها دست دراز کردن به کتاب را گاه به فراموشی هدایت می کند.

گزارشی از سخنرانی های نمایندگان مجالت رشد و منتخبان استان ها در نخستین روز

ایده های نو و خالق در استان ها
حمید نورشمسی

گام دوازدهم
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مدرسه ای با هشت هزار کتاب در کتابخانه
ــت هزار جلد کتاب که تمامی آن ها نو و از طرف »شورای  ــتان بهاره سلیمی با بیش از هش امروز کتابخانة دبس
کتاب« کارشناسی شده هستند، در حال فعالیت است. کتابخانة دبستان ما به این شیوه اداره می شود که جدیدترین و 
تازه ترین کتاب های منتشر شده برای سه گروه دانش آموزان، کارکنان و اولیا را ارائه می دهد. همچنین برای مادرانی 
که دارای سطح سواد پایینی هستند، کتاب های خاصی دارد و برای تعدادی از مادران که باسواد نیستند، کالس های 

سوادآموزی برگزار می کند.
مورد دیگری که از موفقیت های دبستان بهاره سلیمی به شمار می آید، تشكیل تیم رشد است. این تیم برای تهیة 
مجالت رشد، ارتباط با دفتر مجالت رشد، یافتن راه های کار با این مجالت و... تشكیل شده است. عالوه بر این، 
ــتان ما تشكیل می شود و تاکنون تمامی دانش آموزان ما از  ــه سال است که کارگاه پژوهش و نویسندگی در دبس س
پایة اول تا پنجم ابتدایی در این کارگاه ها شرکت کرده اند. امروز اگر 362 دانش آموز داریم، 362 عضو کتابخانه نیز 
ــوند، کارنامة کتاب خوانی و  ــه درس می خوانند، حتمًا باید عضو کتابخانه ش داریم. دانش آموزانی که در این مدرس
مطالعه بگیرند و نمرة کارگاه نویسندگی و پژوهش داشته باشند. البته نمره را در سطح کّمی نمی بینیم، بلكه سطح 

دانش آموزان را از نظر کیفی ارزیابی می کنیم.
ــه چندان جالب نبوده اند،  ــته و یا موضوعاتی را انتخاب کرده ک ــد برای کودکانی که کمتر مطالعه داش ــم رش تی
برنامه ریزی می کند. شوق و اشتیاقی که در دانش آموزان نسبت به امر کتاب و کتاب خوانی ایجاد شده، شوقی است 
که معلمان ایجاد کرده اند. البته نگاه ویژة رشد و دست اندرکارانی که ما را در این زمینه حمایت کرده و به سمت ما 

آمده اند نیز در این زمینه اثرگذار بوده است و این اقدامات بسیار قابل تقدیر است.
سال گذشته موفق شدیم برخی از مجالت رشد را به صورت امانت به مادران بدهیم و پس از آن نیز کارگاهی 
با حضور مادران برگزار کردیم. در روزهای ثبت نام سال تحصیلی بعد، بسیاری از مادران به سراغ ما آمدند و گفتند 
اسم ما را در فهرست کارگاه مجالت رشد بنویسید. ما می خواهیم در این کارگاه شرکت کنیم. در کتابخانة دبستان 
ــت. در این دبستان به تعداد معلمان مجالت رشد تهیه می شود و برای  ــلیمی به روی تمامی مادران باز اس بهاره س
والدین نیز 10 جلد مجلة رشد در نظر می گیریم. در این میان دانشجویانی که توانایی تهیة کتاب ها و مجالت رشد 
را ندارند، به کتابخانه می آیند و از امكانات ما استفاده می کنند. ما این کتابخانه را به عنوان مرکزی در نیشابور ایجاد 

کرده ایم تا عالوه بر دانش آموزان، معلمان و والدین، دانشجویان نیز از آن بهره بگیرند.

استادان مجالت رشد را مهمان دبستان بهاره سلیمی می کنیم
فعالیتی که برای سال آینده در نظر گرفته ایم، دعوت از استادانی است که در مجالت رشد کار کرده اند. هرچند 
ــرکت کرده اند، اما به هر حال باید توانایی نویسندگی را از  ــی ش ــتان ما در کارگاه های آموزش که دانش آموزان دبس
استادان و صاحب نظران این حوزه فرابگیرند. ما در تالش هستیم که در این دبستان، کارگاه آموزشی نویسندگی با 
ــاید در شهرستان نیشابور به این دلیل که مهد تمدن است، ظرفیت های قوی وجود  ــاختار علمی داشته باشیم. ش س
ــتری بهره گرفت و برای این کودکان که مانند  ــد، اما به تجربه ثابت شده است که باید از تجربیات بیش ــته باش داش

لوح سفیدی هستند، بهترین برنامه ها را پیش بینی و اجرا کرد.
ــا را بسیار جدی گرفته ایم. در این میان، دل نوشته های دانش آموزان دبستان  ــتان مان زنگ انش همچنین ما در دبس
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بهاره سلیمی موجب شد نویسندگانی چون، هوشنگ مرادی کرمانی و مصطفی رحماندوست به مدرسة ما بیایند. 
آنان باورشان نشده بود که این دل نوشته ها از طرف دانش آموزان دبستان بهاره سلیمی نوشته شده اند. معتقد بودند 
که دانش آموزان این دبستان به معنای واقعی مطالعه می کنند و برای نویسندگی آن ها، برنامه های خوبی تدوین شده 

است. پس می شود در یک مدرسة دولتی هم روی مطالعة بچه ها کار کرد.
در پایان درخواست دارم که مجالت رشد نیز مانند کتاب های درسی تلقی شوند. اگر مدیر و معلمان احساس 
ــت دارند این مجالت را بخوانند اما نمی توانند هزینة آن را بدهند، کاری انجام دهند  می کنند که دانش آموزان دوس
تا امكان مطالعة مجالت رشد برای آنان فراهم شود. امیدوارم در برنامة جدید آموزش وپرورش، مجالت رشد هم 
دیده شوند و همه به این نتیجه برسند که مجالت رشد نیز مانند کتاب های درسی الزم اند و باید برای بچه ها تهیه 

شوند.«
با پایان یافتن سخنان مدیر دبستان بهاره سلیمی، محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
ــاه پیرامون اهمیت کتاب و کتاب خوانی ارائه کرد و گفت: »بخش کتاب، کتابخانه و تجهیز کتابخانه را  ــی کوت مطالب
که جزو مهم ترین وظایف تكنولوژی است، از سایر فعالیت ها جدا کرده ام؛ به این دلیل که احساس می کنم کتاب و 
کتاب خوانی بسیار اهمیت دارد. الزم است به این موضوع به طور ویژه ای نگاه شود و اقدامات الزم برای گسترش 

کتاب و کتاب خوانی و تجهیز کتابخانه ها صورت گیرد.
ــد، مسئولیت بسیار سنگینی است که امروزه به دست خانم  ــئولیت تأمین کتاب های آموزشی و مجالت رش مس
ــلیمی و سایر معاونان آموزشی در سراسر کشور در حال انجام است. به نظر بنده،  ــتان بهاره س ابراهیمی، مدیر دبس
هنگامی که خانم ها در کاری مشارکت داشته باشند، دقت نظر و همة مسائل انسانی و عاطفی در کنار صبر و حوصله 

به کار گرفته خواهند شد.
ــاز به منظور ساخت کتابخانه و  ــارکت خیرین مدرسه س بحث نمازخانه در کنار کتابخانه و ایجاد زمینه برای مش
تجهیز کتابخانه ها نیز بحث مهمی است که در دبستان بهاره سلیمی دنبال شده و الزم است که این بحث در سایر 
ــد از سوی دانش آموزان و  ــور نیز مورد توجه قرار گیرد. در این میان اجباری برای خرید مجالت رش مدارس کش
خانواده ها نداریم، به این دلیل که مجالت رشد باید مجالتی لذت بخش و خواندنی برای دانش آموزان و خانواده ها 
ــال تحصیلی، بلكه الزم است که در اوقات فراغت خود نیز این مجالت را  ــند و دانش آموزان نه تنها در طول س باش
ــت  ــی غنی کنیم. البته سیاس بخوانند و از مطالب آن ها لذت ببرند. ما باید اوقات دانش آموزان را با مطالعة غیردرس
آموزش وپرورش نیز این است که نه مواد آموزشی، فقط کتاب درسی است، نه معلم فقط آموزش دهنده است و نه 

محیط آموزشی فقط کالس درس است.
آموزش وپرورش بیشتر از آنچه که هم اکنون برای مجالت رشد می پردازد، نمی تواند هزینه کند و به همین دلیل 
ــی باشیم. بلكه باید به دنبال افرادی باشیم که می توانند  نیز نباید به دنبال رایگان کردن محصوالت فرهنگی و آموزش
ــد را به صورت رایگان در اختیار  ــخصی، مجالت رش ــرایطی را ایجاد کنند که با هزینه های ش با بضاعت خود ش

دانش آموزان قرار دهند.«
ــی از  ــمالی، به ارائة گزارش ــتان خراسان ش ــخنرانی محمد ناصری، محمدولی وحدانی، نمایندة اس ــس از س پ
فعالیت های انجام شده در این استان در جهت توسعة فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و توزیع مجالت رشد پرداخت. 
او دربارة نحوه پوشش دهی به مناطق محروم استان خراسان شمالی گفت: »ما می دانیم که برای تهیه و انتشار مطالب 
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ــیده می شود. یكی از مدارس اسفراین مجالت رشد را صحافی و به عنوان منبع  ــد زحمات فراوانی کش مجالت رش
آموزشی نگهداری می کند تا در صورت لزوم به عنوان یک منبع مفید و غنی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. این 

اقدام ارزشمندی است که در جهت ترویج مجالت رشد مؤثر خواهد بود.«

مجالت رشد باید به همة مناطق محروم برسند
» اکنون که معاونان آموزشی استان ها نیز در گردهمایی نمایندگان مجالت رشد حضور دارند، الزم است به این 
نكته توجه داشته باشند که برای گسترش مطالعه و جذب دانش آموزان به مجالت رشد، می توانند از فصل تابستان 
ــد یک سال تحصیلی را به دانش آموزانی که  ــت، بهره بگیرند و مجالت رش که فصل اوقات فراغت دانش آموزان اس
ــته اند، ارائه کنند. می توانند این مجالت را به صورت  ــد را نداش ــال تحصیلی امكان مطالعة مجالت رش در طول س

امانت در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
ــد مناطق محروم را کاماًل پوشش داده اند. برخی  ــت که مجالت رش ــتان ما اتفاق افتاده این اس موردی که در اس
ــد را ندیده اند. ما برای مقابله با  ــد و گفتند دانش آموزان ما تا به حال مجالت رش ــه ما مراجعه کردن ــكاران ب از هم
ــكل و برای اینكه دانش آموزان مناطق محروم نیز به مجالت رشد دسترسی داشته باشند، صددرصد مناطق  این مش
ــتان خود را تحت پوشش مجالت رشد قرار دادیم. این اقدام بسیار مؤثر بود و توزیع این مجالت در  ــتایی اس روس
ــوند و اعتماد به نفس الزم را  ــه دانش آموزان به دلیل کمبود امكانات کمتر در جمع حاضر می ش ــق محروم ک مناط

ندارند، بسیار اثر گذاشت.
ــد و این مجالت را  ــد توجه دارن ــنوات خدمتی دارند، کمتر به مجالت رش ــال س ــی که باالی 20 س همكاران
ــد دارند،  ــتر و هم عالقه به مطالعة مجالت رش ــا معلمان کم تجربة مناطق محروم که هم وقت بیش ــد. ام نمی خوانن
ــتری می کنند. در مجموع ضروری است که مجالت رشد در اختیار تمامی معلمان در  ــتقبال بیش از این مجالت اس

مناطق محروم قرار گیرند.«

نظام جدید تألیف کتب درسی
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر، با اشاره به سند تحول بنیادین  ــت، فریبا کیا، مدیر طرح س در این نشس
آموزش وپرورش و اجرای نظام آموزشی جدید از سال آینده، پیرامون کتاب های جدیدالتألیف پایه های دوم و ششم 
ابتدایی و اقداماتی که از سوی دفتر برای تأمین منابع درسی این پایه های تحصیلی صورت گرفته است، سخنرانی 
ــال تحصیلی آینده پایة ششم به دورة ابتدایی  ــند تحول بنیادین آموزش وپرورش، از س ــاس س کرد و گفت: »براس
ــد. بر این اساس، عالوه بر تألیف کتاب های جدید  ــد و نظام آموزشی 3-3-6 اجرایی خواهد ش افزوده خواهد ش
ــم، کتاب های پایة دوم ابتدایی نیز تغییر کرده اند. به عبارت دیگر، این دو پایه به عنوان دو پایة دارای  برای پایة شش

محتوای جدید به نظام آموزشی وزارت آموزش وپرورش اضافه می شوند.«

معرفی 700 عنوان کتاب کمک آموزشی به مدارس
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، امسال در راستای تغییر نظام آموزشی و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
براساس دو عنوان »تفكر و خالقیت« و »فناوری« بیش از 700 عنوان کتاب کمک آموزشی مرتبط با پایه های دوم و 
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ــد پایة دوم« و »کتاب نامة رشد  ــم ابتدایی را انتخاب کرده و چكیدة آن ها را در دو جلد با عنوان »کتاب نامة رش شش
ــال منتشر می شوند و در اختیار مدارس قرار  ــاخت است. سایر کتاب نامه ها طبق معمول هر س ــم« آماده س پایة شش

می گیرند.
ــتاندارد و مجازی باشد که سازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــی برای انتخاب باید از منابع اس هر نوع کتاب آموزش
ــت که بعضی از تولیدات، تحقق اهداف عالی نظام  ــاس کرده اس ــی تعیین می کند. آموزش وپرورش احس آموزش

آموزش وپرورش را دچار مشكل می کنند و به آن ها لطمه می زنند.
کتاب های کمک آموزشی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معرفی می کنیم، مكمل کتاب های 
درسی و همراه کتاب های درسی هستند. طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی و کمک آموزشی هم کمک خواهد 
ــی بروند. تاکنون با توجه به کارگاه هایی که داشته ایم، توانستیم طی 13 سال  ــمت برنامة درس کرد که کتاب ها به س

گذشته، 50 درصد از نشر کشور را هم سو با برنامة درسی ملی پیش ببریم.«

قدمی کوتاه برای طی کردن راهی بلند
ــتین روز گردهمایی  ــخنرانان نخس ــان جنوبی از دیگر س ــتان خراس طاهره حمیدی، معاون آموزش ابتدایی اس
ــعه و ترویج مجالت رشد در  ــتان در راستای توس ــاره به اقدامات این اس ــد بود. وی با اش نمایندگان مجالت رش
ــتان به ویژه در مناطق محروم ارائه کرد و گفت:  ــی دربارة فعالیت های این اس میان دانش آموزان و فرهنگیان، گزارش
ــان جنوبی میزبان مهمانان ارجمندی بود و میزبان مدیرکل، معاونان و سردبیران  ــت سال 1391، خراس »18 اردیبهش
ــیار سپاس گزاریم. سرزمین ما از دیرباز مهد  ــد بودیم. از حضور این بزرگواران در خراسان جنوبی بس مجالت رش
ــور که به دنیا معرفی  ــه و فرهنگ بوده و مردان و زنان بزرگی را در عرصه های گوناگون، نه تنها به کش علم، اندیش
ــنة ایثار و ازخودگذشتگی است. حضور بزرگواران در استان ها فرصت  ــت؛ سرزمینی که نقطه نقطة آن تش کرده اس

مغتنمی است که همكاران ما از نزدیک از نقطه نظرات و دیدگاه های ارزشمند آنان آگاه شوند.
ــی از مواردی بود که به  ــد و معاونان آموزش ــات متعدد با نمایندگان مجالت رش برگزاری گردهمایی ها و جلس
ــگاه های متعددی را در استان پیگیری کنیم. همچنین  ما کمک کرد، آزمون های حضوری، پیک های بهاری و نمایش
همكاران ما در مدارس استان فعالیت های خودجوشی را در این حوزه انجام دادند. ما تاکنون تمامی مجالت رشد 
ــه ای اشتراک تهیه کرده ایم. البته مجالت رشد را  ــد نمودارهای مقایس را جمع آوری و برای هر 30 عنوان مجلة رش
به صورت رایگان در اختیار مناطق محروم قرار می دهیم و امید داریم که همانند گذشته با استمرار فعالیت ها، شاهد 

تحقق اهداف نظام تعلیم وتربیت باشیم.«

ساعات درسی خالقیت در خراسان رضوی
ــتان خراسان رضوی، به ارائة  ــگاه جوانه ناحیة 7 اس ــت، پگاه احراری، معاون آموزش در بخش دیگری از نشس
ــی دربارة فعالیت های مدرسه ای در استان خراسان رضوی پرداخت و دربارة اقدامات خود در جهت توسعه  گزارش
و ترویج مجالت رشد در میان دانش آموزان و خانواده ها گفت: »10 سال است که در زمینة آموزش تفكر خالق به 
معلمان و دانش آموزان کار می کنم و در کالس های آموزش ضمن خدمت، آموزش روش های خالق و تفكر خالق 
را بر عهده دارم. ما در مدرسه چهار سال است که به صورت مدون یک ساعت درسی با عنوان »آموزش خالقیت« 
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برای تمام دانش آموزان داریم. مدرسة ما حدود 1000 دانش آموز و شش شعبه دارد که همه تحت پوشش مجالت 
رشد هستند و مجالت رشد در اختیار تمام همكاران قرار می گیرد. 

ــه که نظام مند است، پیش آزمون دارد و  ــی »خالقیت« به برنامة درسی مدرس ــدن ساعت درس بعد از اضافه ش
ــود و  ــی به دانش آموزان ارائه می ش ــه حضور دارند، تكنیک های آموزش معلمان مخصوص این درس نیز در مدرس
ــاتی که در مدارس برگزار می کنیم، تالش داریم از  ــود. در اکثر جلس در  نهایت به آن ها کارنامة خالقیت داده می ش
ــتفاده کنیم. برای مثال اگر قرار است  ــوند نیز اس ــی آموزش داده می ش تكنیک های خالقیت که در کالس های درس
ــود و یا پیشنهادی ارائه شود، تكنیک های خود را مطرح کنیم و  ــات شورای آموزگاران موردی بررسی ش در جلس

براساس این تكنیک ها به طرح های جدید می پردازیم.
ــود، تاکنون در هیچ استان دیگری اجرا نشده  ــكلی که در مدرسة ما اجرا می ش ــقاب رشد« به ش ــنوارة »بش جش
است. البته همكاران در سایر استان ها به طور قطع شكل های دیگر آن را اجرا کرده اند. طرح ما بر این اساس است 
که بچه ها صرفًا مجالت رشد را بخوانند و احساس کنند که کاربرد دارند و باید آن ها را نگه دارند. گاهی مشاهده 
ــت. ما خواستیم با  ــد تنها به قیچی کردن عكس های آن ها محدود اس می کنیم که ارتباط دانش آموزان با مجالت رش
ــد« به بچه ها انگیزه بدهیم که این مجالت را نگه دارند و بدانند که این مجالت  ــقاب رش ــنوارة »بش برگزاری جش

کاربردی عالوه بر خواندن دارند.
ــماره های امسال همه پخت  ــد به آموزش پخت یک غذای ساده اختصاص دارد و ش ــت جلد مجالت رش پش
ــت، برگزاری جشنوارة »بشقاب رشد« را پیشنهاد  ــیرینی بود. ما برای مدرسة خودمان که یک مدرسة پسرانه اس ش
ــنواره ای به نام  ــال 1390 که یک روز تعطیل بود، جش ــفند س ــد که به بچه ها اطالع دهیم، روز 19 اس کردیم. بنا ش
»بشقاب رشد« داشته باشیم. بچه ها از شیرینی هایی که در مجالت رشد طرز تهیة آن ها آمده است، یكی را انتخاب 
ــنواره می آیند،  ــنواره بیاورند و هنگامی هم که به همراه خانوادة خود به این جش کنند، بپزند، تزئین کنند و به جش

مجله ای را که دستور پخت شیرینی مورد نظر در آن است، بیاورند.
برای برگزاری این جشنواره، در تمامی هفته های آذرماه جلسه داشتیم و بر این اساس، فرم هایی را برای ثبت نام 
بچه ها تهیه کردیم. بچه ها ثبت نام می کردند و با پر کردن این فرم ها اطالع می دادند که از میان شیرینی های مجالت 
رشد، کدام شیرینی را انتخاب و با کمک خانوادة خود تهیه می کنند. البته عالوه بر دانش آموزان شرکت کننده، سایر 
ــنواره آمده بود، جایزه ای در نظر گرفتیم و تا هیچ  ــه نیز آمدند. برای هر دانش آموزی که به جش دانش آموزان مدرس

دانش آموزی دست خالی بیرون نرود.
ــیرینی به همراه خانواده، نیازمند انگیزه های خاصی  ــتادن دانش آموزان پسر به آشپزخانه و درست کردن ش فرس
ــه داشتیم، تالش کردیم بچه ها را تشویق کنیم که  ــطح مدرس بود. لذا در تمام مدت با تراکت ها و تبلیغاتی که در س
ــبیه هم نصب نكنیم و مرتب آن ها را عوض  ــعی کردیم هیچ دو تراکتی را ش ــرکت کنند. س ــنواره ها ش در این جش
ــان به مدرسه آمدند. شمارة هر دانش آموز روی شیرینی  ــنواره دانش آموزان با خانواده هایش می کردیم. در روز جش
ــت می کردند و امتیاز می دادند. در پایان، تندیسی را که  ــیرینی ها را تس ــد و داوران در اتاقی دیگر ش او نصب می ش
ــقاب بود، به 10 نفر هدیه دادیم و در کنار آن برای تمامی دانش آموزان  ــكل بش خودمان تهیه کرده بودیم و به ش

تقدیرنامه تهیه کردیم.
در برگزاری این جشنواره، خانواده ها همه اعتقاد داشتند که برای فرزند ما مهم نبود که جایزه بگیرد، بلكه شب 
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ــت. طرحی که برای سال آینده در نظر گرفته ایم، طرحی زمان بر است و  ــنواره به او و به ما خیلی خوش گذش جش
به همین دلیل کار را از تیرماه 1391 شروع کرده ایم. موضوع دورة بعدی این جشنواره عكاسی و فیلم سازی مستند 

است. امیدواریم نتیجة آن را در گردهمایی سال آینده ارائه کنیم.«

دانش آموزان روستایی تشنة مجالت رشد هستند
ــد در استان خراسان رضوی، سخنران دیگر این جلسه بود که با اشاره  س��یدجواد ساالری، نماینده مجالت رش
ــایری این استان،  ــتایی و عش ــد نبودن دانش آموزان در مناطق محروم و مناطق روس ــش مجالت رش به تحت پوش
ــیدن مجالت رشد به دست دانش آموزان در مناطق محروم و  ــده در این زمینه گفت: »نرس دربارة اقدامات انجام ش
دانش آموزان روستایی و عشایری، دغدغه ای بود که همواره در خراسان رضوی با آن روبه رو بوده ایم. در این راستا 
ــد« برنامه ریزی کردیم و بیش از 50 درصد دانش آموزان روستایی و  ــد برای رش ــنوارة »رش به منظور برگزاری جش
عشایری را تحت پوشش و توسعة کمی و کیفی مجالت رشد قرار دادیم. البته همواره این دغدغه را داشته ایم که 

مجالت رشد در نقاط محروم هم به دست دانش آموزانی برسد که توانایی مالی ندارند.
ــد و با توجه به نظرات بسیار خوبی که  ــی که در کمیتة تخصصی آموزش استان انجام ش ــاس آسیب شناس براس
ــنوارة »رشد برای رشد« را برای دانش آموزان ابتدایی  ــتان داشتند، موفق شدیم دستورالعمل جش همكاران ما در اس
ــنواره به این صورت بود که مخاطب آن دانش آموزانی بودند که  ــتان ابالغ کنیم. نحوة اجرای جش مصوب و به اس
مجالت رشد را دریافت می کردند. البته در راستای تقویت تفكر خالق، پژوهش محور کردن یادگیری دانش آموزان 
ــت، تمامی همكاران ما از مرحلة  و آموزش مهارت های زندگی که مدنظر طرح تحول بنیادین آموزش وپرورش اس
ــد در مناطق مرزی به صورت رایگان توزیع شد و زمینة  ــتقبال کردند. در مرحلة اول، مجالت رش اول به خوبی اس
ــنواره شرکت کنند. ما در این جشنواره از  ــد که حتی دانش آموزان مرزی ما نیز در این جش ــتان فراهم ش آن در اس

محتوای مجالت رشد بهره گرفتیم.
ــه نصب می کردیم و  ــد« ما نكات تربیتی را انتخاب و در تابلو اعالنات مدرس ــد برای رش ــنوارة »رش در جش
ــتیم. همچنین بخش روان خوانی جشنواره را با  ــاخته های دانش آموزان را در نمایشگاه به نمایش می گذاش دست س
ــتقبال از سوی خانواده ها روبه رو شد. در این  موضوعات و مطالب متنوع برای دانش آموزان برگزار کردیم که با اس

جشنواره 250 مقاله دریافت شد که 41 مقاله به عنوان مقاالت برتر شناخته شدند.«

مجالت رشد به مجلة دیواری تبدیل شوند
ساالری در بخش دیگری از سخنان خود به ارائة پیشنهادات و راهكارهایی به منظور توسعه و گسترش هرچه 
بیشتر مجالت رشد در میان دانش آموزان، خانواده ها و فرهنگیان پرداخت و گفت: »تبدیل مجالت رشد به مجالت 
ــود. دفتر می تواند عالوه بر مجالتی که در اختیار  ــوی دفتر دنبال ش ــت که می تواند از س دیواری اقدام خوبی اس
دانش آموزان قرار می دهد، یک روزنامة دیواری نیز تهیه کند؛ یک روزنامه دیواری که در آن اطالع رسانی نیز وجود 
ــد در قالب روزنامة دیواری تهیه و به استان ها ارسال شود تا امكان  ــد و گلچینی از مطالب مجالت رش ــته باش داش
دسترسی به این مجالت برای همه ایجاد شود و دانش آموزانی که مخاطبان رشد نیستند، از این طریق جذب شوند.
ــطه به عنوان »همیار کتابدار رشد« انتخاب  ــنهاد دیگر اینكه برخی از دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوس پیش
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ــد کمک کند. در دوره های راهنمایی و  ــعه و ترویج مجالت رش ــوند و به عنوان نمایندگان ما در مدارس به توس ش
ــی می کنیم، می بینیم که بیشتر دانش آموزان  ــطه، مجالت رشد مخاطبان محدودی دارند. البته زمانی که بررس متوس
دختر مخاطب قرار گرفته اند و دانش آموزان پسر کمتر دیده شده اند. فعالیت های ویژة دانش آموزان پسر در مجالت 
رشد، معموالً محدودتر هستند و به جرئت می توانیم بگوییم که 98 درصد دانش آموزان دختر دورة ابتدایی و حتی 

همكاران خواهر مشارکت دارند. بنابراین باید به دنبال راهكارهای جدید در این زمینه برویم.
ــردبیران و نمایندگان مجالت رشد با دانش آموزان دیگر کشورها نیز از اهمیت باالیی برخودار است.  ارتباط س
ــور، به انتقال مفاهیم برای دانش آموزان  ــر کش ــتان های سراس به این معنی که عالوه بر دانش آموزان خودمان در اس
ــابقة پیامكی نیز می تواند در توسعه و ترویج مجالت رشد بسیار مؤثر باشد.  ــایر کشورها بپردازیم. برگزاری مس س
البته می توانیم در مجالت رشد، مسابقة پیامكی داشته باشیم تا دانش آموزان با دریافت هر مجلة رشد بتوانند عضو 
ــابقة پیامكی یكی از مجالت شرکت می کنند، نام آنان در شماره های بعدی مجله به چاپ  ــوند و وقتی در مس آن ش

برسد که این امر هم مؤثر خواهد بود.
ــد در  ــد را کمی افزایش دهیم و این درآمد را خرج تبلیغ مجالت رش ــم هزینة مجالت رش ــن، می توانی همچنی
ــوند، در جذب  ــوند. اگر اولیا توجیه ش ــد توجیه ش ــیما کنیم تا اولیای دانش آموزان در مورد مجالت رش صداوس

دانش آموزان به استفاده از مجالت رشد بسیار مؤثر خواهد بود.
ــیار مؤثر خواهد بود. یكی از  ــئوالن ادارة کل و ادارات به صورت رایگان نیز بس ــد بین مس توزیع مجالت رش
ابتكارعمل های استان خراسان رضوی این بوده است که مجالت رشد را در مناطق محروم به صورت رایگان توزیع 

کرده و الزم است که در سایر استان ها نیز اجرا شود.«

ضرورت تقویت رابطة نمایندگان مجالت رشد در استان ها با مدارس
ــه بود که به ارائة مطالبی پیرامون وضعیت توزیع مجالت رشد  ش��املو، از دیگر سخنرانان حاضر در این جلس
در استان خود پرداخت و با ارائة گزارشی از فعالیت های انجام شده در این استان گفت: »همكاران ما در استان ها 
ــر عهده دارند، توزیع مجالت  ــی متنوعی را پیگیری می کنند و یكی از وظایفی که ب ــی و تربیت فعالیت های آموزش
رشد است. البته طی چند سال اخیر تعامل شان با دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی تا حدی بوده که با توجه به 
کاهش تعداد دانش آموزان، با افزایش درخواست برای دریافت مجالت رشد روبه رو بوده ایم. در واقع از زمانی که 

معاونان آموزشی در استان ها این همكاری را بیشتر کرده اند، آمار نیز بیشتر شده است.
ــال تحصیلی، به دانش آموزان  ــال تحصیلی جدید دارم: اول اینكه از ابتدای س ــته برای س در این میان دو خواس
بسته های آموزشی ارائه خواهد شد. در این بسته ها دو عنوان مجله برای پایه های دوم و ششم ابتدایی در نظر گرفته 
ــمًا برای توزیع این مجالت اقدام نمی کند و دفتر چاپ و  ــده است که دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی رس ش
ــود و مطمئن شویم به دست دبیران می رسد، از اهمیت  ــتان ها رصد ش توزیع آن ها را توزیع می کند. اما اینكه در اس

باالیی برخوردار است و به سازمان کمک می کند تا دریابد نكات مورد نظرش محقق شده اند یا خیر.
نكتة دوم این که مصوبة 828 شورای عالی آموزش وپرورش در خصوص مواد آموزشی و رسانه های آموزشی 
و تربیتی قرار است در مدارس اجرایی شود. به این منظور الزم است که نقش نمایندگان ما کمی پررنگ تر شود و 

این  نمایندگان باید رصد داشته باشند و بدانند که این بخشنامه تا چه حد در مدارس اجرا می شوند.
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ــود. در این صورت نمایندگان نشریات رشد به نمایندگان  این دو فعالیت به فعالیت های نمایندگان اضافه می ش
نشریات رشد و کتاب های کمک آموزشی تبدیل می شوند و در حقیقت کمک رسان سازمان در توزیع بستة آموزشی 
ــتان ها این فعالیت ها وجود دارند. تعاملی که  ــود. البته در همة اس خواهند بود و باید ببینند که چگونه توزیع می ش
ــت. در برنامة سال 1391 دفتر  ــد شده اس ــمارگان مجالت رش ــتان ها با ما دارند، موجب افزایش ش نمایندگان اس

انتشارات و تكنولوژی آموزشی، تعامل با استان ها بیشتر خواهد شد.«

تجهیز کتابخانه های کالسی به مجالت رشد
ــنهادات نمایندگان مجالت رشد که بعدازظهر روز دوشنبه 19 تیر از  ــت ارائة نظرات و پیش در بخش دوم نشس
ساعت 14 تا 16 برگزار شد، راحمه رجایی، معاون آموزش ابتدایی استان مرکزی به ارائة گزارشی از فعالیت های 
استان مرکزی و ایده ها و روش های خالق در فرهنگ سازی مجالت رشد پرداخت و گفت: »سال گذشته وقتی در 
ــه مجالت رشد شرکت کردم و از انتظاراتی که از ما دارند، باخبر شدم، احساس کردم که توانمندی استان ما  جلس

بیشتر از این هاست و باید در این حوزه بیشتر تالش داشته باشیم و نتایج بهتری دریافت کنیم.
ــانی، فرهنگ سازی و ارتقای سطح رؤسا، معلمان و  ــاتی را در جهت اطالع رس در اولین گام همایش ها و جلس
دانش آموزان در سطح استان مرکزی برگزار کردیم. مجمع عمومی گروه های آموزش ابتدایی را تشكیل دادیم، برای 
ــی را برگزار کردیم، برای کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجالت رشد  مدیران مجتمع ها به صورت ویژه، همایش
ــه ای داشتیم و هماهنگی بسیار نزدیكی هم با معاون آموزش متوسطه انجام دادیم و حوزة معاون متوسطه نیز  جلس
ــات متعددی با کارشناسان مناطق و مدیران مدارس در  ــتور کار خود قرار داد. همچنین جلس این موضوع را در دس

منطقه داشتیم.
ــزان مطالعه، تقویت  ــه طرح های ما در زمینة افزایش می ــد از جمل ــی به مجالت رش تجهیز کتابخانه های کالس
ــتادیم و به آنان  ــنامه ای به مدارس فرس ــوزان بود. به این منظور بخش ــی علمی دانش آم ــوزی و دانش افزای خودآم
ــد را از طریق سرانة دانش آموزی بخرند و کتابخانه های خود را تجهیز کنند. رشدهای  اجازه دادیم که مجالت رش

تخصصی را نیز برای معلمان خود خریداری و در کتابخانة مدارس بایگانی کنند.
ــد، امضای تفاهم نامه با مناطق بود که چهار بند از این تفاهم نامه به  ــتان مرکزی انجام ش کار دیگری که در اس
ــدند که تمامی تالش خود را در جهت  ــاس این تفاهم نامه مناطق، متعهد ش ــد اختصاص دارد. براس مجالت رش
ــازی و جذب دانش آموزان به مطالعة هرچه بیشتر مجالت رشد انجام دهند و در این میان، مسابقاتی نیز  فرهنگ س

برای دانش آموزان و معلمان برگزار شد.
برگزاری مسابقات علمی معلمان از دیگر فعالیت های ما بود. ما مجالت رشد را به عنوان یكی از منابع اصلی در 
ــیدیم که معلمان در این مسابقات بیشتر کار فرهنگی انجام دهند. در نمایشگاه  ــتور کار خود قرار دادیم و کوش دس
ــنایی بیشتر معلمان و دانش آموزان به  ــد را به منظور آش ــازی و کتاب کودک و نوجوان نیز، مجالت رش هوشمندس
ــی  ــازمان پژوهش در پایان کتاب های درس ــتیم. همچنین، با توجه به معرفی کتاب های مورد تأیید س نمایش گذاش
ــطح استان برگزار کردیم و در این نمایشگاه عالوه بر عرضة کتاب های درسی،  ــگاهی را در س دانش آموزان، نمایش

مجالت رشد را نیز به نمایش گذاشتیم.
ــت. از آنجا که  ــتان مرکزی اس ــد در مناطق محروم، از دیگر فعالیت های ما در اس خرید و توزیع مجالت رش
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دانش آموزان در مناطق محروم قدرت خرید مجالت رشد را ندارند، طرحی را تدوین و در شورای آموزش وپرورش 
به تصویب رساندیم که در سال گذشته، حدود 15 میلیون و 500 هزار تومان به آن اختصاص دادیم. در سال جاری 
ــد در مدارس مناطق  ــد تصویب کرده ایم. مجالت رش ــت 23 میلیون تومان را برای فیلم و مجالت رش ــز پرداخ نی

محروم به صورت رایگان توزیع می شوند. طرح مذکور در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.«

لزوم توجه بیشتر به پیک های دانش آموزی
ــطه بیشتر روی آن فكر شود تا استقبال بیشتری  ــت در دوره های راهنمایی و متوس »یكی از گام هایی که الزم اس
ــد را  ــاس، تبلیغات مجالت رش ــت. بر این اس ــد صورت گیرد، توجه به پیک های دانش آموزی اس از مجالت رش
ــد، قرار دادیم. همچنین، ارسال  ــطه توزیع ش ــت پیک های دانش آموزی که میان دانش آموزان راهنمایی و متوس پش
ــاس، برای معلمان و  ــارات از دیگر فعالیت های ما بود. بر این اس مقاالت و آثار دانش آموزان و معلمان به دفتر انتش
ــال کنند، راه را باز کردیم و  ــتند آثار خود را چگونه ارس دانش آموزانی که اهل تحقیق و پژوهش بودند و نمی دانس
ــال کنند. در مجموع 50 اثر در بخش معلمان و 20 اثر در  ــتیم که آثار و مقاالت خود را برای ما ارس از آنان خواس

بخش دانش آموزی از استان ما به دفتر انتشارات و فناوری آموزشی رشد فرستاده شد.
با توجه به فعالیت هایی که در سال جاری در استان مرکزی در زمینة توزیع و توجه به مجالت رشد انجام شد، 
تعداد مجالت رشدی که دریافت کردیم، امسال نسبت به سال گذشته چهار و نیم درصد رشد داشت. در دوره های 
ــه  ــد، از 21 هزار و 282 نفر در س ــال تحصیلی 91-90 برای معلمان برگزار ش آموزش ضمن خدمت نیز که در س

دورة تحصیلی، 14 هزار و 762 نفر نمرة قبولی کسب کردند.«
رجایی در ادامه به ارائة نظرات و پیشنهادات خود به منظور توسعة کمی و کیفی انتشار و توزیع مجالت رشد 
ــارات و تكنولوژی آموزشی پرداخت و در این بخش از سخنان خود گفت: »در یكی از مناطق  ــوی دفتر انتش از س
ــد انجام داده اند، با عنوان رش��د شناخته  ــه که فعالیت های زیادی در حوزة مجالت رش ــتان مرکزی، پنج مدرس اس
ــعة این مدارس هستیم. اگر این اقدام در سایر استان ها نیز انجام شود، نتیجة خوبی در پی  ــده اند که در حال توس ش

خواهد داشت.«

سه رکن دانش آموز، معلم و خانواده بیشتر با هم هماهنگ شوند
»اگر اهمیت مطالعات غیردرسی دانش آموزان را در شورای معلمان مطرح کنیم، نتیجة خوبی می گیریم. به عالوه 
ــاعات انشا را به کتاب خوانی و مطالعة مجالت رشد اختصاص دهیم که به طور قطع رویكرد  می توانیم برخی از س
ــتر دانش آموزان از مجالت رشد و استفاده از این مجالت خواهد بود. از آنجا که مدرسه  ــناخت بیش خوبی برای ش
از سه رکن دانش آموز، معلم و خانواده تشكیل شده است و در صورتی که این سه رکن با هم همراه شوند، نتایج 
ــنهاد می کنم اولیا را از اهمیت و تأثیر مطالعه در پیشرفت و رشد تحصیلی  ــت خواهیم آورد، پیش ــودمندی به دس س
ــبد مصرف  ــد و کتاب را نیز در س ــازیم تا اولیا رفته رفته مجالت رش ــرایطی فراهم س دانش آموزان آگاه کنیم و ش

خانوادة خود قرار دهند.
ما در استان مرکزی دفترچه ای با عنوان »یار مهربان« داریم و بچه ها پیام کتاب هایی را که از کتابخانه می گیرند، 
ــه و هر سه ماه در منطقه و در طول یک سال در سطح  ــاس، در پایان هر ماه در مدرس ــند. بر این اس در آن می نویس
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استان، کسانی که بیشترین تعداد کتاب را مطالعه کرده باشند، معرفی و تجلیل می شوند.
برگزاری مسابقه از مطالب و محتوای مجالت و اهدای جایزه، ارائة کار پژوهشی در کالس و مدرسه از محتوای 
مجالت مرتبط با دروس، برگزاری نمایشگاه های مجالت رشد در بعد وسیع تر، کاهش حجم و مسئله محور کردن 
ــتفاده از  ــی، جذب دانش آموزان با اس ــا نكردن به یک منبع آموزش ــر روش تدریس و اکتف ــی، تغیی محتوای درس
ــاعات مطالعة غیردرسی در برنامة هفتگی دانش آموزان، تالش  ــاعاتی به عنوان س روش های گوناگون، اختصاص س
بیشتر رسانه های جمعی برای معرفی مجالت رشد و تهیة ویژه نامه ای برای اولیا، اقدامات خوبی هستند که می توان 

به منظور ترویج مجالت رشد در استان ها انجام داد.
ــتان ها  ــت که اس ــارکت فرهنگیان و معلمان در زمینة تحقیق و پژوهش از دیگر اقداماتی اس ــعة میزان مش توس
ــتان ها با حضور معلمان و حتی دانش آموزان برگزار  ــاتی را در اس می توانند انجام دهند. به این منظور می توان جلس

و از آن ها نظرسنجی کرد و نتیجة نظرسنجی را برای دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی فرستاد.«

غنی سازی یادگیری در دوره آموزش علوم با استفاده از محتوای مجالت رشد
ــد، فیلمی کوتاه از  ــنهادات و طرح های نمایندگان مجالت رش ــت ارائة نظرات، پیش در بخش دیگری از نشس
ــد در آموزش فیزیک به  ــتفاده از مجالت رش ــیراز در زمینة اس ــگاه از ش ابتكارات خدیجه رودچی، معلم آزمایش
ــئوالن و نمایندگان حاضر آن را مورد تشویق قرار دادند و این فیلم  ــد. پس از پایان فیلم، مس دانش آموزان پخش ش

به عنوان فیلمی خالقانه و همراه با ابتكار معرفی شد.
خدیجه رودچی دربارة این فیلم و اقدامات آموزشی خود در جهت آموزش فیزیک به دانش آموزان با بهره گیری 
ــیراز در جنوب شهر، مربی آزمایشگاه بودم و  ــال در آزمایشگاه مرکزی ش ــد گفت: »به مدت 20 س از مجالت رش
ــطه سروکار داشتم. در این 20 سال متوجه شدم که دانش آموزان  ــال ها با دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوس س
ــكل دارند. وقتی در فیزیک به دانش آموز از قانون جاذبه  ــی علوم مش ما در گرفتن مفهوم و یادگیری مفاهیم اساس
ــوز ابتدایی ما خوب حفظ  ــد، اما کاربرد آن را نمی داند. یعنی دانش آم ــن قانون را خوب حفظ می کن ــم، ای می گویی
می کند، ولی خوب درک نمی کند. همین مسائل موجب شد به این فكر بیفتم که چگونه می توانم مفاهیم اساسی را 

به دانش آموز بیاموزم و علم را کاربردی کنم.
ــت که پست متصدی آزمایشگاه را از مدارس برداشته اند. به همین دلیل وقتی می خواهیم به  ــال اس حدود دو س
ــگاه را برای ما آماده کند و به همین دلیل به آزمایشگاه نمی رویم. مدیر  ــگاه برویم، کسی نیست که آزمایش آزمایش
مدرسه می گوید وسایل آزمایشگاهی گران است، به همین دلیل نیز انجام آزمایش در آزمایشگاه کار مشکلی است. 
پس به این فکر افتادم که ابتکاری به خرج دهم و در آن، عالوه بر اس��تفاده از مجالت رش��د، اذهان را نیز نس��بت 
به آزمایش��گاه بیدار کنم. بر این اس��اس انجمن هایی هم داریم که انجمن حافظان قرآن کریم از جملة آن هاس��ت. 
طرح درس این انجمن آماده شده و الزم است که یک دپارتمان علمی نیز برای آن راه اندازی کنیم. انجمن مهارت 
کس��ب علوم نیز از دیگر انجمن های ما به ش��مار می آید که در آن آزمایش های خالقانه ای برای دانش آموزان انجام 

می شود. در این انجمن علوم را به فیزیک، شیمی و زیست تقسیم بندی کرده ایم.
ــایل ارزان قیمت، سی دی های خراب، اسباب بازی های خراب شده و... آزمایش های ساده ای  تالش کردم با وس

طراحی کنم تا معلمان به راحتی برای دانش آموزان خود اجرا کنند و دیگر نیازی به صرف هزینه های باال نباشد.
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ــیراز تدریس می کردم. به دلیل انجام آزمایش های ابتكاری، اکنون دو سال است  ــهر ش پیش از این در جنوب ش
که در یكی از مدرسه های تیزهوشان شمال شهر شیراز تدریس می کنم. در این مدرسه که خودم به کالس می روم 
ــنجی انجام دادم و دریافتم، از 100 درصد دانش آموزان، پنج درصدشان  ــات را انجام می دهم، یک نظرس و آزمایش
ــا و تأثیرگذاری آن ها بر  ــی مفیدند. اجرای این آزمایش ه ــه معتقدند که از این آزمایش ها خیل ــد و بقی بی تفاوت ان

یادگیری دانش آموزان موجب شد که خانواده ها مراجعه کنند و نحوة اجرای این آزمایش ها را جویا شوند.
ــد آموزش راهنمایی متأسفانه کار عملی برای دانش آموزان درج نمی شود. از مسئوالن و سردبیران  در مجلة رش
ــد درگیر کنند و  ــتفاده از کار عملی در مجالت رش ــد  تقاضا دارم که دانش آموزان را به گونه ای با اس مجالت رش
شرایطی فراهم آورند دستورالعمل کار آزمایشی و پژوهشی در مجالت رشد برای دانش آموزان فراهم شود و این 

آزمایش ها به گونه ای باشد که دانش آموزان با وسایل دورریز به راحتی بتوانند آن ها را انجام دهند.«

تغییر ساختار و نگرش در سیستم آموزشی اجتناب ناپذیر است
ــتان یزد، از دیگر سخنرانان این بخش از نخستین روز از  ــگاه اختر دانش از اس فاطمه ذوالفقاری، مدیر آموزش
گردهمایی دو روزة نمایندگان مجالت رشد بود که در بخشی از سخنان خود با ارائة گزارشی از فعالیت های استان 
یزد در زمینة توسعه و ترویج کمی و کیفی مجالت رشد، به ارائة ایده ها و پیشنهادات خود پرداخت و گفت: »نظام 
ــت. به منظور ایجاد آمادگی برای این تغییرات، مجموعه ای  ــی چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال تغییر اس آموزش
ــله انجمن های موضوع های درسی و دپارتمان های علمی  ــكیل داده ایم به نام »اختردانش« که حاصل یک سلس تش
ــرگروه ها و رئیس گروه های آن، مدرسان مدرسة خودمان هستند. شعار اصلی که برای این مجموعه  ــت. البته س اس
ــت: برای جهانی زندگی کردن، الزم و ضروری اس��ت که ارتباط خوبی میان س��ه قوة  انتخاب کرده ایم این اس
دانش، نگرش و مهارت برقرار شود. فضای فیزیكی مدرسة ما و حتی پرده های این مدرسه نمود آموزشی دارند. 

ساعت آفتابی مدرسة ما که روی درخت نصب شده، بزرگ ترین ساعت آفتابی موجود در ایران است.
ــتفاده کرده ایم. این مدرسه ، مدرسه ای قدیمی است که بازسازی  ــه برای آموزش اس ما از تمامی فضاهای مدرس

شده، پرده های این مدرسه نشان دهندة زیبایی های نجوم و خالقیت زیبای خداوند است.«
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نمایندگان نش��ریات رشد در استان های کشور، حلقة واسط میان تدوین کنندگان نشریات و مخاطبان آن ها 
در سراس��ر کش��ورند. با تالش آن هاست که این نشریات همه ساله به دس��ت تعداد بیشتری از دانش آموزان، 
دبیران و مدیران مدارس می رس��د. این نمایندگان هر س��ال دور هم جمع می ش��وند تا فعالیت های یکدیگر و 

راهکارهای پوشش بیشتر مخاطبان را مورد بررسی قرار دهند. 
امس��ال نیز نمایندگان سراسر کشور، مهمان شهر تهران بودند تا در همایشی دو روزه به تبادل تجربیاتشان 
بپردازن��د. آنچه پی��ش رو دارید، گزارش دومین و آخرین روز از دوازدهمین دورة همایش نمایندگان رش��د 

است. 
در ابتدای دومین و آخرین روز از دوازدهمین همایش نمایندگان رشد، مهدي جاللی، معاون »مرکز برنامه ریزی 
ــخنانی پرداخت. وی ابتدا به نقش توسعة منابع انسانی در ایجاد تحول اشاره  ــاني« به ایراد س و آموزش نیروی انس
ــپس فعالیت های »مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی« را در زمینة آموزش مناسب آموزگاران شرح  کرد. س
ــعة منابع انسانی است.  ــان و توس ــازمان، انس داد و گفت: »در جهان رقابتی امروز، ابزار مهم ایجاد تحول و بقای س
ــمند انسانی که ما در حوزة آموزش وپرورش در اختیار داریم، باید با برنامه ریزی های خوب  ــرمایة ارزش آموزش س

در عرصة آموزش معلمان همراه باشد تا بتوانیم به موفقیت برسیم. 
ــانی سعی داریم که میزان اثربخشی  ما و همكارانمان با برنامه ریزی های مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انس
ــتانداردهای آموزشی شرایط خوبی را در زمینة  ــی و کیفیت آن ها را باال ببریم و با بهره گیری از اس دوره های آموزش
ــی که برای معلمان و کارکنان پیش بینی کرده ایم، انتظار داریم  ــب و اثربخش آموزش ها ایجاد کنیم. با آموزش مناس
ــاهد تحول عظیمی در عرصة نظام آموزش  ــناس و تبیین گر تربیت کنیم و ش ــگر، فرصت ش معلمانی خالق، دانش

معلمانمان در کشور باشیم. 
آموزش نیروی انسانی و آموزش های کوتاه مدت در آموزش وپرورش از قدمت بسیار خوب و زیادی برخوردار 
ــال ها فراز و نشیب های زیادی داشته و هرچند صباحی رویكرد آموزش ها به سمتی بوده  ــت. اما در طول این س اس

که سیاست گذاران آموزش وپرورش در آن برهه بر آن تأکید داشته اند. 
ــتیم. پس استقرار  ــتقرار نظام آموزشی 3-3-6 هس ــند تحول آموزش وپرورش و اس ــاهد اجرای س امروز ما ش
ــت که بتوانیم با  ــانی قرار دارد. تالش ما نیز بر این اس ــم در اولویت کار آموزش نیروی انس پایه های دوم و شش

نمایندگان استانی، همراهان فرهنگی و اجرایی 

رشد
گزارش روز دوم و پایانی دوازدهمین نشست ساالنة نمایندگان مجالت رشد

سمانه آزاد

گام دوازدهم 
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ــی، آن ها را با شوق و اشتیاق بیشتری در کالس های  ــی برای معلمانمان و ارتقای نظام آموزش تقویت نظام انگیزش
ــم انتظار  ــوق به کیفیت مطلوبی که در حوزة پایه های دوم و شش ــی دوره های ضمن خدمت ببینیم تا این ش آموزش

داریم، منتهی شود.« 
ــانی  ــرایط حاکم بر حوزة آموزش نیروی انس ــانی در ادامه به ش معاون مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انس
به ویژه معلمان پایه های دوم و ششم ابتدایی اشاره کرد و گفت: » اکنون ما پنج هزار نفر از معلمان را به عنوان مدرس 
در شهر تهران آموزش داده ایم که آن ها نیز آموزش 120 هزار نفر از معلمان پایه های دوم و ششم را آغاز کرده اند. 
امیدوارم با تدبیر و برنامه ریزی خوبی که از سوی مسئوالن آموزش وپرورش استان ها انجام می شود، دوره های با 
کیفیت و ارزشمندی را برای پایه های دوم و ششم داشته باشیم تا این دو پایه با کیفیت هرچه بیشتر مستقر شوند.« 
ــت که  ــعار ما این اس ــاره کرد و افزود: »ش وی همچنین به تالش این مرکز برای افزایش کیفیت این دوره ها اش
ــازی کارکنان ارتقا و تحقق پیدا نمی کند. الزمة مدیریت نیز  ــعه و تحول در آموزش وپرورش جز با توانمندس توس
آموزش است. اگر بخواهیم مدیریت خوبی در عرصة تحول داشته باشیم، حتمًا باید آموزش های الزم در این بخش 

را ارائه دهیم. در این راستا، تالش ما این است که به کیفیت دوره ها افزوده شود. 
ــت که در دوره های آموزشی می تواند  ــتیبانی از طریق تأمین منابع مالی اس یكی از کارهای ما در این حوزه، پش
چشمگیر باشد. ما تالش کرده ایم نوعی شیوه نامة مالی - اجرایی تأثیرگذار در پشتیبانی از آموزش ها طراحی کنیم. 
به این ترتیب امسال شاهد آن هستیم که با تأکید مقام عالی وزارت، اعتبارات بهنگام تری به حوزة آموزش نیروی 

انسانی اختصاص یافته است.« 

مجالت رشد، منبع علمی آموزش نیروی انسانی 
ــد در حوزة آموزش نیروی انسانی موضوع دیگری بود که جاللی به آن  ــتفاده از ظرفیت عظیم مجالت رش اس
ــت که از ظرفیت عظیم مجالت رشد  ــانی عالقه داش ــاره کرد و گفت: »مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انس اش
ــتر بهره مند شود. خوش بختانه با جلسات تخصصی  ــانی، بهتر و بیش ــازی و آموزش نیروی انس در حوزة توانمندس
ــتیم طی دو سه سال اخیر از مجالت رشد به عنوان منابع علمی آموزش نیروی انسانی بهره مند  ــی توانس و کارشناس
ــیار  ــاعت را آموزش دهیم که در بخش آموزش غیرحضوری بس ــویم و بتوانیم از این طریق 22 میلیون نفر س ش

چشمگیر است. 
امیدواریم امسال با همكاری آقای ناصری و »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی« حدود هفت دوره را برگزار 
ــتیم. نقطه نظرات  کنیم. البته باید گفت از وضع فعلی رضایت مطلوبی نداریم و نیازمند انجام کار با کیفیت تری هس
کسانی که در استان ها از نزدیک شاهد عملیاتی شدن این دوره هستند، می تواند در این زمینه به ما کمک کند. البته 

بازخوردها نشان می دهند که روند رو به رشدی را طی می کنیم، اما به طور کامل راضی کننده نیست. 
ما باید در جهت ارتقای کیفیت این دوره به خصوص در حوزة آزمون ها گام برداریم. به این معنا که آزمون ها را 

باید به صورت منسجم و استاندارد برگزار کنیم تا بتوانیم به طور مطلوب از محتواها بهره برداری کنیم.« 
ــانی با توجه به  ــتان ها گفت: »ادارة آموزش نیروی انس ــد در اس وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجالت رش
ظرفیت و نیروی انسانی محدود خود، به کمک شایان توجهی از سوی سایر ادارات کل در زمینه های توزیع مناسب 

و بهنگام مجالت رشد میان معلمان، تبلیغات و آزمون نیاز دارد. 
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ــانی اجرا می کنیم که  ــانی برنامه های مختلفی را در حوزه آموزش نیروی انس ــازمان آموزش نیروی انس ما در س
ــتری از جانب ادارات کل نیاز داریم تا بتوانیم در  ــت. اما در این زمینه به کمک بیش ــد اس یكی از آن ها مجالت رش

زمینة آموزش از طریق مجالت رشد و آموزش غیرحضوری بهتر عمل کنیم.« 

مجالت رشد، همراه برنامة درسی ملی 
معاون مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی بر انطباق محتوای مجالت رشد بر سند تحول بنیادین و برنامة 
درسی ملی تأکید کرد و گفت: »خوش بختانه کیفیت و محتوای ارائه شده در مجالت رشد، با سرفصل ها و محتوای 
آموزش نیروی انسانی منطبق است. البته در برخی حوزه ها انتقادهایی وارد است، اما اغلب سرفصل ها بر محتوای 
آموزش نیروی انسانی منطبق هستند. امیدوارم از این به بعد شاهد کیفیت هرچه بهتر مجالت رشد باشیم، تا جایی 

که معلمان ما بتوانند هرچه بیشتر از دریای محتوای خوب و ارزشمند مجالت رشد بهره مند شوند.
همة ما در راستای سند تحول آموزش وپروش و برنامة درسی ملی حرکت می کنیم و محتوای کتاب های درسی 
را نیز در قالب همین اسناد ارائه می دهیم. قطعًا مجالت رشد نیز باید در راستای تكمیل برنامة درسی ملی حرکت 

کنند تا مكملی برای کتاب های درسی و اجرای اثربخش تر و بهتر برنامة درسی ملی باشند.« 

کتاب نامة رشد، 23 هزار ساعت کار کارشناسی 
ــارة نقش مهم و بی بدیل  ــی، درب ــامان دهی مواد و منابع آموزش ــت، فریبا کیا، مدیر طرح س در ادامة این نشس
آموزش وپرورش در حوزة کتاب و مطالعه و نیز طرح »سامان بخشی کتاب های آموزشی« سخن گفت. وی با تأکید 
ــی است گفت: »با  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ــی به عهدة س ــامان دهی منابع آموزش بر اینكه مأموریت س
ــی و تربیتی )مواد  ــامان دهی منابع آموزش توجه به اهمیت کتاب و نقش آموزش وپرورش در این حوزه، آیین نامه س
ــید. در این آیین نامه مأموریت سامان دهی منابع  ــورای عالی آموزش وپرورش« به تصویب رس ــانه ها( در »ش و رس

آموزشی به عهدة سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گذاشته شده است. 
این مأموریت در »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی« به تفصیل انجام می شود.

وی سپس به کتاب نامة رشد، فرایند تولید آن و هدف از تولید آن اشاره کرد و افزود: »کتاب نامه های رشد برای 
ــران کتاب های خود را پس از  ــر می گذارند. به این ترتیب که ابتدا ناش تولید، فرایند طوالنی و پیچیده ای را پشت س
ــی کتاب های آموزشی می فرستند. پس از آن کتاب ها توسط دو گروه از کارشناسان  فراخوان برای دفتر سامان بخش
ــوند و از میان آن ها کتاب های مرتبط با محتوای کتاب های درسی انتخاب می شوند. از این  ــی و غربال می ش بررس
ــی ملی آشنا هستند و یک گروه از معلمان مجرب و  ــان تألیف اند که با برنامة درس دو گروه، یک گروه از کارشناس

آزموده که هم برنامة درسی را می شناسند و هم برای تدریس کتاب های آموزشی تجربة کافی دارند. 
کتاب توسط دو کارشناس بررسی می شود. این کارشناسان براساس حدود 60 پرسش نامه، ویژگی های عمومی 
ــب کند، به عنوان کتاب  ــتخراج می کنند. اگر کتابی حداقل 60 نمره از 100 نمره را کس و اختصاصی کتاب ها را اس
ــب انتخاب می شود. کتاب های مناسب چكیده نویسی می شوند و چكیده ها پس از ویراستاری و حروف چینی  مناس

در کتاب نامه درج می شوند. 
ــی در ادامه به عدم شناخت کافی از کتاب نامه های رشد و نقش  ــامان دهی مواد و منابع آموزش کیا، مدیر طرح س
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نمایندگان رشد در این زمینه اشاره کرد، و افزود: »برای تولید هر کتاب نامه حدود 23 هزار ساعت کار کارشناسی 
ــوند که کتاب نامه به عنوان یک  ــود. همة این کارها با این هدف انجام می ش ــط نیروهای متخصص انجام می ش توس
مرجع به دست دانش آموزان و معلمان برسد. به خصوص که آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی نیز ما را 

در این زمینه موظف کرده است. پس بهره گیری از این کتاب نامه  ها بسیار اهمیت دارد. 
ــده نیست. یعنی  ــدیم کتاب نامه چندان شناخته ش ــتانی متوجه ش ــفرهای اس ــفانه ما در مأموریت ها و س متأس
ــتفاده نمی شود.  ــتی در اختیار مدارس و معلمان قرار نمی گیرند و یا آن طور که باید از آن ها اس کتاب نامه ها به درس
ــال های گذشته داشته ایم، اما هنوز با نقطة ایده آل فاصله داریم.  ــدی را در س گرچه ما در این زمینه روند رو به رش

باید با تالش نمایندگان استان ها بتوانیم به این نقطه برسیم.« 

مجالت رشد در خدمت تحول 
ــد با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین  بخش دوم از دومین روز برگزاری دوازدهمین همایش نمایندگان رش
ــتان ها را در زمینة رساندن  ــریات رشد در اس ــد. وی نقش نمایندگان نش دکتر محی الدین بهرام محمدیان آغاز ش
ــول بنیادین در  ــاره به تح ــپس با اش ــت همة دانش آموزان و دبیران مهم توصیف کرد. وی س ــن مجالت به دس ای
ــتین گام های  ــد در این زمینه گفت: »امروز تحول در آموزش وپرورش نخس آموزش وپرورش و نقش مجالت رش
خود را برمی دارد. دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی نیز باید به همین مناسبت وارد عمل شود. تاکنون مجالت 
ــماره های  ــد هم از حیث موضوعی و هم از حیث محتوایی در خدمت تحول در آموزش وپرورش بوده اند. ش رش

ویژه ای که در این راستا منتشر شده اند نیز خود گویای این وضعیت اند. 
ــی 3-3-6، محتوای ویژة این نظام به خصوص برای پایه های دوم و  ــال و با استقرار نظام آموزش امیدوارم امس
ــانی، از مجالت رشد به عنوان یكی از  ــوند. به ویژه که با همكاری مرکز آموزش نیروی انس ــم ابتدایی تولید ش شش
ــود. به این ترتیب از مجالت رشد به عنوان یک پل ارتباطی  ــتفاده می ش منابع آموزش های ضمن خدمت معلمان اس

آموزشی استفاده می شود.« 
ــی در ادامه به اهمیت تنوع فعالیت های فرهنگی و نقش مجالت  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش رئیس س
ــت پر داشته باشد و با موضوعات گوناگون  ــی باید به لحاظ موضوع دس ــد پرداخت و گفت: »معاونت پرورش رش
ــراغ دانش آموزان برود. تربیت دانش آموزان ما باید رنگین کمانی باشد؛ یعنی ویترین فعالیت های فرهنگی ما باید  س
ــیم تا هر کس بنا به ذوق و سلیقة خود بتواند  ــته باش ــد. ما باید همه جنس فعالیتی داش ویترین پررنگ و لعابی باش
ــت فرهنگی باشد. مجالت رشد در این زمینه  ــده و برخوردار از بهداش ــت کند؛ چیزی که تضمین ش چیزی برداش

می توانند مؤثر باشند.« 
وی همچنین به برخی کاربردهای مجالت رشد اشاره کرد و افزود: »آموزگاران دورة ابتدایی، غیر از فعالیت های 
ــد نوآموز و دانش آموز استفاده می کنند. برخی هم از مجلة رشد نوجوان ایده هایی می گیرند  ــنتی، از مجالت رش س
که باعث تنوع روش های آموزشی می شود؛ مانند استفاده از داستان، شعر و کاردستی در آموزش. ما باید به گونه ای 
ــد باید راهكارهای  ــاط کنند. مجله های رش ــاس نش آموزش دهیم که دانش آموزان مان با فعالیت های عملی، احس
ــن فضا بهره بگیرند. من  ــی مان هم بتوانند از ای ــن زمینه ارائه کنند تا آموزگاران و همكاران پرورش ــتری در ای بیش
ــند. هرچه نشاط، شادابی و طراوت در فرایند  ــاط باش معتقدم کالس های درس، به ویژه در دورة ابتدایی، باید با نش
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یاددهی - یادگیری بیشتر باشد، عمق یادگیری نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل نیز ما این موضوع را در تألیف 
کتاب های درسی پایه های اول، دوم و ششم ابتدایی لحاظ کرده ایم.« 

معلمان و تولید محتوا در مجالت رشد 
ــی جدیدالتألیف به ویژه کتاب های پایة ششم  ــالم والمسلمین محمدیان، با اشاره به کتاب های درس حجت االس
ابتدایی، آموزگاران را به تقویت مهارت تولید محتوا از طریق مجالت رشد تشویق کرد و گفت: »کتاب های درسی 
از تنوع باالیی برخوردارند. یكی از اهداف ما در کتاب های درسی پایة ششم ابتدایی، باال بردن مهارت خواندن بود 
ــعی در رسیدن به این هدف داشته ایم. همچنین، با تدوین ایستگاه های فكر در کتاب های  که با راه های گوناگون س

درسی سعی کرده ایم به پنج عنصر تفكر، ایمان، علم، عمل و اخالق نمود عینی ببخشیم. 
ــی و تولید محتوا  ــی نیز، باال بردن مهارت های برنامه ریزی درس هدف از پیش بینی »درس آزاد« در کتاب درس
ــت. آموزگاران ما باید مهارت برنامه ریزی و تولید محتوا و  ــتن در دانش آموزان اس ــط معلمان و مهارت نوش توس
ــند. یكی از مهم ترین منابع ارتقای مهارت خواندن، نوشتن و تولید محتوا  ــته باش ــتن داش دانش آموزان مهارت نوش
مجالت رشد هستند. لذا توصیه می کنم معلمان ما عالوه بر مجله های رشد معلم، رشد مدیریت و مدرسة فردا، از 

دیگر مجالت نیز استفاده کنند.« 

رشد الکترونیکی 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در بخش دیگر سخنان خود، دست اندرکاران مجالت رشد را به 
تولید محتوا برای ارتقای مهارت های چهارگانة زبانی و مهارت تحلیل زبانی دانش آموزان ترغیب کرد و گفت: »ما 
ــته های آموزش زبان انگلیسی و عربی به زبان های انگلیسی و عربی  ــی و عربی، بس باید برای معلمان زبان انگلیس
ــوق آموزگاران ما برای تدریس زبان های عربی و انگلیسی به زبان های عربی و  ــته هایی که مش تولید کنیم؛ یعنی بس

انگلیسی باشند. به این ترتیب یقینًا رشد آموزش زبان های خارجی را شاهد خواهیم بود. 
ــا دهیم که عالوه بر کتاب های  ــای چهارگانة زبانی و مهارت تحلیل زبانی را ارتق ــرای این کار باید مهارت ه ب
درسی، نیازمند تولید محتوا توسط مجالت رشد است؛ مانند انتشار داستان های کوتاه به زبان های عربی و انگلیسی 
برای معلمان و دانش آموزان در این مجالت که در نهایت به ارتقای مهارت های زبانی دانش آموزان منجر می شود.« 
الكترونیكی شدن مجالت رشد از دیگر موضوعاتی بود که رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر آن 
تأکید کرد و افزود: »باید رسانه های متنوعی را برای آموز ش وپرورش به خدمت گرفت. مجله های رشد رسانه های 
قدیمی و مكتوب بسیار خوبی هستند، اما اکنون معتقدم که باید به صورت الكترونیک هم منتشر و عرضه شوند تا 
ــتری را پوشش دهند. ما در آینده مشكل کاغذ خواهیم داشت. پس باید در هزینه کردن منابع از جمله  ــترة بیش گس

کاغذ دقت کنیم. الكترونیكی کردن مجالت می تواند در این راه به ما کمک کند.« 

نمایندگان برتر رشد 
آخرین بخش از نشست دوازدهمین همایش نمایندگان رشد به قرائت بیانیة این همایش و تقدیر از برگزیدگان 
آن در بخش های گوناگون اختصاص داشت. در بخشی از این بیانیه آمده بود: »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
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ــریات و همچنین  با همكاری پدیدآورندگان و نمایندگان مجالت با رویكرد تحول بنیادین در متن و محتوای نش
ــاندن آن ها به تمامی دانش آموزان، نقش بی بدیلی در توسعة منابع متنوع آموزشی بر عهده  ــی در رس عدالت آموزش

دارند.« 
در بخش دیگر این بیانیه به نقش مجالت رشد در تبادل تجربه های آموزگاران اشاره شده و آمده بود: »اداره های 
ــتری مناسب برای تبادل تجربیات و ارتقای دانش و مهارت معلمان  ــد بس آموزش وپرورش از رهگذر مجالت رش
ــعة فرهنگ مطالعه و به روز شدن منابع آموزشی در کنار کتب درسی به  ــط و توس فراهم آورده اند. همچنین در بس

دانش آموزان و اولیای آن ها کمک شایانی کرده اند. 
ــد، این بازوان توانمند فرهنگی و اجرایی دفتر، در ترویج و توزیع مجالت، با ایفای نقش کیفی  نمایندگان رش
ــد در  ــریات رش ــعة بهره مندی از محتوای نش ــی، در زمینة توس ــیدن به عدالت آموزش خود، عالوه بر تحقق بخش

برنامه های آموزش وپرورش نقش مؤثری داشته اند. 
ــب  ــازی مناس ــی و تربیتی و بسترس ــی مجالت در مجموعة برنامه های آموزش ــک افزایش دامنة درس بدون ش
ــیر تحول بنیادین، نیازمند تالش همة دست اندرکاران  ــترش فرهنگ استفاده از بسترهای آموزشی در مس برای گس

آموزش وپرورش است.« 
در این دوره، »کمیتة ارزیابی« با محاسبة دقیق آمار و بررسی مستندات ارائه شده از سوی نمایندگان، برگزیدگان 
خود را در بخش های گوناگون معرفی کرد. همچنین در این دوره، با تغییراتی که در جداول و ضرایب آن ها اعمال 
شده بود، سعی شد تا تمام جوانب فعالیت های نمایندگان در نظر گرفته شود. در مواردی که یک نماینده در یک یا 
چند بخش باالترین امتیازها را کسب کرده بود، کمیتة ارزیابی باالترین سطح جایزه را برای او در مجموع امتیازات 

در نظر گرفت. 
ــد در شش بخش معرفی شدند و از آن ها تقدیر شد. استان های برتر  ــریات رش به این ترتیب نمایندگان برتر نش

در این شش بخش عبارت بودند از: 

بخش اول: افزایش شمارگان درخواستی 
* رتبة اول: خراسان شمالی 

* رتبة دوم: آذربایجان غربی 
* رتبة سوم: ایالم 

* رتبة چهارم: همدان 

بخش دوم: درصد مخاطبان تحت پوشش 
* رتبة اول: کردستان 

* رتبة دوم: زنجان 
* رتبة سوم: سمنان 

* رتبة چهارم: آذربایجان شرقی 
بخش سوم: حجم نسبی توزیع 
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در این دوره با توجه به جمعیت دانش آموزی هر استان، استان ها به سه گروه تقسیم شدند. برخالف دوره های 
گذشته که حجم نسبی هر استان نسبت به کل کشور در نظر گرفته می شد، حجم نسبی استان نسبت به گروه استانی 

محاسبه شده است. بر این اساس استان های برتر عبارت بودند از: 
الف( گروه استانی اول: رتبة اول: اردبیل؛ رتبة دوم: قزوین.  
ب( گروه استانی دوم: رتبة اول: کرمان؛ رتبة دوم: کرمانشاه. 
ج( گروه استانی سوم: رتبة اول: خوزستان؛ رتبة دوم: گیالن. 

بخش چهارم: بسترسازی مناسب میان سردبیران و مخاطبان 
ــد تا نمایندگان برتری که تعامل  در این دوره عالوه بر معیارهای ارزیابی قبلی، معیار جدیدی در نظر گرفته ش
بهتری بین سردبیران نشریات و مخاطبان آن ها برقرار کرده اند، مورد تقدیر قرار گیرند. در این بین سفرهای استانی 
و استفادة مناسب از این سفرها نقش بسزایی در تعیین استان های برتر داشت. در این بخش استان های برتر به این 

ترتیب بودند: 
* رتبة اول: خراسان جنوبی 

* رتبة دوم: یزد 
* رتبة سوم: گلستان 

بخش پنجم: فعالیت های فرهنگی 
رتبة اول: استان مرکزی 

* رتبة دوم: استان فارس 
* رتبة سوم: استان قم 

* رتبة چهارم: استان البرز 
* رتبة پنجم: استان سیستان و بلوچستان 

بخش ششم: مجموع امتیازات 
* رتبة اول: استان اصفهان 

* رتبة دوم: استان خراسان رضوی 
* رتبة سوم: استان مازندران 

در این بخش عالوه بر نمایندگان نشریات در هر استان، مدیر کل آموزش وپرورش و نیز معاونان آموزش وپرورش 
ــد نقش  ــدند. در این بخش همچنین برخی از معلمان و مدیرانی که در ترویج مجالت رش ــتان نیز تقدیر ش هر اس
ــاس، خانم ابراهیمی دالور، مدیر آموزشگاه »بهاره سلیمی« شهر نیشابور، فاطمه  ــتند، معرفی شدند. بر این اس داش
ــگاه »فرزانگان« شیراز و پگاه  ــهر یزد، خدیجه رودچی، دبیر آموزش ــگاه »اختر دانش« ش ذوالفقاری، مدیر آموزش

احراری، معاون آموزشگاه »جوانه« شهر مشهد معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. 
ــتان ها، پروندة دوازدهمین همایش نمایندگان نشریات رشد نیز  ــریات رشد در اس با معرفی نمایندگان برتر نش
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بسته شد؛ نمایندگانی که حلقة واسطه میان تدوین کنندگان این مجالت و مخاطبان اصلی آن ها،  یعنی دانش آموزان، 
ــد به دست مخاطبان و  ــیدن بهنگام مجالت رش ــتند. همة تالش این نمایندگان در جهت رس دبیران و مدیران هس

پوشش تعداد هرچه بیشتری از دانش آموزان و دبیران است. 
به ویژه در این برهة زمانی و هم زمان با طی نخستین مراحل تحول بنیادین در آموزش وپرورش کشور، استقرار 
ــد با این تحول که توسعه و گسترش بیش از پیش این مجالت را  ــی جدید و نیز همگامی مجالت رش نظام آموزش
ــتری از  ــت. به امید آن که با تالش آنان، دانش آموزان و دبیران بیش طلب می کند؛ نقش این نمایندگان پررنگ تر اس

محتوای مجالت رشد، این همراه همیشگی، بهره مند شوند. 
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فرصتی نو برای بازاندیشی
گزارش نشست نمایندگان رشد استان تهران شهریور 1391

محسن وزیری ثاني

اشاره
دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت استان تهران در شرایطی برگزار شد که تحت تأثیر رویكرد زیباسازی 
ــیدن به محتوای آموزشی و کمک آموزشی آن ها، این مجالت می روند تا  ــد برای کودکان و تنوع بخش مجالت رش
تحولی دیگر را تجربه کنند: از این پس همة ماه نامه های عمومی رشد، رشد آموزش هنر و رشد آموزش قرآن 
چهار رنگ و روی کاغذی مناس��ب تر به چاپ می رس��ند. بقیة مجالت رشد هم دورنگ خواهند بود. عالوه بر 
این، قرار است در آیندة نزدیک مجالت رشد درون بستة آموزشی قرار گیرند و بدین لحاظ محتوای آن ها متنوع تر 

و به سرفصل های درسی نزدیک  تر خواهد شد.
ــد را آسان تر سازند، لیكن  ــاید کار نمایندگان مجالت رش ــایر تحوالت دیگری که در راه اند، ش همة این ها و س
ــد استان تهران انتظار می رود، بی شک مسئولیت ایشان را دشوار می کند: از آنان  آنچه که از نمایندگان مجالت رش
انتظ��ار م��ی رود به کار فرهنگی و فکری بپردازند و مش��اهدات، یافته  ها، انتقادات و پیش��نهادهای خود را به 

مسئوالن ارائه دهند.
در پایان این گردهمایی، کمیتة ارزیابی، برگزیدگان خود را در پنج بخش با عناوین: درصد تغییرات شمارگان 
دریافتی، درصد تحت پوش��ش مخاطبان، حجم نسبی توزیع، وصول مطالبات و فعالیت فرهنگی معرفی کرد و 

ازحدود80 تن از نمایندگان مجالت رشد استان تهران تقدیر و جوایزی به ایشان اهدا شد.
از مجموع امتیازات، منطقة 13 تهران به رتبة اول، منطقة 16 تهران به رتبة دوم و ناحیة 2 شهرس��تان ری به 

رتبة سوم رسید.

مشروح این نشست را در ادامه می خوانید.  

گام دوازدهم
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ضرورت توجه به مقتضیات زمان
ــان تربیت کنیم. حجت االسالم والمس��لین دکتر محی الدین محمدیان: »باید فرزندانمان را برای زمان خودش
ــخنان راهبردی محسوب می شود. حضرت می فرمایند:  ــت که به تعبیر امروزی جزو س کالمی از امام صادق)ع( اس

»به تربیت فرزندانتان با پدیده های نو همت گمارید، پیش از آن که منحرفان و دیگران از شما سبقت بگیرند.«
ــیم و در زمان آن ها اتفاق  ــند و خودمان هم نمی شناس ــان را با پدیده هایی که نمی شناس ــس ما باید فرزندانم پ
ــد نه فقط برای زمان حال. من گاهی که با  ــب باش ــنا کنیم. آموزش های ما باید برای زمان آن ها مناس می افتند، آش
فرزندانم به تماشای تلویزیون می نشینم، می بینم چیزهایی برای آن ها جذابیت دارد که برای من هیچ جذابیتی ندارد. 
ــتیم و بچه ها چیزهایی را درک می کنند که برای ما معنایی  ــان می دهد که ما متعلق به دو زمان متفاوت هس این نش
ــت بین نسل ها اتفاق می افتد. یعنی اگر پدران و مادران پا به  ــان  تربیتی، گسس ندارند. به تعبیر بعضی از روان شناس

پای زمان حرکت نكنند، عقب می مانند و گسست ایجاد می شود. برای حل این مشكل چه کار باید کرد؟
یكی از کارهایی که ما متولیان تعلیم  و تربیت باید انجام دهیم، این است که زمان خودمان را خوب بشناسیم.

روایتی است از پیامبر)ص( که فرمودند:   »اطلبوالعلم من  المهد الی اللحد.« اگر ما همچنان به کسب علم بپردازیم، 
ــد و این فاصله و گسست دیگر ایجاد نمی شود. پس از کسب علم نباید ایستاد. باید آن چه   ــل آینده به ما می رس نس
ــران و معلمان باید ببینیم جامعه و روزگار از ما چه  ــندگان، ناش را که جامعة ما نیاز دارد، آموخت. همة ما، از نویس
می طلبد و همان را به فرزندانمان ارائه دهیم. اگر در همان مقطع از علمی که کسب کرده ایم درجا بزنیم، نوشته های 
ــب علم لذت نبرند، این  ــل آینده نخواهد بود و بچه ها لذت نمی برند. اگر از کس ما دیگر تأمین کنندة نیازهای نس

آموخته ها ثمربخش نخواهد بود.
ــت. مثاًل در احواالت شیخ طوسی آمده است، وقتی شب ها مطالعه می کرد،  احواالت بزرگان نیز  چنین بوده اس
ــت بر سینه می زد و می گفت: »کجا هستند شاهان و شاهزادگان که ببینند من چه لذتی می برم؟!«  ــد و دس بلند می ش
یعنی آن قدر از آموختن لذت می برد که می خواست دیگران ببینند که لذت  بردن چیست. شاید در زندگی شخصی 

شما هم این اتفاق افتاده باشد.
ــای داوودی« که بازیگر آن نقش یک نا بینا را بازی می کرد.  ــان می داد به نام »گل ه زمانی تلویزیون فیلمی را نش
ــاعت بعد از پایان این فیلم گریه می کردم. خودم را جای یک انسان نابینا می گذاشتم  ــاید باور نكنید، من تا دو س ش
ــروم، ولی چگونه می توانم نخواندن کتاب را تحمل کنم و  ــدم اگر به من بگویند به خیابان نرو، می توانم ن و می دی
ــنیدن هیچ گاه مانند خواندن نیست.  مطالعه نكنم؟! مگر چه قدر از کتاب ها را می توان به صورت نوار گوش داد؟ ش
ــل های آینده، کتاب های کاغذی به کتاب های الكترونیكی  ــت و ممكن است در نس البته این ها مقتضیات زمان ماس
تغییر یابد. هر کاری را که شما توأم با لذت انجام دهید، سختی های آن را تحمل می کنید. لذا لذت های دنیا توأم  با 

زحمت است و نعمت های آخرت هستند که فقط لذت دارند. پس باید این لذت را تأمین کرد.«

رویکردهای جدید در تولید مجالت رشد
ــند تا بچه ها هنگام  ــتان عرض می کنم که مجالت ما باید محل تجلی همة زیبایی ها باش  »من خدمت همة دوس

مطالعه لذت ببرند. حتی توزیع آن ها هم باید طوری باشد که وقتی به دست کودک می رسد، از آن لذت ببرد.
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ــتچی« یا »خاله نامه رسون«، با پوشیدن لباس کارتونی  ــورها تجاربی در این زمینه دارند. مثاًل »پس بعضی از کش
ــد  ــت دانش آموزان برس ــاس لذت می کند. این مجالت باید به دس این کار را می کنند که خود این کار ایجاد احس
ــی از رویكردهای ما، تنوع   ــی ملی و یك ــوزان آن  ها را مطالعه کنند. به خصوص که محتوای برنامة درس و دانش آم
ــیدن به محتوای آموزشی و کمک آموزشی است. نباید دانش کودک فقط به مطالب کتاب های درسی خالصه  بخش
ــی باشد. چون کتاب درسی حجم، فضا و زمان محدودی  ــود و باید محتوای مجالت فراتر از مطالب کتاب درس ش
ــالیق مواد خواندنی تولید  ــت. باید برای تمام س ــیار متنوع اس دارد، درحالی که عالئق و هوش دانش آموزان ما بس

کنیم. مجالت رشد به همین منظور منتشر می شوند. باید در زمینه های الكترونیكی و تصویری هم فعالیت کنیم.
ــردم. مثاًل برای درس عربی باید متون عربی  ــنهاد ک ــرای بعضی از درس ها باید مطلب تهیه کنیم. قباًل هم پیش ب
ــیم. چون بچه ها مكالمه را در کالس نمی آموزند، اما می توانیم با متون عربی خزانة کلمات  ــته باش ــی داش غیردرس
ــته باشیم. در زبان انگلیسی هم باید همین کار را  ــتان های کوتاه عربی داش دانش آموزان را باال ببریم. می توانیم داس
انجام دهیم. مثاًل در زمان خود بنده در درس زبان انگلیسی ما معلمی داشتیم به نام آقای خلیلی که ایشان عالوه  بر 
متون کتاب درسی، کتاب های دیگری به نام »stage« به ما معرفی می کردند و می خواندیم. این باعث شد شاگردان 

ایشان نسبت به دیگران زبان شان بهتر باشد. پس مجالت می توانند چنین زمینه ای را ایجاد کنند.
ــیم و فرزندانمان را با مطالبی تربیت کنیم که جدید باشند.  ــت که ما باید عالم به زمان باش خالصة کالم این اس
در عین حال باید مطالعه کردن را برای دانش آموز لذت بخش کنیم. متن مجالت وحتی توزیع مجالت مان هم باید 

لذت آور باشد.«

با رشد نو آموز زندگی می کنیم
   پهلوانی، آموزگار پایة دوم منطقة پانزده: »من سعی کرده ام که مجالت رشد را وارد بطن کالس کنم. به جای 
ــیم تا آزمایشگاه های مجهز و وسایل کمک آموزشی در اختیار ما قرار دهند، وسایل را خودمان در  این که منتظر باش

کالس تأمین کنیم و مهم ترین وسیله ای که داشتیم، مجالت رشد بودند.
در ابتدای سال از دانش آموزان می خواهم که عضو باشگاه رشد نو آموز شوند و با یک جشن کالسی مجالت را 
به آن ها معرفی می کنم. هر چند که خانواده ها با توجه به تجربیاتی که از قبل دارند، تمایلی نشان نمی  دهند، ولی ما 
آن ها را توجیه می کنیم که بهتر است این مجالت را تهیه کنند. یک روز را برای مجالت رشد در نظر می گیریم و 
دانش آموزان مجالت رشد را با خود به کالس می آورند. از هر بخش از مجله در یكی از درس ها استفاده می کنیم.
برای شاگردانم توضیح می دهم که از هر صفحه از مجالت چگونه استفاده می کنیم. یا با توجه به تقویم مجله که 
ــبت ها را یادآوری می کند، ما هم با هر مناسبتی کاری در کالس انجام می دهیم. مثاًل در روز شهادت حضرت  مناس
ــن می گیریم. یک صفحة  ــبت روز هوای پاک، در کالس جش زهرا )س( بچه ها یک کتاب تهیه می کنند، یا به مناس
ــت شده بود. من هم بچه ها را ترغیب کردم که عكس های  ــینی بود که با لباس محلی درس مجله متعلق به هفت س
لباس های متفاوت را جمع آوری کنند. بعد نمایشگاه حجاب برگزار کردیم و حجاب ها و پوشش های مختلف را در 
کالس به نمایش گذاشتیم. از تصاویر مجله هم برای بیان مفاهیم مهم درس ها استفاده کردیم. بعد هم با برنامه ریزی 

یک هفته ای توانستیم نمایشگاهی از نقاشی های بچه ها دربارة حجاب برپا کنیم.
یا شعری بود دربارة سفره که من از آن ایده گرفتم. به بچه ها گفتم آداب سر سفره نشستن و غذا خوردن را
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یادداشت کنید و بیاورید. هم آداب را یاد گرفتند و هم یک روز خوب پرنشاط را در کنار دوستانشان گذراندند. 
همچنین چون مطالعة بخش هایی از مجله که تصویر ندارند، برای بچه ها دشوار است، در درس»بنویسیم« از آن ها 
ــعرهای مجله را  ــد. از گروه دیگری از بچه ها می خواهم که ش ــه در کالس این متن ها را تمرین کنن ــم ک می خواه
جمع آوری کنند و در سال های آینده هم این کار را دنبال کنند. در مجله مطلبی بود به نام »آرزوهای من« که دارای 
جمله های نقطه چین دار بود. از دانش آموزان خواستم جمله ها راکامل کنند و عكس شان را هم روی مجله بچسبانند. 
اگر من به بچه ها می گفتم ده جمله بنویسند، برایشان خیلی سخت بود، ولی این را به عنوان یک تكلیف شاد انجام 

می دادند.
مطلب دیگری از مجله دربارة کالس های هوشمند است. دانش آموزان ما زیاد به رایانه دست رسی ندارند، ولی 
ــت دارند. قسمت دیگری هم که »داستان های من« نام دارد، و مهارت های اجتماعی را به  این مطلب را خیلی دوس

بچه ها آموزش می دهد، برایشان جالب است.
ــد؟« با الهام از آن از بچه ها  ــیطان را خوش حال می کن ــی داریم با این عنوان که »چه کارهایی ش ــه مطلب در مجل
خواستم شیطنت هایشان را به صورت داستان ونقاشی برای من بیاورند. این باعث می شد که متوجه شوم آن ها در 
ــه با اولیا، مجالت رشد را به آنان هم معرفی کردم و حتی  ــیطنت هایی انجام داده اند. در جلس روزهای اخیر چه ش
ــده  بود جواب دهند. این باعث می شد که  ــؤاالتی که در مجالت »رشد نوآموز« مطرح ش ــتم به س ــان خواس از ایش

خانواده ها هم درگیر مجالت شوند و آن ها را بخوانند.
ــان و مادربزرگ را بچسبانند  ــتم که عكس خودش ــعری در مجله آمده  بود دربارة مادربزرگ. از بچه ها خواس ش
روی نامه ای که برای مادربزرگشان می نویسند. این باعث می شد که تمرین روخوانی و انشا کنند. بعد هم این نامه 
را تقدیم مادربزرگ هایشان کنند. عنوان یكی از صفحه های مجله »ایران شناسی« است. با الهام از آن، از بچه هایی که 
ــوغات، عكس های مكان های دیدنی یا لباس محلی آن منطقه را بیاورند،  از مناطق خاص آمده اند، می خواهم که س
پوستر درست کنند و منطقه ای را که در مجله معرفی شده است، به طور کامل به هم کالسی های خود بشناسانند. این 

باعث می شود بچه ها منتظر باشند که شهر آن ها معرفی بشود تا بیایند و کارهایشان را ارائه دهند.«
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تجربیات جهان در تولید بستة آموزشی
دکتر حمیدرضا کفاش: »اولین نكته تجربیات جهانی است. کم تر کشور عربی را می توانم نام ببرم که نرفته باشم. 
در نظام های آموزشی آن ها هم شرکت کرده ام. در هیچ یک از کشورهای جهان، هیچ یک از مواد کمک آموزشی 
وآموزشی جای گزین یک  دیگر نیستند. این کار که مثاًل کتاب آموزشی را برداریم و به جای آن سی دی آموزشی 
بگذاریم، یا مجله را برداریم و به جای آن کتاب بگذاریم، مبتنی بر نگاهی غلط است که متأسفانه در کشور ما 
رسوخ پیدا کرده و البته ممكن است جنبة صرفه جویی داشته باشد. زمانی که پای صرفه جویی به میان می آید، کار 

از لحاظ کیفی لطمه می خورد.
ــعی می کند  ــرفته و متعالی س در نگاه جهانی به مقولة تعلیم   و  تربیت در می یابیم، هر نظام تعلیم  و تربیت پیش
تنوع و روش تولیدات خود را گسترش دهد و از هر نوع سلیقه و ابداع در این زمینه استقبال می کند. هر قدر این 
تولیدات  را بیشتر عرضه کنند، قدرت انتخاب شخصی که می خواهد آن ها را متناسب با سلیقه، تفكر و ویژگی های 
ــاندن مفاهیم و تعلیم و تربیت بهره بگیرد،  ــی و مخاطب خودش کنار هم قرار دهد و از آن ها برای رس محیط آموزش

بیشتر است.
ــرفته است. معموالً  ــورهایی که به تعلیم  و تربیت و آموزش وپرورش اهمیت می دهند، این یک نگاه پیش در کش
هم  از تمام مواد آموزشی استفاده می کنند و به سراغ مواد آموزشی جدیدتری هم می روند، ولی انتخاب را به عهدة 
معلم می گذارند تا براساس شرایط از مواد آموزشی استفاده کند. مواد آموزشی شامل نرم افزار، تصویر، کتاب، نقشه 
و ... است. این مواد باید متنوع باشند تا معلم بتواند بین آن ها دست به انتخاب بزند. پس هیچ یک از مواد آموزشی 
ــتند و هر کدام کار کرد خود را دارند. در حوزة توسعه و  ــود، بلكه مكمل  یک دیگر هس جای گزین دیگری نمی ش

تفكر هر قدر تنوع بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.«

ضرورت رسانه ای شدن آموزش
»البته نظام تعلیم  و تربیت هر کشوری حق  دارد، با توجه به خطوط قرمزی که تعیین می کند، سیاست ها، اصول 
ــتانداردها، و بایدها و نبایدها را بررسی کند و خطوط  ــیم کند. حداقل ها، حداکثرها، اس و مبانی خاص خود را ترس
ــب با ایدئولوژی  و  ــود را در نظر بگیرد. معموالً هم در همه جای دنیا خطوط قرمز وجود دارند و متناس ــز خ قرم
تفكر حاکم بر کشورشان و مبانی عقیدتی و اصول و سیاست مذهبی که دارند، این چارچوب را برای خود تعیین 

می کنند.
باید مبلغ این فكر باشیم که دوران جدیدی آغاز شده است. ببینید آموزش چه قدر رسانه ای است و شما هنوز 
بر تولید کاغذی و نقاشی تأکید دارید. این تولیدات کاغذی تا ابد ادامه دارند. مطمئن باشید عمر تولیدات کاغذی 
تمام شدنی نیست و برخی به اشتباه می گویند که عمر تولیدات کاغذی تا چند دهة دیگر است. در حال حاضر در 
ــوء دنیای مجازی و حواشی نامناسب آن، دوباره دارند بر می گردند به سمت تولیدات  غرب هم به دلیل عوارض س
ــت و دانش آموزانی از  ــور ما که چند قومیتی اس کاغذی . پس مجله هنوز جایگاه خود را دارد؛ به خصوص در کش
ــهر  ــند. حتی در مناطق ش ــور متنوعی داریم، تولیدات نیز باید متنوع باش اقلیم ها و مذاهب مختلف دارد. چون  کش
تهران هم سلیقه ها متفاوت هستند. ممكن است در یک منطقه یک نوع رسانه را بپسندند و در منطقة دیگری رسانة 
دیگری. لذا ما هر قدر تنوع داشته باشیم، موفق تر خواهیم بود. توصیة من به شما عزیزان این است که از کارتان 
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عقب نشینی نكنید. زحمتی را که می کشید همچنان ادامه دهید.«

مسئولیت سنگین نمایندگان مجالت استان تهران
نكتة دیگر انتظار بنده از عزیزان در تهران است. دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی در شهرستان ها نماینده ای 
ــارات  ــیدگی می کند. اّما در تهران هر منطقه یک نماینده دارد. این نماینده از نظر دفتر انتش دارند که به کارها رس
ــت، خیر. در راه تعلیم وتربیت هر کاری کنیم،  ــت. نمی گوییم این کار اشتباه اس ــی »موزع« نیس و تكنولوژی آموزش
مقدس است. نمی خواهم ارزش این کار را پایین بیاورم، ولی آن نماینده و همكاری که این کار را قبول کرده است، 
ــارات و تكنولوژی آموزشی از شما در وهلة اول یک کار فرهنگی و  ــئولیت های متفاوتی دارد. انتظار دفتر انتش مس
فكری است. شما وظیفه دارید افراد مبتكر را در مناطقی که اصاًل دیده نمی شوند، شناسایی و به گروه ها وصل کنید. 
ــردبیران  ــتان های دیگر به لحاظ فاصله ای که با ما دارند، کم تر از تهرانی ها انتظار داریم. افراد مبتكر را به س ما از اس
ــوند، متنوع تر  ــندگان وصل کنید. این ارتباط را برقرار کنید تا محصوالتی که برای بچه ها تولید می ش و گروه نویس

شوند. توقع ما از نمایندگان این است. 
ــور را به مهمانی دعوت کرد و  ــاه  عباس صفوی خواندم. روزی وی رجال کش به تازگی مطلبی را در مورد ش
دستور داد تا سر قلیان ها به جای تنباکو از سرگین اصل استفاده کنند. مهمانان مشغول کشیدن قلیان شدند و دود و 
بوی پهن اسب فضا را پر کرد. اما رجال از بیم ناراحتی شاه، پشت سر هم به قلیان ها پک های عمیق می زدند و با 
احساس رضایت دودش را هوا می دادند. گویی در عمرشان تنباکویی به آن خوبی نكشیده اند. شاه نگاهی به آن ها 
ــت. آن را حاکم همدان برایم فرستاده است.« همه از تنباکو  ــده اس ــر قلیان ها با بهترین تنباکو پر ش کرد و گفت: »س
ــاه از رئیس نگهبانان دربار که  ــتی تنباکویی بهتر از این نمی توان یافت. ش و عطر آن تعریف کردند و گفتند به راس

پک های عمیقی به قلیان می زد پرسید: »تنباکویش چه طور است؟« 
رئیس نگهبانان گفت: »به سر اعال حضرت قسم، 50سال است که قلیان می کشم، اما تنباکویی با این عطر و مزه 
ــت ومقام حاضرید به  ــورتان را ببرند که به خاطر پس ــاه با تحقیر نگاهی به آن ها کرد و گفت: »مرده ش ندیده ام.« ش

جای تنباکو پهن اسب بكشید و از آن تعریف کنید.«
ــه ارسال کنم تا از آن به عنوان یک مقاله استفاده شود.  ــد مدیریت مدرس من تمایل دارم این مطلب را برای رش
ــت. در این زمینه اصاًل  ــی بی نظیر اس ــارات و تكنولوژی آموزش می خواهم نتیجه بگیرم که فعالیت های دفتر انتش
ــت. بلكه باید  ــه کنیم. اما انتظار ما از نمایندگان تعریف و تمجید نیس ــوری نداریم که خودمان را با آن مقایس کش
ــتید و نظرات باید به تصمیم گیران منتقل شوند. انتظار ما از شما  ــما عضو یک خانواده هس نظرتان را منتقل کنید. ش
این است که پیشنهادات، انتقادات، معایب و نظرات خودتان را برای تغییر و اصالح و رشد به شخص مسئول؛آقای 
ــد کنند و این استمرار باعث توسعة  ــاءاهلل این مجله ها هر روز رش ــان منتقل بفرمایید، تا ان ش ناصری و همكاران ش
آموزش شود. هر قدر شما تالش کنید و ارتباط بیشتری با مدیران و مخاطبان برقرار کنید، بهتر است. از شما تشكر 
می کنم و امیدوارم هر منطقة تهران به اندازة یک استان بتواند پیشرفت  کند و در آخر سال ما بتوانیم امسال را یک 

سال فوق العاده اعالم کنیم و جشن بگیریم.«
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رشد برهان، عصای دست ما
ــوم آقای عالقمندان عضو  ــطه« در زمان مرح محم��ودی )مدیر دبیرس��تان(: من مدتی در »دفتر آموزش متوس
گروه های آموزشی  بودم. همان طور که همكاران اطالع دارند، ما در دورة متوسطه افت آموزشی داریم؛ به خصوص 
ــیده و با افكار و  ــتند که فكر می کنند باید حتمًا اتوکش ــانی هس در پایة  اول و در درس ریاضی. معلمان ریاضی کس
روش خاصی سر کالس حاضر شوند. خیلی به این قضیه فكر کردم که ما چه کار کنیم تا مشكل ریاضی حل شود.
ــائل در تضاد بودیم. ما قباًل به همكاران دفتر تألیف  ــر بعضی مس ــی بر س در آن زمان، با دفتر تألیف کتب درس
می گفتیم که کتاب های درسی با هم پیوند ندارند. االن هم همین طور است. مؤلف کتاب ریاضی پایة  اول دبیرستان 
نمی داند که محتوای کتاب ریاضی پایة  سوم دبیرستان چیست. وقتی این موضوع را به نویسندگان می گوییم، پاسخ 
ــته اند. بر همین اساس، بین ریاضی دورة  راهنمایی و ریاضی دورة متوسطه هیچ  می دهند در همین حد از ما خواس

پیوندی وجود ندارد به این دلیل بچه های خوب دورة  راهنمایی وقتی به اول دبیرستان می آیند، افت می کنند. 
ما برای رفع این مشكل از »رشد برهان« استفاده کردیم. رشد برهان مجله ای است که اختصاصًا به ریاضی دورة 
ــطه اختصاص دارد. مطالب این مجله در قالب فوق برنامه، به بحث آموزش کمک خیلی مؤثری می کند. اما  متوس
ــما اطالع دارید، مدیران از مجله های شما اطالع چندانی ندارند. وقتی گفته می شود بیایید و مجلة   همان طور که ش
ــوید، هیچ کس انگیزه ای برای این کار ندارد. ما سه بخش داریم: تولید، توزیع و مصرف. ما با  ــترک ش ــد را مش رش
ــه ونوک پیكان باشم، هیچ اطالعی از مجالت  ــكل داریم. بخش مصرف کننده که من مدیر مدرس بخش توزیع مش
رشد ندارم و از آن ها استفاده نمی کنم. پس به اهدافی که داریم دست پیدا نمی کنیم. در جلسات مدیران هم ندیده ام 

کسی بیاید و در مورد مجالت رشد توضیح بدهد. 
ــورت کردم. اگر این مجله خوب نبود،  ــتفاده از آن با معلمان مش ــد برهان« را دیدم، در مورد اس من وقتی »رش
اصاًل از آن استفاده نمی کردیم. معلمان ریاضی مدرسة من تازه با این مجله آشنا شدند و اظهار کردند که این مجله 
ــناختند. ما در جلسه ای که برای برگزاری مسابقات ریاضی با کشورهای بوسنی، ساحل عاج و .... داریم،  را نمی ش
ــماره های سه فصل امسال را   ــت.  من ش مجلة  برهان را به آن ها نیز معرفی کردیم و آن ها گفتند که مجلة خوبی اس

به آن ها ارائه دادم. 
ــتفاده شود. در مورد برنامة   ــد اس ــالی که در منطقه بودم، ندیدم که از هیچ کدام از مجله های رش من در چند س
ــی هم ما هیچ اطالعی نداریم. اصاًل آیا تا به حال از محتوای مجلة  ــازی مدارس و نرم افزارهای آموزش هوشمندس
ــاید هم برگزار کرده اید و ما اطالع نداریم. می خواهم بگویم که بخش  ــته اید؟ ش ــابقه گذاش برهان برای دبیران مس

اطالع رسانی ضعیف است. 
یا توزیع نامناسب است یا اطالع رسانی؛ که من فكر می کنم مشكل از اطالع رسانی است. انگیزه خیلی مهم است. 
ــكالت مان در درس ریاضی کم تر شده است. من فكر می کنم از  ــتفاده می کنیم، مش از وقتی که ما از مجلة برهان اس

طریق برگزاری همایش بهتر بتوانید مخاطبان را با تولیدات دفتر انتشارات و تكنولوی آموزشی آشنا کنید.
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بیانیة اختتامیه دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد استان تهران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــال در ترویج و توزیع  ــرمایة ایرانی به پاس خدمات نمایندگان فع ــت از تولید ملی و کار و س ــال حمای  در س
تولیدات اندیشه و هویت اسالمی - ایرانی در سطح کشور، جلسة هم اندیشی نمایندگان رشد برگزار می شود. دفتر 
ــی، با همكاری پدیدآورندگان و نمایندگان مجالت رشد، با رویكرد تحول بنیادین  ــارات و تكنولوژی آموزش انتش
ــاندن آن ها به تمامی دانش آموزان، نقش بی بدیلی  ــی در رس ــریات و همچنین عدالت آموزش در متن و محتوای نش
در توسعة منابع متنوع آموزشی بر عهده دارد. اداره های آموزش وپرورش از رهگذر مجالت رشد، بستری مناسب 
برای تبادل تجربیات و انتقال دانش و مهارت معلمان فراهم آورده اند. همچنین در بسط و توسعة فرهنگ مطالعه و 

به روز شدن منابع آموزشی در کنار کتب درسی به دانش آموزان و اولیای آنان کمک شایاني کرده اند.
نمایندگان مجالت رشد، این بازوان توانمند فرهنگي و اجرایي دفتر در تدوین و توزیع مجالت، با ایفاي نقش 
کلیدي خود، عالوه بر تحقق بخشیدن به عدالت آموزشي، در زمینة توسعة بهره مندی از محتوای نشریات رشد در 
ــال گذشته که سال جهاد اقتصادي بود، با تالش گستردة  ــته اند. در س برنامه های آموزش وپرورش نقش مؤثری داش
همة دست اندرکاران، عالوه بر آن که کیفیت مجالت چه از نظر محتوا و چه از حیث نوع کاغذ و چاپ بهبود یافت، 

شمارگان آن ها نیز 12 درصد افزایش پیدا کرد که در نوع خود در خور توجه است. 
ــازي مناسب براي  ــي و تربیتي و بسترس ــک افزایش دامنة تأثیر مجالت در مجموعة برنامه هاي آموزش بدون ش
گسترش فرهنگ استفاده از بسته هاي آموزشي در نظام جدید تعلیم و تربیت در مسیر تحول بنیادین، نیازمند تالش 
ــئوالن دفتر و ادارات آموزش وپرورش است. کمیتة  ــت اندرکاران آموزش وپرورش و تعامل و همدلي مس همة دس
ارزیابي با محاسبة دقیق آماري و بررسي مستندات ارائه شده از سوي نمایندگان، برگزیدگان خود را در بخش زیر 

معرفي مي کند. 
ــعي شده است تمام  ــت، در این دوره با تغییراتي که در جداول و ضرایب آن ها به عمل آمده، س ــایان ذکر اس ش
جوانب فعالیت هاي نمایندگان در نظر گرفته شود. همچنین ممكن است در بعضي از موارد، یک نماینده در دو یا 
چند بخش باالترین امتیاز را کسب کرده باشد که کمیتة ارزیابي باالترین سطح جایزه را براي نمایندگان در مجموع 
ــت. و در بخش هاي زیرمجموعه هم از نمایندگان رده هاي پایین تر تقدیر به عمل آمده  امتیازات در نظر گرفته اس

است. 
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الف( درصد تغییرات شمارگان دریافتي 
رتبة اول منطقة 17 تهران: 

* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به آقاي امیر علي جاني، مدیر محترم آموزش وپرورش 
منطقة 17 تهران. 

ــود به آقاي حمیدرضا کالهي رستمي، معاون آموزش وپرورش منطقة  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
17 تهران 

ــد در  ــریات رش ــود به جناب آقاي کامران نوري، نمایندة محترم نش * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
آموزش وپرورش منطقة 17 تهران. 

رتبة دوم، شهرستان ورامین: 
ــود به مجتبي عرب عام��ري، مدیر آموزش وپرورش  ــي تقدیم مي ش ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان ورامین. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمد دشتي، نمایندة محترم نشریات رشد در ادارة آموزش وپرورش 

استان ورامین. 

رتبة سوم، شهرستان پاکدشت: 
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به محمدرضا جوادي، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس

پاکدشت. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به غالم علي خاني، معاون محترم آموزش وپرورش پاکدشت. 

ــود به تقي مرشدي، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
پاکدشت. 

رتبه ي چهارم، شهرستان مالرد: 
ــرم آموزش وپرورش  ــه علي خدایي، مدیر محت ــود ب ــي تقدیم مي ش ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان مالرد. 

ب( درصد تحت پوشش مخاطبان 
رتبة اول شهرستان جوادآباد: 

ــي تقدیم مي شود به حس��ین النچري، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس
شهرستان جوادآباد. 

* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به علي سلسپور، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان جوادآباد. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به زهره شاهسوند، نمایندة محترم نشریات در ادارة آموزش وپرورش 

شهرستان جوادآباد. 
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رتبة دوم، شهرستان قرچک: 
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به هوشنگ کولي وند، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان قرچک.
ــتان  ــود به خانم زینب ناري، معاون محترم آموزش وپرورش شهرس ــوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش * ل

قرچک. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به احمد ابراهیمیان، نمایندة محترم نشریات در ادارة آموزش وپرورش 

قرچک. 

رتبة سوم، شهرستان رودهن 
* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به خانم مریم رحماني، مدیر محترم آموزش وپرورش 

شهرستان رودهن. 

رتبة چهارم، شهرستان دماوند: 
ــي تقدیم مي شود به سیدقاسم حسیني، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان دماوند. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمد مشهدي عباسي، معاون محترم آموزش وپرورش دماوند. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم معصومه محمدي، نمایندة نشریات رشد در آموزش وپرورش 

شهرستان دماوند. 

ج( حجم نسبي توزیع گروه اول: مناطق تهران 
رتبة اول، منطقة 2 تهران: 

* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به جناب اسداهلل مرتضایي، مدیر محترم آموزش وپرورش 
منطقة 2 تهران. 

ــود به خانم معصومه عباسي، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 2  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
تهران. 

* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به فریدون رضواني، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 
منطقة 2 تهران. 

رتبة دوم، منطقة 6 تهران: 
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به کاوه زینالي خامنه، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس

منطقة 5 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقویم مي شود به خانم مریم بابایي، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 5 تهران. 

* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم فاطمه حصارکي، نمایندة محترم نشریات رشد در 
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آموزش وپرورش منطقة 5 تهران. 

رتبة سوم، منطقة 6 تهران: 
* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به خانم زهره پروازي مقدم، مدیر محترم آموزش وپرورش 

منطقة 6 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به علي نیکبختان، معاون محترم آموزش وپرورش، منطقة 6 تهران. 
ــد  ــریات رش ــه خانم س��اغر گل کارزاده، نمایندة محترم نش ــود ب ــر و هدیة نقدي تقدیم مي ش ــوح تقدی * ل

درآموزش وپرورش منطقة 6 تهران. 

رتبة چهارم، منطقة 8 تهران: 
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به س��یدعلي حسیني، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس

منطقة 8 تهران. 

گروه دوم: شهرستان هاي تهران 
رتبة اول، شهرستان شهریار: 

ــرم آموزش وپرورش  ــود به رکن علي نجفي، مدیر محت ــي تقدیم مي ش ــة هم اندیش لوح تقدیر و تندیس جلس
شهرستان شهریار. 

ــود به غالمحس��ین داوودي، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
شهریار. 

ــد در  ــریات رش ــود به حس��ن محمودخاني، نمایندة محترم نش ــدي تقدیم مي ش ــر و هدیة نق ــوح تقدی * ل
آموزش وپرورش شهرستان شهریار. 

رتبة دوم، شهرستان بهارستان، ناحیة 1: 
ــي تقدیم مي شود به سیدضیاء چراغي، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان بهارستان، ناحیة 1. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به داوود نقدي، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان بهارستان، 

ناحیة 1. 
ــود به س��یدمهدي موسوي، نمایندة مجالت رشد در آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

شهرستان بهارستان، ناحیة 1. 

رتبة سوم، شهرستان اسالم شهر: 
ــود به محمود قنبرزاده، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــي تقدیم مي ش ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان اسالم شهر. 
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ــتان  ــود به خانم الهه رضواني، معاون محترم آموزش وپرورش شهرس * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
اسالمشهر. 

ــد در آموزش وپرورش  ــریات رش ــود به حس��ین قادري، نمایندة نش * لوح تقدیر و هدیه نقدي تقدیم مي ش
اسالم شهر. 

رتبة چهارم، شهرستان قدس: 
ــي تقدیم مي شود به علي اکبر سلیماني، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

قدس. 
ــود به زین العابدین نظافتي، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

قدس. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به حسن فرامرزي، نمایندة محترم نشریات رشد در شهرستان قدس. 

د( وصول مطالبات 
رتبة اول، منطقة 1 تهران: 

ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به محمدرضا رسولي، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس
منطقة 1 تهران. 

* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به رضا میرزاده، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 1 تهران. 
ــریات رشد در منطقة 1  ــود به حمیدرضا مهربخش، نمایندة محترم نش * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

تهران. 

رتبة دوم، منطقة 9 تهران:
ــي تقدیم مي شود به علي عزتي، مدیر محترم آموزش وپرورش منطقة  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

2 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم زهره کشفي، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 9 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم زهرا توکلي، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

منطقة 2 تهران. 

رتبة سوم، منطقة 3 تهران: 
* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به بابک هاشمي، مدیر محترم آموزش وپرورش منطقة 

3 تهران. 
ــود به خانم پروانه ش��ادماني، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 3  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقویم مي ش

تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمدرضا اسماعیلي، نمایندة محترم نشریات رشد در 
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آموزش وپرورش منطقة 3 تهران. 

رتبة چهارم، منقطة 18 تهران: 
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به اکبر رضایي، مدیر محترم آموزش وپرورش منطقة  * لوح تقدیر و تندیس جلس

18 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمود مظفري، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 18 تهران. 
ــد در  ــریات رش ــود به خانم نرگس جبرنلي حامل، نمایندة محترم نش * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

آموزش وپرورش منطقة 18 تهران. 

ه( فعالیت هاي فرهنگي 
رتبة اول، منطقة 4 تهران: 

ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به جواد مرتضي زاده، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس
منطقة 4 تهران. 

ــود به احمد وحدت پرس��ت، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 4  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش
تهران. 

ــد در  ــریات رش ــود به خانم معصومه الهه یاري، نمایندة محترم نش ــر و هدیة نقدي تقدیم مي ش ــوح تقدی * ل
آموزش وپرورش منطقة 4 تهران. 

رتبة دوم، منطقة 15 تهران: 
* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به سیدمحمدرضا رادفر، مدیر محترم آموزش وپرورش 

منطقة 15 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمد اشعري، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 15 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به جعفر علي اصغر، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

منطقة 15 تهران. 

رتبة سوم، منطقة 14 تهران: 
ــي تقدیم مي شود به س��عید کاظم نژاد، مدیر محترم آموزش وپرورش  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

منطقة 14 تهران. 
ــود به محمدجواد متجري، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 14  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم زهره بدیعي، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

منطقة 14 تهران. 
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رتبة چهارم، منطقة 11 تهران: 
ــی تقدیم مي شود به خانم بري سیما س��ادات ساجدي، مدیر محترم  ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

آموزش وپرورش منطقة 11 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة  نقدي مي شود به خانم طاهره صفارخواه، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 11 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به علي جباروند، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

منطقة 11 تهران. 

رتبة پنجم، شهرستان چهاردانگه: 
ــرم آموزش وپرورش  ــود به فیروز بادامي، مدیر محت ــي تقدیم مي ش ــة هم اندیش * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان چهاردانگه. 
ــود به حسن علي ظاهریان، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي  ش

چهاردانگه. 
ــد در  ــریات رش ــود به خانم فاطمه ش��ریفیان، نمایندة محترم نش ــة نقدي تقدیم مي ش ــر و هدی ــوح تقدی * ل

آموزش وپرورش چهاردانگه. 

مجموع امتیازات 
رتبة اول، منطقة 13 تهران: 

* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به حمیدرضا رمضاني، مدیر محترم آموزش وپرورش 
منطقة 13 تهران. 

* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به علي مرادزاده، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة 13 تهران. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به بهروز مظهري، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

منطقة 13 تهران. 

رتبة دوم، منطقة 16 تهران: 
* لوح تقدیر و تندیس جلسة هم اندیشي تقدیم مي شود به عادل خالقي، مدیر محترم آموزش وپرورش منطقة 

16 تهران. 
ــود به محمدمهدي اکبري نژاد، معاون محترم آموزش وپرورش منطقة  * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

16 تهران. 
ــد در  ــریات رش ــود به خانم ش��ادي دانش��ور، نمایندة محترم نش ــر و هدیة نقدي تقدیم مي ش ــوح تقدی * ل

آموزش وپرورش منطقة 16 تهران. 
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رتبة سوم، شهرستان ري، ناحیة 2
ــة هم اندیشي تقدیم مي شود به داوود عموحیدري، مدیر محترم آموزش وپرورش  * لوح تقدیر و تندیس جلس

شهرستان ري، ناحیة 2. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم زهرا گل محمدي، معاون محترم آموزش وپرورش شهرستان 

ري، ناحیة 2. 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به محمد سهرابي، نمایندة محترم نشریات رشد در آموزش وپرورش 

شهرستان ري، ناحیة 2. 

مدیران و دبیران محترم آموزشگاه ها 
* لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي شود به خانم ملحیه پهلواني، دبیر محترم مدرسة آزادي منطقة 15 تهران. 
ــتان شیخ مفید، منطقة 17  ــود به مهرداد محمودي، مدیر محترم دبیرس * لوح تقدیر و هدیة نقدي تقدیم مي ش

تهران.
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شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر بیرجند را شهر مدرسه ها بنامیم. شهری کوچک با انبوهی از مدارس بزرگ 
و کوچک دولتی، خصوصی و حتی وقف شده و آکنده از تجربه های گوناگون زیستی در حوزة تعلیم و تربیت. در 
ــد و درگیری فضای آموزشی شهر با تجربه ها و فضاهایی که در این  ــک حضور مجالت رش چنین فضایی بدون ش

مجالت ترسیم می شود، مفید خواهد بود.
ــبتًا گرم یكی از روزهای بهاری اردیبهشت ماه سال 1391، »مدرسة راهنمایی معرفت« بیرجند میزبانی  صبح نس
ــد معلم و رشد آموزش راهنمایی  ــت آقایان جعفر ربانی و محمدرضا حش��متی، سردبیران ماه نامه های رش نشس
تحصیلی با معلمان منتخب مدارس بیرجند در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و نیز سرگروه های دوره های 
تحصیلی مذکور را برعهده داشت. ایشان به منظور تبادل نظر در مورد بهینه سازی ساختار آموزشی ارائه شده در این 
ــتقبال بیش از انتظار دبیران بیرجندی روبه رو شد. حتی میزان  ــت حضور یافتند؛ نشستی که با اس مجالت در نشس

دقت نظر آن ها در مطالعة مطالب مجالت رشد موجب شگفتی سردبیران مجالت شد.
در ابتدای نشست و پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و خوشامد گویی مدیر مجتمع آموزشی معرفت، ربانی در 
سخنانی با اظهار عالقه به شهر بیرجند گفت: »بیرجند از جمله شهرهایی است که حضور و کنكاش در آن همواره 
از آرزوهای من بوده و به نوعی همواره به من چشمک می زده است. برای من زیره به کرمان بردن است که بخواهم 
ــهر بیرجند با اهالی آن صحبت کنم. اما می خواهم بگویم این شهر از نخستین مكان هایی است که من در  دربارة ش
مجلة رشد راهنمایی که پیش از رشد معلم مدتی مسئول انتشار آن بودم، از آن با عنوان فرهنگ شهر یادکرده ام.«

ربانی ادامه داد: »این اصطالح دربارة شهرهایی به کار می رود که به نوعی مهد تربیت عالمان و حضور مدارس 
ــت. از نمونه های بارز آن در ایران، گذشته از بیرجند می توان به بوشهر، خوی، اراک، آشتیان،  و مراکز تحصیلی اس

قم و ... اشاره کرد.«
ــردبیر ماه نامة رشد معلم سپس خطاب به حاضران در نشست، با اشاره به قدمت انتشار مجالت رشد، گفت:  س
ــت تأثیر خوبی در فضای  ــاله دارد. در این مدت نیز انتشار آن ها توانسته اس ــابقه ای 50 س ــار این مجالت س »انتش
آموزشی کشور بگذارد و فضای روشنی را پیش روی آن ترسیم کند؛ هرچند که تا کنون روش روشنی برای ارزیابی 
ــت. این مجالت به طور عمده دارای کارکرد تبیین برنامه های آموزشی  ــته اس آماری میزان موفقیت آن و جود نداش
ــوی دیگر نیز به منظور آگاهی دهی عمومی در مورد معرفی علوم و فنون گوناگون منتشر  ــتند. از س در مدارس هس

یک سینه سخن دارند اینجا.....

گزارشی از نشست سردبیران مجالت رشد معلم و آموزش راهنمایی با دبیران مدارس بیرجند)خراسان جنوبی(

حمید نورشمسی

پرونده )رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی(
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می شوند.« 
ــانه های  ــاره کرد و گفت: »روزگار ما روزگار رس ــانة مكتوبی اش ــار چنین رس وی در ادامه به کارکردهای انتش
ــانی که با این دست از  ــاید کس ــت که می توان به صورت لحظه ای و در هر مكان از آن ها بهره برد. ش دیجیتال اس
رسانه ها آشنا و مرتبط هستند، کمتر در صدد بهره مند شدن از رسانه های مكتوب کاغذی برآیند. اما به اعتقاد بسیاری 
ــت نداده اند. بی توجهی به آن ها بیشتر به دلیل  ــانه های مكتوب هنوز ارزش کاری خود را از دس ــان، رس از کارشناس
ــانة بشری است و قابلیت  ــت. کتاب به اعتقاد من هنوز نیز مهم ترین رس نگاه افراط گرایانة ما در نفی آن ها بوده اس
ــتری روی آن برای انتشار مطالب وجود دارد. از طرف دیگر، میزان تأثیرگذاری نوشتار مكتوب بر ذهن  کنترل بیش
ــت که در کشورهای پیشرفتة جهان، هنوز  ــت. شاید به همین خاطر اس ــتار مجازی اس مخاطبان هنوز بیش از نوش

مطبوعات کاغذی با افت شمارگان روبه رو نیستند.«
ربانی همچنین با اشاره به ضرورت یادآوری این نكات به دانش آموزان از سنین پایین گفت: »باید به دانش آموزان 
یاد داد که صرف دانستن امری برای آن ها کافی نیست و باید چگونه دانستن را بیاموزند. ما نیز در مجالت آموزشی 
رشد به دنبال تعیین ساختاری برای این موضوع هستیم. مقایسه های آماری نشان می دهند که میزان اقبال به مجالت 
ــال های پیش در بیرجند افزایش داشته است، تا جایی که میزان توجه به ماه نامة  ــال گذشته نسبت به س ــد در س رش
ــت. ما نیز در مجالت بر همین مبنا سعی داریم بیش از آن که به دنبال  ــهر چهار برابر شده اس ــد معلم در این ش رش
ــا به نوعی کار با رایانه را تعلیم  ــیم، به ارتقای بینش و نگرش بپردازیم. برای مثال، اگر همة م ــش آگاهی باش افزای
ــت که بینش و نگرش  ــویم، به دلیل این اس دیده ایم و گواهی نامة آن را داریم، اما در عمل موفق به انجام آن نمی ش

صحیحی نسبت به استفاده از آن نداریم.«
ــتند. باید بگوییم که ایجاد  ــعی در تازه گویی دارند و از مكررات گریزان هس ــد س وی تأکید کرد: »مجالت رش
نگرش های تازه و مثبت در امر آموزش، مهم ترین مبنای انتشار آن ها به شمار می رود. در همین راستا و البته براساس 
ــته صورت گرفت، 76 درصد از مربیان مدارس به مطالب این مجالت رأی مثبت دادند.  ــنجی که سال گذش نظر س
ــال جاری با تغییر سیستم انتشار و چاپ تمام رنگی مجالت، نوع نگاه به آن ها نیز دستخوش تغییر  امیدواریم در س

بیشتری شود.«
ــمتی، سردبیر مجلة رشد آموزش راهنمایی، سخنران دوم این نشست بود. او در ابتدای سخنان  محمد رضا حش
ــغل حاضران در نشست، تحت عنوان امر معلمی اشاره کرد و پس از آن به موضوع  ــوق و ش خود به یكی بودن ش
انتشار مجالت رشد پرداخت. حشمتی اظهار کرد: » بدون شک میان مجله و کتاب درسی تفاوت های فراوانی وجود 
دارد. کتاب درسی به عنوان محتوای آموزشی مدارس دارای یک چرخة پنج ساله برای تولید است و لذا تغییر در 
آن نیز نیازمند فرایندی زمان بر است. اما مجالت رشد چنین نیستند و برای انتشار هر ساله این فرصت را دارند که 

برنامه ریزی تازه ای برای خود سامان دهند.«
ــار مطالب آن است. ما نیز  ــما و دانش آموزان در انتش ــد، همكاری ش وی افزود: »مهم ترین ویژگی مجالت رش
ــما را آن طور که خودتان صالح می دانید، در این مجالت منعكس کنیم. ما معتقدیم  ــیم مطالب مورد نیاز ش می کوش
ــتی یكتایی در امر آموزش دارید که بدون شک کاربردی فرا محلی دارند. البته برای  ــما تجربه های زیس تک تک ش
انتقال این تجربه ها چندان قائل به نگارش مقاله نیستیم و معتقدیم این تجربیات باید در قالب آزمایشگاه و کالس 
ــوند. از همین روی است که بیش از انتشار مطالب تئوری، به دنبال نشر تجربیات عملیاتی  ــر ش درس ارائه و منتش
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شما هستیم.
ــرد و گفت: »این روزها  ــاره ک ــوزش راهنمایی در ادامه به موضوع »معرفت زمینه« اش ــد آم ــردبیر مجلة رش س
ــاس وضعیت بومی و جغرافیایی  ــهر باید بر اس ــت که در هر اقلیم و ش در آموزش و پرورش این موضوع مطرح اس
ــاید به همین خاطر است که دست خود را  ــود و مورد بهره برداری قرار بگیرد. ش ــی ریخته ش خاص آن طرح درس
صمیمانه برای دریافت تجربیات و نظرات آموزشی شما دراز کرده ایم. در حال حاضر طرح تحول بنیادین در حوزة 
آموزش و پرورش اتفاق بزرگی است که در نظام آموزش و پرورش کشور ما در حال رخ دادن است. در همین راستا 
ــازی معلمان را برای خود تدارک دیده  اند که در قالب بهره برداری از مجالت در  ــد نیز طرح توانمند س مجالت رش

دوره های آموزش ضمن خدمت کاربرد خواهد داشت.«
ــی را در جهان تحت تأثیر خود  ــته از آن امروزه تمامی نظام های آموزش وی ادامه داد: »فناوری و تمدن برخاس
ــرزمین تكنیک زدة  ــت. تا جایی که در جهان امروز باید معلمان را مهاجر و دانش آموزان را بومی س قرار داده اس
پیرامون خود بدانیم. دانش آموز امروز نیاز دارد که بتواند با ابزارهای تازة پیرامون خود کار کند و ما باید به عنوان 
مهاجران به این سرزمین راهنمای او که بومی این محیط شده است، باشیم. اکنون باید پرسید این موضوع چگونه 
امكان تحقق خواهد داشت. بدون شک حرکت ساختارمند و هماهنگ نخستین موضوعی است که می تواند شكاف 

میان این دو قشر را کم و کمتر کند.«
ــان داده است که تغییر نظام آموزشی باید از تغییر نگرش معلم آغاز شود.  ــمتی، تجربة جهانی نش به اعتقاد حش
تجربة انتشار مجالت رشد نیز بر همین مبنا استوار شده است. وی همچنین خطاب به حاضران در نشست گفت: 
»حضور ما در این استان و دیدار با شما نیز به منظور این است که از شما بپرسیم چگونه باید مجالت را در چنین 

فضایی حرکت بدهیم و نقش ما در تحول نظام آموزشی چگونه باید تعریف شود.«
 اما بخش قابل توجهی از زمان این نشست به اظهار نظرهای حاضران دربارة نوع نگرش مجالت رشد به مقولة 

آموزش اختصاص داشت که حاوی مطالب و نكات ظریفی بود.
ــی بخش ادبیات دورة راهنمایی تحصیلی، نخستین فرد از حاضران  یوس��فی، یكی از اعضای گروه های آموزش
ــدن در ارائة اطالعات فاصلة  ــدم مجالت ما هنوز تا به روز ش ــد گفت: »معتق ــود که در نقد مطالب مجالت رش ب
زیادی دارند. هنوز نمی توان به طور مشخص ردی از تجربیات معلمان کشور در آن ها یافت. به همین خاطر به نظر 
می رسد، برخی از این دست مطالب را باید با دقت بیشتری انتخاب کرد و از درج مطالب صفحه پرکن و تجربیات 

تكراری دوری کرد.«
به اعتقاد وی، ایجاد یک نظام نیازسنجی به منظور درج مطالب در ماه نامه های رشد، به گونه ای که آن ها را ماهیتًا 
ــار مطالب و موضوعات بیش از اندازه تخصصی نیز باید در  ــدن از انتش ــازد و دور ش از مجالت عمومی متمایز س

مجالت رشد بیش از پیش مورد اعتنا قرار بگیرد.
ــخن باز کرد و  ــت لب به س ــرگروه آموزش ابتدایی در بیرجند، دیگر معلمی بود که در این نشس نبی زاده، س
ــدة خود، به راحتی نظام  ــا معموالً با کوله باری از تجربیات ارزن ــت که همكاران م ــت: »چالش بزرگ ما این اس گف
آموزش و پرورش را ترک می کنند و از این تجربیات برای نسل جوان به طور معمول چیزی باقی نمی ماند. باید برای 

بازتاب این تجربیات در مجالت رشد فكر تازه ای کرد.«
وی همچنین معتقد است که مجالت رشد می توانند صفحات ویژه ای به اولیای دانش آموزان اختصاص دهند و 
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در این صفحات، چگونگی ارائة یک محتوا را به دانش آموزان تبیین کنند. در کنار آن می توانند با ایجاد صفحة ویژة 
بازنشستگان آموزش وپرورش، به بازنشر تجربیات آن ها حتی در قامت استانی دست بزنند و در این راه استان های 

گوناگون را به صورت چرخشی ملزم به همكاری برای انتشار آن ها کنند.
ــهر بیرجند، با تمجید از این که از مجالت رشد برای  ــرگروه های آموزش ابتدایی مدارس ش طاهری، از دیگر س
ــتار صدور گواهی گذراندن این دوره ها برای  ــود، خواس ــتفاده می ش برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اس

معلمانی شد که از طریق مجالت رشد این دوره ها را می گذرانند.
نبود جایگاه مشخصی برای درس حرفه وفن، موضوعی بود که حمیدیان، سرگروه درس حرفه و فن شهر بیرجند 
به آن اشاره کرد. وی گفت: »باید مجله ای تخصصی در این زمینه از سوی گروه مجالت رشد منتشر شود که به طور 

پیوسته به آموزش تكنیک ها و مهارت های حرفه ای بپردازد.«
ــتاری بهتر و علمی تر، و افزایش  ــخة اینترنتی مجالت، ویراس ــاد امكانات باالتر به منظور بهره برداری از نس ایج
ــده در این نشست بود که از سوی بعضی از  ــی نیز از دیگر مطالب مطرح ش مطالب روز دربارة فناوری های آموزش
ــد. جمع دیگری از حاضران نیز به  وجود مطالبی در مجالت که دبیران باید برای آزمون  معلمان ریاضی مطرح ش
ــال رایگان این مجالت به مدارس،  ضمن خدمت به حفظ آن ها بپردازند، اعتراض کردند. اتخاذ تدابیری برای ارس

از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست بود که مورد تأکید معلمان مدارس بیرجند قرار گرفت.
سرانجام پیرتاج، دبیر زبان  فارسی مدارس بیرجند و از حاضران در این نشست، با بیان این که زیبایی مجله تنها 

با رنگی شدن آن تأمین نمی شود، خواستار درج چكیدة مقاله و کلیدواژه برای مقاالت مجالت رشد شد.
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عده اي از دس��ت اندرکاران »دفتر انتش��ارات و تکنولوژي آموزشي« در اردیبهش��ت ماه 1391 مهمان شهر 
بیرجند بودند که در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود بزرگان بسیاري را در عرصة علم و ادب و هنر پرورش 

داده است.
میزبان ما در این س��فر اردیبهشتي، اهالي آموزش وپرورش استان خراسان جنوبي بودند؛ کساني که وظیفة 
خطیر و دش��وار پرورش نس��ل جدید را برعهده دارند. نس��لي که باید راه بزرگاني را که این شهر کویري در 
دامان خود پرورش داده اس��ت، طي کنند. بزرگان و مش��اهیري که هرچه آس��مان شهرستان بر آن ها سخت تر 
گرفته اس��ت، آن ها نیز سخت تر کوشیده اند تا جایي که اکنون نام بیرجند با نام مشاهیري همچون شیخ هادي 
هادوي )فقیه(، محمد ابراهیم آیتي، غالمحس��ین شکوهي، کاظم معتمدنژاد )پدر علم ارتباطات ایران(، عالمه 
سیدمحمد فرزان، محمدحسن گنجي )پدر جغرافیاي نوین دانشگاهي ایران(، محمداسماعیل رضواني و... گره 

خورده است.
از جمله سخت کوش��اني که امروز کمر به پرورش نس��ل جدید بیرجند بس��ته اند، طاهره حمیدي، معاون 
آموزش ابتدایي ادارة کل اس��تان خراس��ان جنوبي است که از س��ال 1389 در این سمت فعالیت مي کند. در 
س��فرمان به بیرجند فرصت کوتاهي دس��ت داد تا با او دربارة مجالت رش��د گفت وگو کنیم. طاهره حمیدي 
در این گفت وگو از برخي اقدامات و ابتکارات در شناس��اندن بیش از پیش مجالت رش��د به دانش آموزان و 
خانواده ها و نقش این مجالت در بسته هاي آموزشي سخن گفت. به گفتة او، آموزگاران این دیار قدر مجالت 

رشد را مي دانند و گاه »رشد« را به هم هدیه مي دهند.

 دیدگاه شما نسبت به مجالت رشد و نقش آن ها در فرایند یاددهي � یادگیري چیست؟
ــي دارند. این مجالت  ــت که همه از آن ها آگاه ــمس اس ــد اظهر من الش ــاي مثبت و فواید مجالت رش  نكته ه
ــان مي کنند. با مطالعة مجالت رشد،  ــند و آن را براي دانش آموزان آس فرایند یاددهي ـ یادگیري را تعمیق مي بخش

دانش آموزان به مطالعه عالقه  پیدا مي کنند و فرهنگ پژوهش و مطالعه نهادینه مي شود.
در موضوع تحول بنیادین در آموزش وپرورش که مطالبة مقام معظم رهبري هم هست، مجالت رشد مي توانند 
ــي ما نیستند، اما با کمک  ــند. بسیاري از مطالب در کتاب هاي درس ــي ما باش بازوان توانمندي در مكمل هاي درس

قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري

پاي صحبت طاهره حمیدي، معاون آموزش ابتدایي استان خراسان جنوبي

سمانه آزاد

پرونده )رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی(
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ــمي به  ــم. در واقع برخي از مفاهیم و مطالب از طریق فضاي غیررس ــد مي توانیم آن ها را انتقال دهی ــالت رش مج
دانش آموزان منتقل مي شوند که مجالت رشد باید این فضاي غیررسمي را مدیریت کنند.

گرچه این مجالت مطابق با نیازهاي دانش آموزان و معلمان تولید مي شوند و جنبه هاي مثبت فراواني دارند، اما 
ــفانه نتوانسته ایم آن ها را به خوبي به مخاطبان بشناسانیم. به نظر مي رسد باید جایگاه مجالت رشد تبیین شود.  متأس

ما در استان خراسان  جنوبي کارهایي را در این راستا انجام داده ایم.

 دربارة این فعالیت ها توضیح مي دهید؟
ــتان برگزار کرده ایم که با مطالب مجالت رشد در  ــگاه ها و جشنواره هایي را در شهرستان ها و مناطق اس  نمایش
ارتباط بوده اند. مثاًل اگر یكي از مجالت رشد دانش آموزي ساخت یک وسیلة کمک آموزشي را آموزش داده است، 
دانش  آموز و معلم آن را ساخته اند و در نمایشگاهي در معرض نمایش گذاشته اند. حتي برخي مدارس جشنواره اي 
در رابطه با فواید مجالت رشد و خاطره هایي که بچه ها از این مجالت داشتند، برگزار کردند که با استقبال خوب 
بچه ها روبه رو شد. یكي از معلمان استان هم به صورت داوطلبانه همة مجالت رشد را به صورت »PDF« تولید کرد 

و در اختیار دانش آموزان گذاشت.
ــله به  ــت از هر مجله اي یک سلس ــد را به یكدیگر هدیه مي دهند. مثاًل ممكن اس همكاران ما حتي مجالت رش
مدرسه بیاید، ولي همة همكاران به مطالعة آن ها عالقه مند باشند و مجله به همه نرسد. بنابراین همكاران و معلمان 
ــم  ــترکان مجله چش ــس از خواندن به دیگران مي دهند. با این توصیف من معتقدم نباید به تعداد مش ــالت را پ مج
دوخت، بلكه باید دید عماًل چه تعدادي مطالب را مطالعه و از آن ها استفاده مي کنند. در واقع مجالت به کتابخانة 

مدرسه نمي روند تا خاک بخورند، بلكه از آن ها استفاده مي شود.
ــعة مجالت رشد انجام داده ایم، توزیع رایگان مجالت رشد در مدارس  اقدام دیگري که در زمینة توزیع و توس
ــت. ما مجالت دانش آموزي و بقیة مجالت را در اختیار 950 کالس چندپایه به عنوان منبع  ــتایي و چندپایه اس روس
آموزشي قرار دادیم. ابتدا گمان نمي کردیم این کار چنین بازخورد مثبتي داشته باشد، اما اکنون حتي از معلمان مان 

در نقاط مرزي که هیچ منبع آموزشي ندارند هم بازخوردهاي مثبتي دریافت مي کنیم.
ــاید تجربة چندان زیادي ندارند. بنابراین باید با زبان  ــتند که ش مخاطب ما در کالس هاي چندپایه معلماني هس
ــد در این زمینه  ــم آنان را تقویت کرد که مجالت رش ــت. البته باید از لحاظ علمي ه ــخن گف ــان با آنان س خودش
ــوراي عالي آموزش وپرورش  ــد طرحي را در »ش ــتیم باعث ش هم کاربرد دارند. بازخوردي که از این فعالیت داش
ــتان خراسان جنوبي« مطرح کنیم و با همكاري سازمان بهزیستي و »کمیتة امداد امام خمیني)ره(« دانش آموزان  اس

بي بضاعتمان را تحت پوشش مجالت رشد قرار دهیم تا آن ها هم از این مجالت بهره مند شوند.
البته همكاران ما در مدارس نیز ابتكارات زیادي در رابطه با مجالت رشد انجام مي دهند. مثاًل برخي از مدارس 
»کمیتة بررسي مجالت رشد« تشكیل داده اند. در این کمیته ها، هم دبیران و هم دانش آموزان شرکت دارند و نظرات 
ــت؛ چرا که هم باعث  ــان زدن اس خود را دربارة مطالب مجالت اعالم مي کنند. در واقع این کار با یک تیر،  دو نش

مي شود مجالت بیشتر شناسانده شوند و هم دانش آموزان دقیق و پرسشگر تربیت شوند.
ــل  ــد در جهت تحقق هدف تحول بنیادین در آموزش وپرورش که همان تربیت نس همكاران ما از مجالت رش
پرسشگر است، استفاده مي کنند. ضمن اینكه نگاه نقادانه در دانش آموزان رشد مي کند. این ها همه به خاطر استفادة 
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خالق از مجالت رشد است. به قول معروف، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري. استان خراسان جنوبي قدر 
ــد را مي داند، گرچه برخي محدودیت ها باعث مي شود نتوانیم آن طور که باید این موضوع را گسترش  مجالت رش

دهیم.

 منظورتان چه محدودیت هایي است؟
ــا آن مواجه اند. یكي دیگر از  ــت که بعضي خانواده ها ب ــن محدودیت هاي ما فقر اقتصادي اس ــي از مهم تری  یك

موضوعات هم عدم تبیین اهمیت مجالت رشد براي معلمان است.

 در این زمینه چه راهکاري پیشنهاد مي دهید؟
ــبي بود و باید تداوم داشته  ــد فرصت مناس ــازي کنیم. مثاًل آزمون هاي غیرحضوري مجالت رش  باید فرهنگ س
ــد. این آزمون ها با استقبال خوب همكاران ما روبه رو شد، به طوري که مجبور شدیم از مجالت فتوکپي بگیریم  باش

و بین همكاران توزیع کنیم.
ــتر مجالت باید خانواده ها و والدین را هم درگیر این موضوع کنیم. هدف ما این است که  ــاندن بیش براي شناس
ــد نه فقط به کالس درس که به خانواده ها هم راه یابند. ما براي این کار از انجمن هاي اولیا و مربیان  مجالت رش
خواسته ایم نقش مجالت را براي خانواده ها تبیین کنند. به هر حال مجالت رشد تأییدیة وزارت آموزش وپرورش 
ــة خانواده ها و  ــت که هم ــت. بنابراین چه بهتر اس ــال خانواده ها از بابت محتواي آن ها راحت اس ــد و خی را دارن

دانش آموزان از این منبع استفاده کنند.

 کاستي هایي که در مجالت رشد به چشمتان آمده اند، کدام اند؟
ــت. اما مي توان به  ــیده اند و ایرادات زیادي بر آن ها وارد نیس ــد به مرحلة پختگي رس  خوش بختانه مجالت رش
یكي دو نكته پیرامون مجالت اشاره کرد. مثاًل ظاهر مجالت براي بزرگ ساالن نیز مهم است. ما گاهي فكر مي کنیم 
ــد، در حالي که مجالت دبیران و معلمان  ــته باش تنها ظاهر مجالت دانش آموزي باید رنگ و لعاب و جذابیت داش
ــدن حجم مطالب و  ــند و از حالت یكنواختي بیرون آیند. حتي اگر این موضوع باعث کم ش هم باید این گونه باش

صفحات مجله ها شود.
امروزه مخاطبان زمان و انرژي زیادي براي مطالعة مطالب طوالني و ادامه دار ندارند. مي خواهند عصارة مطالب 
ــودن مطالب مجالت براي  ــت آورند. همین موضوع کاربردي ب ــرده، جامع و مانع به دس ــردي را در قالبي فش کارب
ــت که باید در تولید محتواي مجالت به آن ها توجه  مخاطبان و پرداختن به نكات کلیدي، از دیگر موضوعاتي اس

داشت.
درگیر کردن مؤلفان و معلمان استان هاي دیگر در تولید محتواي مجالت رشد هم موضوعي است که مي تواند 
ــد با این کار تنوع مطالب مجله هم بیشتر مي شود و مؤلفان  ــاند. به نظر مي رس ــریات را بیش از پیش بشناس این نش
مطالب به شهرهاي بزرگ محدود نمي شوند. ما هم در استان خراسان جنوبي نویسندگان خوبي داریم که اگر فضا 

برایشان باز باشد، مي توانند استعداد و توانایي خود را نشان دهند.
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 انتشار مطالب دوره هاي آموزش ضمن خدمت و دانش افزایي در مجالت رشد چه تأثیري داشت؟
 تأثیر بسیار خوبي داشت و دیدگاه دبیران را نسبت به مجالت رشد تغییر داد. همكاران ما براي استفاده از مزایاي 

این دوره ها از مجالت رشد استفاده کردند و این باعث شد به شرکت در این دوره ها تشویق شوند.

 مدتي است از بستة آموزشي صحبت مي شود. به نظرتان نقش مجالت رشد در این بسته چیست؟
ــد جزئي از این بسته باشند. بسیاري از مدارس ما امكانات استفاده از برخي  ــد که مجالت رش  به نظر مي رس
ــته هاي آموزشي باشند، مي توانند بسیاري از  ــد در بس فناوري ها، مانند کتاب هاي گویا را ندارند. اگر مجله هاي رش
خألهاي آموزشي را پر کنند. البته این کار باید هوشمندانه انجام شود، به طوري که مطالب مجالت به دانش آموزان 

تحمیل نشود و مجالت رشد به سرنوشت کتاب هاي درسي دچار نشوند. 
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ــراب عجیبی گرفته  ــد. اول بار که دیدمش، اضط ــود، خنده اما از لبانش قطع نمی ش ــوخته ب صورتش آفتاب س
بودش. دست هایش را به هم می مالید و انتظار می کشید تا زودتر با هم به نمایشگاهش برویم؛ نمایشگاهی که او و 
دانش آموزانش بر اساس مطالب مجالت رشد در یكی از مدارس شهرستان »سرایان« از استان خراسان جنوبی برپا 
ــناخت. حرف هایش هم هیجان داشت، از همان جنس هیجانات کودکی و شوق ساختن  ــر از پا نمی ش کرده اند. س

یک شی ء کوچک در دنیای بزرگ و کشف نشدة پیرامون خود.
اسمش را می پرسم. می گوید: سید ش��جاع الدین احمدی. او مدیر دبستان »شهید محمد علی رجایی« شهرستان 
ــرایان به هنرستان ابتكار  ــؤال می کنم. شجاع الدین می گوید که نمایشگاهش را از س ــرایان است. از نمایشگاه س س

بیرجند آورده است؛ جایی که این روزها همسر او به تدریس مشغول است.
ــده است.  ــكیل ش ــده روی دیوار تش ــگاه او و دانش آموزانش از دو میز و دو تابلوی بزرگ نصب ش کل نمایش
ــم که می گردانی از نقاشی های بچه ها می توانی ببینی تا کاردستی های علمی که توسط کودکان محصل سرایان  چش
ــكل گرفته اند؛ وسایلی که خیلی از ما به  ــده اند؛ کاردستی هایی که همگی با ساده ترین وسایل ممكن  ش ــاخته ش س
ــان می کنیم. اما با ابتكار آقای احمدی و دانش آموزانش به جلوه ای برای بروز ابتكار و خالقیت  ــم زباله نگاهش چش

کودکان سرایانی مبدل شده اند.
ــه ام 106 دانش آموز دارم که همة  ــگاه خود و دانش آموزانش به ما می گوید: »من در مدرس احمدی دربارة نمایش
آن ها مشترک مجالت رشد هستند. آن ها این وسایل را با الهام از مطالب مجالت ساخته اند. این کاردستی ها را هم 
در تمام طول سال درست می کنند . این طور نیست که مثاًل در موقع خاصی از سال به ساخت آن ها بپردازیم. برای 
ــی و انشا گرفته تا ساخت وسایل و کاردستی، همه جزو این ابتكارات  ــتم. از نقاش این کار محدودیتی هم قائل نیس
ــات متعددی با اولیای دانش آموزان برگزار می کنم و دربارة  ــال هم جلس ــمار می روند. جدا از این، در طول س به ش
چگونگی کمک به بارورکردن استعداد های کودکان شان صحبت می کنیم. در کنار آن می کوشم پیشنهادات آن ها را 

برای درج مطالب در مجالت رشد جمع کنم و به تهران بفرستم.
ــه اش برگزار شده و در مورد نحوة  ــته شش جلسه نیز با ابتكار وی با معلمان مدرس ــال گذش او می گوید در س
ــد در میان دانش آموزان و نیز برپایی نمایشگاه هایی از این دست در طول سال، با آن ها صحبت  توزیع  مجالت رش
کرده است. در کنار این موضوع برگزاری چهار جلسه شورای دانش آموزی به منظور آماده شدن دانش آموزان برای 

گزارشی از نمایشگاه کاردستی دانش آموزان سرایانی براساس مجالت رشد

بوی مجله، طعم کاردستی
حمید نورشمسی

پرونده )رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی(



54

ساخت و شرکت دادن آثار خود در نمایشگاه نیز از دیگر فعالیت هایی بوده است که او منبع و باعث و بانی اش را 
مجالت رشد می داند.

ــویق کنندة دانش آموزانش برای رشد دادن  ــتی های مجالت رشد را به عامل تش ــگاه کاردس آقای احمدی نمایش
ــویق  ــال، با برپایی اردوهای تفریحی متعدد، ضمن تش ــت و در طول س ــای فردی آن ها مبدل کرده اس خالقیت ه

دانش آموزان فعال در نمایشگاه، دیگران را نیز به شرکت فعاالنه در آن دعوت می کند.
ــگاه را معرفی می کند، می گوید: »من ساعت مشخصی از  ــایل موجود در نمایش ــتیاق وس وی در حالی که با اش
ــد برای بچه ها اختصاص داده ام  و  ــه را به تجزیه و تحلیل مطالب موجود در مجالت رش وقت کالس های مدرس
ــی مجالت با دانش آموزان  ــاعت در ماه را برای بررس ــتی با خود دانش آموزان در همة پایه ها، یک یا دو س در نشس
ــب مجالت را در موقعیت های متفاوت به عنوان  ــته ایم. در کنار این موضوع سعی کرده ایم مطالب مناس کنار گذاش
ــی به دانش آموزان ارائه دهیم. پس از این کار نیز از اولیا در این زمنیه نظر خواهی  ــی و به جای کتاب درس منبع درس

کرده ایم.«
احمدی در ادامه می گوید: »ما موضوعات مطرح شده در مجالت را طبقه بندی می کنیم و در هرپایة درسی بسته 
ــوی بچه ها در آن زمینه  ــتی از س ــتار تهیة کاردس به میزان توانایی، یكی از این موضوعات را ارائه می دهیم و خواس
ــیله ای ساخته شده، متنی در زمینه تاسوعا و عاشورای حسینی نوشته شده،  ــویم. مثاًل گاهی به کمک اولیا وس می ش

یا وسیله ای مرتبط با حرفه ای خاص تهیه  شده است.«
ــت. عقیده  ــد که از مطالب موجود در مجله در تهیه پیک های پایان هفته نیز بهره برده اس ــن می گوی وی همچنی
ــد  ــتفاده از مجالت رش ــود و از دانش آموزانی که با اس دارد اگر نیاز به این مجالت در میان دانش آموزان ترویج ش
خالقیتشان را بروز می دهند، تجلیل شود، به طور قطع کارکرد مجالت بسیار وسیع تر از وضع موجود خواهد بود.

احمدی در پایان می افزاید: »اگر به فعالیت های مشابه کار ما که از سوی همكاران من در جای جای ایران انجام 
می شود، بیش از وضعیت فعلی بها داده شود، مطمئن هستم که شاهد رشد بهتری خواهیم بود. به نظر من موضوع 

اصلی انگیزه داشتن برای بها دادن به کار دانش آموز است که باید در میان همكاران ما تقویت شود.«
فاطمه السادات سلطانی فر نیز که میزبان نمایشگاه همسر خود شده است، در بارة فعالیت همسر و دانش آموزانش 
ــد در یادگیری و تثبیت یادگیری در دانش آموزان ما نقش قابل  ــد می گوید: »مجالت رش ــتفاده از مجالت رش با اس
ــد تمرین  ــتم که با قرائت مطالب مجالت رش ــخصی از دانش آموزانم خواس ــی دارند. من در یک تجربة ش توجه
روخوانی کنند. بعد در کالس صدای آن ها را حین خواندن مجله ضبط و برای آن ها پخش کردم و این موضوع در 

درست خوانی آن ها تاثیر زیادی گذاشت.«
ــه گنجینة لغات  ــود ک ــبب می ش ــت عملی از طریق مجالت، به نظر من س ــه فعالی ــا دادن ب ــه داد: »به وی  ادام

دانش آموزان غنی شود و اعتماد به نفسشان باال برود.«
ــش از اندازة مجاز برای  ــد از مطالب مجالت به خوبی صیانت کرد تا بی ــان تأکید دارد که بای ــلطانی فر در پای س

دانش آموزان سنگین و غیر قابل فهم نباشند.
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ــهدای مرزبان خوش آمدید!« این جا ارومیه، مرکز  ــهر نوشته شده است: »به سرزمین ش روی تابلوی ورودی ش
استان آذربایجان غربی، استانی به وسعت 37 هزار و 59 کیلومتر مربع است که در شمال غربی ایران واقع شده. طبق 
سرشماری سال 1385، 2 میلیون و 873 هزار و 459 نفر جمعیت داشته که البد حاال خیلی بیشتر شده است. این 
استان از شمال با جمهوری آذربایجان و ترکیه و از غرب با عراق هم مرز است. در کنارة شرقی آن دریاچة زیبا اما 
رو به انقراض ارومیه قرار دارد که احتمال خشک شدن آن روحیة مردم شهر را تحت تأثیر قرار داده است؛ مردمی 

خوب و خون گرم که در سخن گفتن آن ها ته لهجة ترکی یا کردی آشكار است.
ــیب و انگور است  ــافری را در نگاه اول به خود جلب می کند، باغ های س ــهر توجه هر مس آن چه که در این ش
ــیده است؛ استانی که به خاطر اقوام ناهمگون و  ــتان آذربایجان غربی بخش ــهر که به اس که جلوه ای زیبا نه فقط به ش
ــاید  ــتر مورد توجه قرار بگیرد. در این میان، ش ــایری باید بیش قومیت های متفاوت، ژئوپلتیک خاص و جامعة عش
وظیفة آموزش وپرورش از هر نهادی سخت تر و حساس تر باشد. از آنجا که توجه به استان ها و شهرهای کشور و 
ــائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان سراسر ایران از سیاست های مجالت رشد است، تصمیم گرفته  توجه به مس
ــد به ارومیه سفر کنیم تا با ولی سمرقندی، مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی گفت وگویی داشته  ش

باشیم.
طبق برنامه ساعت 7 صبح به ارومیه می رسیم و تالش نمایندة مجالت رشد این استان وتماس های مكرر او با 
دفتر مدیرکل آغاز می شود تا قرار مصاحبه گذاشته شود. با اینكه پیش از سفر مكاتبات الزم با دفتر مدیرکل انجام 
ــید تا نمایندة مجالت وقتی کوتاه برای گفت وگو از ایشان بگیرد. در  ــاعت طول کش ــده بود، اما بالغ بر هفت س ش
ــت تا  ــاعت 14 مدیرکل موافقت کرد تا روبه روی ما قرار بگیرد و 30 دقیقه هم زمان در اختیار ما گذاش نهایت س
ــو کنیم. این وقت کوتاه برای صحبت پیرامون تمام  ــتان بحث و گفت وگ دربارة همه موضوعات مهم و کلیدی اس
مباحث استان حساس آذربایجان غربی کافی نبود، لذا کوشیدیم موضوع صحبت را به مسائل مجالت رشد و نقش 
آن ها در باال بردن کیفیت آموزشی محدود کنیم. البته در خالل گفت وگو موضوعاتی نظیر معضالت استان، کمبودها 

و کاستی های کتاب های درسی و برخی موضوعات حاشیه ای دیگری نیز مطرح شدند.
 جناب آقای س��مرقندی! ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. موضوع اصلی ما نقش مجالت رش��د 

است. پیش از طرح هر موضوعی می خواستیم بدانیم که چه قدر این مجالت را متعلق به خود می دانید؟

مجالت رشد خألهای کتاب های درسی را پر می کنند
گفت وگو با ولی سمرقندی، مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

سعید زاهدیان

پرونده )رهاورد سفر به استان آذربایجان غربی(
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ــی در اختیار  ــیلة کمک آموزش ــتند و به عنوان یک وس ــارج از مجموعة آموزش وپرورش نیس ــالت خ ــن مج  ای
دانش آموزان قرار می گیرند تا استفادة الزم را از آن ها ببرند و ما هم به همین شكل از مجالت استفاده می کنیم.

 همان طور که شما هم اشاره کردید و در جریان هستید، به این مجالت به عنوان یک وسیلة کمک آموزشی 
نگاه می ش��ود. در »س��ند تحول بنیادین آموزش��ی کش��ور« که مس��یر و راه را در آموزش وپرورش مشخص 
می کن��د و ب��ه امضای رئیس جمهور و وزیر آموزش وپرورش رس��یده، با صراحت تأکید ش��ده اس��ت که از 
بس��ته های کمک آموزشی در کنار کتاب های درسی استفاده ش��ود. شما تا چه میزان از این مجالت در استان 

آذربایجان غربی در جهت رشد کیفیت آموزشی استفاده می کنید؟
ــته طبق آمار، 1/2 درصد از  ــتند. در گذش ــد هس ــی، همین مجالت رش ــته های آموزش  یكی از موضوعات بس
ــتراک 20  ــتفاده می کردند. تالش کردیم این آمار افزایش پیدا کند و االن با اش ــتان از مجالت اس دانش آموزان اس
ــمگیری در استان هستیم. قباًل دانش آموزان این مجالت را نمی شناختند یا  ــاهد رشد چش درصدی دانش آموزان، ش
اشتیاق الزم را نداشتند، اما اکنون با استقبال آنان از این مجالت روبه رو هستیم. امیدواریم در قدم بعدی بتوانیم 25 

درصد دانش آموزان را مشترک کنیم و این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
 البته واقعًا این رشد طی پنج سال اخیر قابل تقدیر است، اما همان طور که می دانید استان آذربایجان غربی با 
وجود استفادة 20 درصدی از مجالت رشد، همچنان از میانگین کشوری عقب است. از آنجا که قشر وسیعی 
از دانش آموزان این استان از جامعة عشایری و روستایی هستند و دسترسی آن ها به سایر منابع کمک آموزشی 

کمتر است، به نظر شما نباید استقبال بیشتری از مجالت صورت بگیرد؟
ــت این مجالت فراگیر شوند. اما همان طور که شما اشاره کردید، جامعة عشایری و  ــده اس  به هر حال تالش ش
ــرایط خاص خودش را دارد و امكان خرید مجالت برای همة دانش آموزان شاید وجود نداشته  ــتایی ما هم ش روس
ــته باید این کار  ــن مجالت را باال برد و آهسته آهس ــتفاده از ای ــرف دیگر نمی توان به یكباره میزان اس ــد. از ط باش
ــیب مالیم به سمت باالست. در عین حال  ــود. یكی از اهداف اصلی ما حفظ وضعیت فعلی و حرکت با ش انجام ش

معضالت و مشكالت دیگری هم در استان وجود دارند که باید متناسب با آن ها حرکت کنیم.
 در استان با چه معضالت و مشکالتی مواجه هستید؟

 شرایط استان ها با هم متفاوت است. پیش از تدوین برنامة پنجم توسعه، آسیب شناسی برنامة چهارم را در استان 
ــتیم که نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای استان آذربایجان غربی در حوزه های متفاوت را مشخص کرد  داش
ــعه در استان با توجه به این مسائل نوشته و قرار شد نقاط ضعف  ــان داد. برنامة پنجم توس و جایگاه کیفی ما را نش

را برطرف و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
 فکر می کنید مجالت رشد چه قدر می توانند در این راه به شما کمک کنند؟

ــتی ها و کمبودهای  ــوزان قرار می گیرند و کاس ــی در اختیار دانش آم ــه به عنوان امكانات کمک آموزش ــن ک  همی
کتاب های درسی را جبران می کنند، اتفاق خوبی برای ما محسوب می شود.

 از آنجا که اس��تان ش��ما به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی شرایط متفاوتی دارد و بخش زیادی از دانش آموزان 
فرزندان عشایر و روستاییان هستند، آیا شیوه های آموزشی شما با سایر استان ها تفاوتی دارد یا نه؟ به هر حال 
دانش آموزی که در ش��هر پای رایانه می نش��یند و از فناوری های نوین آموزشی برخوردار است با دانش آموز 

عشایری فرق می کند. آیا مدارس این استان در مناطق عشایری به شکل دیگری اداره می شوند؟
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ــر ایران همین  ــرای آموزش دانش آموزان در سراس ــوند. به هر حال مالک ب ــكل دیگری اداره نمی ش ــه، به ش  ن
ــتند و این وحدت رویه در زمینة آموزش کتاب های درسی، شیوة تدریس و نوع مدرسه هم  ــی هس کتاب های درس

باید وجود داشته باشد. این طور نیست که ما در مناطق عشایری روش و شیوة متفاوتی داشته باشیم.
 اما جامعة عشایری که اغلب آن ها دام داری می کنند، نیازهای متفاوتی دارند...

ــتان هایی که بیشتر به  ــتند و اس ــتان هایی که صنعتی هس ــما مثال می زنم. مگر در اس  کتاب حرفه وفن را برای ش
ــاورزی می پردازند، کتاب های حرفه وفن متفاوتی تدریس می شود؟ این طور نیست که بگوییم چون در اصفهان  کش
ــتانی مثل ما که  ــد در مورد صنعت یاد بگیرند و در اس ــس دانش آموزان این منطقه فقط بای ــق دارد، پ ــت رون صنع
ــی فقط به موضوع کشاورزی بپردازیم. البته توسعة رشته های  ــاورزی حرف اول را می زند، در کتاب های درس کش
حرفه وفن در زمینة کشاورزی از جمله نیازها و مطالبات ما محسوب می شود و در این زمینه هم تفاهم نامه هایی با 

جهاد کشاورزی و بخش های مرتبط داریم.
 با توجه به اینکه زمان ما رو به اتمام است، سؤال پایانی را این طور مطرح می کنیم که از نظر شما به عنوان 
یکی از مس��ئوالن آموزش وپرورش - مجالت رش��د چه قدر می توانند جنبة انتقادی داش��ته باش��ند؟ اگر این 

مجالت به شما و عملکردتان نقدی داشته باشند و آن را منعکس کنند، موجب دلخوری شما نمی شود؟
 هر مطلبی که چاپ می شود، هدفی را دنبال می کند. به هر حال بحث تعامل مطرح است و باید از نظرات افراد 
استفاده کرد و دیدگاه مخاطبان هم گرفته شود. اگر نقدی هم وجود داشته باشد، باید در آن زمینه بازنگری شود.

ــت و می تواند راه را برای فرد مشخص کند، اما در بعضی موارد مخرب است.  ــازنده اس نقد در بعضی جاها س
ــته شود و اجازه نداد که این اتفاق  ــت کند که در این موارد باید با تأمل به آن نگریس ــیه هایی درس امكان دارد حاش

رخ دهد اما نقد سازنده خوب است و از آن استقبال می کنیم.



58

ــتان هاي ویژة  ــر اقلیم خاص، وجود فرهنگ گوناگون و چندگانگي اقوام از اس ــتان آذربایجان غربي به خاط »اس
کشور است و مجالت رشد در این استان یكي از نیازهاي اصلي دانش آموزان به شمار مي رود. اما در گذشته توجه 

چنداني به این موضوع نمي شد تا سال 1386 که از آن زمان تاکنون اتفاقات خوبي در ارومیه رخ داده است.«
این مطلب را علیرضا گلبازي، نمایندة مجالت رشد در استان آذربایجان غربي مي گوید. او که با شوق فراواني 
ــود مي پردازد. او ابتدا  ــتان خ ــیر صعودي آمار توزیع این مجالت در اس ــن زمینه کار مي کند، به چگونگي س در ای
ــت: »پیش از سال 1386 حدود 1/2 درصد  ــال اخیر چه اتفاقاتي رخ داده اس براي ما توضیح مي دهد که در 6-5 س
ــارات و  ــال 1386 از مدیرکل دفتر انتش ــد بودند. براي ایجاد تحول، در س ــترک مجالت رش از دانش آموزان ما مش
ــي و تمامي سردبیران مجالت دعوت کردیم در جلسه اي مشترک، مشكالت و راه هاي پیشرفت  تكنولوژي  آموزش
ــه قرار شد که استان را به هشت منطقه تقسیم کنیم و براي هر منطقه یک نمایندة  ــي کنیم. بعد از این جلس را بررس
ویژه بگذاریم. در آن زمان خیلي ها براي گرفتن مجالت اشتیاق نشان نمي دادند، چون مجالت را نمي شناختند. در 
ــته باشند و در نتیجه به  ــان تري به مجالت داش ــي آس وهلة اول این نمایندگان تالش کردند تا دانش آموزان دسترس

شناخت و آشنایي بیشتري برسند.« 
ــمگیر دانش آموزاني اشاره مي کند که مشترک مجالت شده اند:  گلبازي در ادامة توضیحات خود به افزایش چش
ــال 1386، اکنون به 20 درصد رسیده که  ــتان، از 1/2 درصد پیش از س ــترک مجالت در اس »آمار دانش آموزان مش
نتیجة یک کار پنج ساله است. هدف ما رسیدن به عدد 25 درصد است. اگرچه این آمار از میانگین کشوري پایین تر 
است، اما براي استان ما با توجه به مسائل خاصي که وجود دارد، قابل توجه است. در حال حاضر نمایندگان ما در 
هر منطقه، آمار متقاضیان را از مدارس مي گیرند و در اختیار ما قرار مي دهند. وقتي هم مجالت از تهران مي رسند، 
ــتي به انبار مناطق ارسال مي شوند. خدا را شكر تا  ــته است، مجالت درخواس ــتي که هر نماینده داش بنا به درخواس
االن حتي یک مجله هم برگشتي نداشته ایم. مجالت با این سیستم به صورت منظم و سروقت به دست دانش آموزان 

مي رسد.«
نمایندة مجالت رشد در استان آذربایجان غربي، وقتي به آمارهایش نگاه مي کند، دربارة عالقه مندي دانش آموزان 
ــتان مي گوید: »رشد دانش آموز مخاطب بیشتري دارد. سال گذشته 37 میلیون مجله در سراسر کشور توزیع شد  اس
ــهم استان ما بود. استان آذربایجان غربي بالغ بر سه میلیون نفر جمعیت دارد و  ــه درصد از آن س که چیزی حدود س

در سند تحول بر استفاده از بسته هاي آموزشي 
تأکید شده است

پاي صحبت  علیرضا گلبازي، نماینده مجالت رشد استان آذربایجان غربي

سعید زاهدیان

پرونده )رهاورد سفر به استان آذربایجان غربی(
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از تمدن چهار هزارساله برخوردار است. اگر در مجالت رشد به صورت مضاعف به مكان هاي تاریخي، مذهبي و 
جغرافیایي استان پرداخته شود، به طور حتم این مجالت متقاضي بیشتري در آینده خواهد داشت.«

سند بنیادین تحول یا شیوه نامة ثبت نام؟
گلبازي درخصوص مشكالتي که براي جذب مخاطب بیشتر در استان آذربایجان غربي وجود دارد، به چند نكته 
ــاره مي کند: »تا قبل از تدوین سند بنیادین تحول، اتكاي ما به شیوه نامه هایي بود که وزارتخانه تهیه مي کرد و به  اش
ــتاد. در آذر سال 1390 سند بنیادین نوشته شد که مورد تأکید مقام معظم رهبري، رئیس جمهور و  ــتان ها مي فرس اس

وزیر آموزش وپرورش است و راه را به ما نشان مي دهد.
ــور قبول  ــي و تربیتي کش ــند علمي، آموزش ــند تحول را به عنوان قوي ترین، محكم ترین و جامع ترین س اگر س
ــتورات این سند را اجرا کنیم. در بند 9 این سند، به صراحت  ــانیم و دس داریم، پس باید جامة عملیاتي به آن بپوش

درخصوص استفاده از بسته هاي کمک آموزشي، مجالت و رسانه هاي آموزشي تأکید شده است.
مجالت رشد هم یكي از اجزاي بسته هاي کمک آموزشي هستند. اما هنگامي که شیوه نامة ثبت نام از وزارتخانه 
به ما مي رسد، در آن اخذ هرگونه وجه از دانش آموزان هنگام ثبت نام ممنوع شده است. انتظار ما این است که اجازه 
ــالة مجالت را از آن ها اخذ کنیم. به عبارت دیگر، طبق سند  ــتراک یكس بدهند هنگام ثبت نام دانش آموزان، هزینة اش

تحول مجاز هستیم که این کار را انجام بدهیم، اما شیوه نامة ثبت نام این اجازه را از ما مي گیرد.
به نظر شما خانواده هایي که حاضرند هر روز هزینه اي براي خرید پفک و تنقالت مضر بپردازند، که به سالمت 
ــطح علمي و فكري فرزند خود هزینة  ــیب مي زند، آیا نمي پذیرند که هنگام ثبت نام براي ارتقاي س بچه ها هم آس
ــالة رشد را بپردازند؟ این کار در سراسر کشور به فرهنگ سازي نیاز دارد. در بعضي از استان ها روي  ــتراک یكس اش
این مقوله باید بیشتر کار شود. به اعتقاد بنده استان آذربایجان غربي از جمله استان هایي است که در این خصوص 

نیاز به فرهنگ سازي دارد.«

مجله رشد به جاي پیک نوروزي
گلبازي به شرایط خاص استان آذربایجان غربي و شهرهاي دیگر استان اشاره مي کند. او معتقد است که مطالعة 
ــتان ضرورت دارد: »حدیثي از امام علي)ع( داریم که مي فرمایند بچه هاي  ــد براي دانش آموزان این اس مجالت رش
خود را براي زندگي فردا آماده کنید. در این زمانه دیگر کتاب هاي درسي به تنهایي پاسخ گوي نیازهاي دانش آموزان 
نیستند و باید از وسایل کمک آموزشي استفاده شود. در شهرهاي بزرگ بسیاري از دانش آموزان به فناوري دسترسي 
ــتایي شاید این امكان فراهم نباشد. به  همین  ــایري و روس ــتند، اما در جامعة عش دارند و پاي تلویزیون و رایانه هس

دلیل مجالت رشد در استان ما کارکرد ویژه اي دارند.
ــتند، توزیع کردیم که این موضوع با استقبال  ــال رشد دانش آموز را براي پایه هایي که پیک نوروزي نداش امس
ــایري دسترسي به فناوري هاي آموزشي  ــایري مواجه شد. از آن جا که در مناطق عش ــتایي و عش دانش آموزان روس
اندک و محدود است، این مجالت به عنوان جامع ترین، کامل ترین و مستندترین وسیلة کمک آموزشي مورد استفاده 

قرار مي گیرند و دانش آموزان ما گاهي ده ها بار یک مجله را مطالعه مي کنند.«
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از 3-3-6 بیشتر بنویسید
گلبازي در پایان به انتظاراتي که در استان آذربایجان غربي از مجالت رشد وجود دارد، اشاره مي کند و مي گوید: 
ــي  ــد آخرین اخبار و تحوالت درخصوص نظام آموزش »به عنوان یک همكار فرهنگي انتظار داریم در مجالت رش
جدید 3-3-6 به اطالع ما برسد. هرقدر اطالعات بیشتري در این خصوص به ما بدهند، این نظام بهتر اجرا مي شود.
ــتان  ــي بپردازند. با توجه به وضعیتي که در اس از طرف دیگر، در این مجالت باید به فناوري هاي نوین آموزش
آذربایجان غربي و استان هاي مشابه وجود دارد، به نظر مي رسد که انتشار یک مجلة رشد براي سوادآموزان که اغلب 

آن ها از جامعة روستایي و عشایري هستند و جمعیت گسترده اي را دربرمي گیرند، مي تواند بسیار مفید باشد.« 
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ــفر از ما شروع می شود. شهرام شفیعی، اعظم اس��المی، اعظم الریجانی، علی اکبر زین العابدین، سعید  1. س
کفایتی، وحید پورافتخاری، صفورا زواران حسینی و من!

بلیت قطار تهران- قزوین 1550 تومان است؛ قطار پردیس که ما را دو ساعت ونیمه به قزوین می رساند. اما این 
زود بودن، زیاد هم زود نیست. نرسیده به کرج می ایستیم. 

- آقا چه شده؟
- آقایی روی ریل دراز کشیده بود. خدا رحم کرد.

ــوار قطار می کنند. بعد رفت وآمدهای آدم ها به  ــتیم. ربع ساعتی می ایستیم. پیرمرد را نجات می دهند و س می ایس
واگنی که پیرمرد در آن بود، آغاز می شود. یكشنبه است، 20 فروردین سال 1391 هجری شمسی.

ــویم. قرار است با  ــتان راهی می ش ــد برای بازدید از یک دبس 2. ما از هوای داغ تهران می گریزیم. صبح که برس
چهارم پنجمی ها حرف بزنیم؛ با بچه هایی که مخاطب مجله مان هستند؛ مجلة »رشد دانش آموز«.

ــان  ــتند و هر دو از دخالت معلمان و مدیران در کارش ــعید کفایتی هر دو معلم هس علی اکبر زین العابدین و س
می ترسند. از دخالت های مؤدب باش، اشتباه نکن، خودت باش، درست نقاشی کن، از خط بیرون  نزن و... .

ــرس، از این خود نبودن  ــرف می زنیم؛ از این ت ــان ح ــفر درباره ش ــت که در طول س این ها همان مواردی اس
دانش آموزها، از تمام نقاشی ها و داستان های استاندارد زورکی، که چه کور می شود استعدادها، همین بحث هاست 
ــفر دور می کند. پنجره های قطار را پایین می کشیم و به مناظر روبه رویمان زل می زنیم.  ــوک ابتدای س که ما را از ش

گفته بودند که راه ریلی تهران- قزوین قشنگ است؛ گفته بودند.
ــت. کاروان سراهای قدیمی دارد و جگرکی هایی که دلمان می خواهد به آن ها سری بزنیم!  ــنگ اس 3. قزوین قش
ــیم. وسایلمان را می گذاریم آنجا و راه  ــویم تا به »خانة معلم نواب صفوی« می رس خیلی زود از خیابان ها رد می ش
می افتیم برای دیدن شهر در شب و ناگهان باران می گیرد. و ما به این فكر می کنیم که حتمًا صبح دلپذیری خواهیم 

داشت.
قرار فردایمان این است: یک کالس چهارم و یک کالس پنجم. در یكی دربارة مجله حرف می زنیم و می گذاریم 
ــندة مجله باشند تا بگویند چرا این صفحات را می نویسند. تا بگویند چه تغییراتی را در آن  ــردبیر و نویس بچه ها س

دوست دارند. در کالس دیگر قرار است نقاش ها را کشف کنیم.

اگر آن ها سردبیر بودند ...

سفرنامة دست اندرکاران رشد دانش آموز به شهر قزوین

تهمینه حدادی

سفرنامه
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ــب یک بار دیگر برنامه ها را مرور کردیم. حاال ما به »دبستان هیئت امنایی شهید باقی« قدم  ــت. دیش 4. صبح اس
می گذاریم. مدیر مدرسه رضا پرهیزگار است. اولین تصاویری که می بینیم این هاست: حیاط مستطیل شكل مدرسه، 

پسربچه هایی که دنبال توپ می دوند و تیر دروازه هایی که با پارچه عایق بندی شده اند.
تصاویر بعدی این ها هستند: دیوارهای پوشیده شده از نقاشی و عكس و مدیری که با لبخند به سراغمان می آید. 
ــتی، پسری که روبات می سازد و بچه هایی که می روند و مدیر با ورود غیرمعمول آن ها  ــی، کاردس بعد کلی نقاش

به دفتر واکنش بد نشان نمی دهد.
پرهیزگار می گوید که چگونه بچه های مدرسه اش با ذوق و شوق رشد را می خوانند و حتی آن ها که از مدرسه 
می روند، هرچند وقت یک بار برای گرفتن سهمیه شان به مدرسه سری می زنند. پرهیزگار دربارة یک نقاشی 57 
ــیده اند و ما در همین حین به صف  ــت می کند. می گوید که بچه ها آن را در دهة فجر روی پارچه کش ــری صحب مت
ــه زل می زنیم. بچه ها موقع صف بندی دو گروه می شوند و روبه روی هم می ایستند. پس  عجیب و غریب مدرس
ع��الوه ب��ر این که ه��م را می بینند، موقع ورود به کالس هم هر دو صف به م��وازات هم درمی آیند و حرکت 

می کنند.
5. این ها ادامة ماجراست:

به کالس های درس که می رسیم نیمکت ها گرد چیده شده اند؛ جوری که دانش آموزان هم را ببینند. کسی در 
ــفیعی را به هم نشان می دهند. )پیش از آن که به کالس شان برسیم  ــكی آقای ش گوش دیگری پچ پچ می کند و یواش
ــت علی اکبر زین العابدین و سعید  ــیده است.( این جا کالس چهارم است. قرار اس ــان رس تمام اطالعات به گوشش

کفایتی گردانندة این کالس باشند. خانم معلم می رود ته کالس و مانند یک دانش آموز در کنار بچه ها می نشیند.
ــود. قرار است از کالسی که او اداره می کند، برای صفحة  ــت به کار می ش در کالس دیگر، اعظم الریجانی دس
ــت را توزیع می کنیم و  ــمارة هش ــی های زیادی جمع کنیم. در این یكی کالس، ابتدا مجلة ش آثار خوانندگان نقاش
ــت دارند بخوانند. اغلب شان لطیفه ها را می خوانند. بعد بازی می کنیم: »هر  می خواهیم تا همه صفحه ای را که دوس

کس تندتر مجله را ورق بزند!«
بچه ها تند و تند مجله را ورق می زنند، ریسه می روند از خنده و جایزه کتاب می گیرند.

6. در دفتر دبستان هیئت امنایی شهید باقی کاغذهای زیادی دیده می شوند. از برنامة هفتگی گرفته تا برنامه های 
ــنامه ها و برنامه ای برای دیدار با والدین. تابس��تان هر س��ال برنامه ای جامع برای سال  امتحانی، فراخوان ها، بخش
تحصیلی چیده می شود. هر 15 روز یک  بار، والدین هر کالس در مدرسه جمع می شوند. معلمان بخش هایی 
از درس ه��ا را جل��وی آن ها تدریس می کنند. بعد جلس��ة بحث و مناظره و تبادل نظر ش��کل می گیرد. ایراد و 
اش��کاالت و مس��ائل روحی دانش آموزها به بحث گذاشته می شود و... به همین  دلیل است که رضا پرهیزگار 
تک تک دانش آموزانش را به اس��م کوچک می شناسد و دربارة سوابق پدر و مادرهایشان به طور دقیق برای ما 

صحبت می کند.
7. می نشینیم کنار بچه ها. همراه آن ها مجله دستمان می گیریم تا در عكس ها باشیم. بعد از آن پرسیدن سؤال ها 

شروع می شود:
- چه کسی دوست دارد سردبیر باشد؟

دست ها باال می روند. چهار نفر می آیند پای تخته.
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- حاال که شما سردبیرید، می خواهید توی مجله تان چه کار کنید؟
ــه که خانم معلم شان را صدا می کنند، آقایان زین العابدین و کفایتی را هم خانم  ــم همیش - خانوم )بچه ها به رس

صدا می زنند( من به تلفن های بچه ها توجه می کردم. 
- من داستان های خنده دار می گذارم.

- من اگر سردبیر بودم خوردنی های بسیار خوش مزه ای معرفی می کردم.
- عكس های واقعی؛ من عکس های واقعی توی مجله ام می گذاشتم.

سؤال بعدی این است: »چه کسی صفحة قصه های پیامبر را برای ما می نویسد؟«
دست ها باال می روند. مسئوالن کارگاه از بچه ها می خواهند تا داستان هایی را که یادشان مانده است تعریف کنند. 

چند نفر تعریف می کنند. بعد از آن ها پرسیده می شود: »چرا این داستان ها را برای ما می نویسید؟«
یک نفر می گوید: »چون نکته های آموزشی برای شما دارد.«

- بچه ها قصه های من و عموجان را چه کسی نوشته؟
- من...
- من...
- من...

- آقا... ما.
ــغول تصویرگری هستند. سه موضوع به آن ها داده شده  ــت. بچه ها تند تند مش 8. در کالس پنجم خبرهایی اس

است:
- یک بند رخت بكشید و هرچه را دوست دارید روی آن پهن کنید.

- برای صفحة لطیفه، صورتک لبخند و تعجب بكشید.
- موضوِع آزاد.

ــی گروهی است. روی تخته یک خیابان نصفه  ــت، نقاش کار دومی که می توانند انجام دهند و البته اجباری نیس
نیمه کشیده می شود تا هر کس دوست داشت آن را کامل کند.

بچه ها هیچ محدودیتی در نقاشی روی کاغذ ندارند. اما باید نقاشی هایشان را دَِسن بزنند )دورگیری کنند(.
ــود کارهایتان حس��ابی رنگی باشد کافی اس��ت تا نقاشی هایی جان دار تحویل  همین که به آن ها گفته می ش
ــان را رنگ آمیزی می کنند و طبق عادت  نقاشی هایشان خانه و درخت است!  ما دهند. آن ها به خوبی نقاشی هایش
ــد. تمام فضای تخته در اختیار  ــكل دیگری به خود می گیرن ــا و درخت هایی تكراری که البته روی تخته ش خانه ه

آن هاست. گاهی روی کول هم می نشینند تا به باالی تخته برسند برای کشیدن هواپیما.
ــود، نوبت به این می سد که  ــت« تمام می ش ــئول چه صفحه ای اس 9. وقتی در کالس چهارم بازی »هر کس مس
مسئوالن واقعی صفحات به بچه ها معرفی شوند. پیش تر بچه ها مسئول صفحه های گزارش، آشپزی، لطیفه، تاریخ، 

محیط زیست و... شده اند و هر کدام نظرات خوبی داشته اند.
مسئول کوچک صفحة آشپزی گفته است: »من در این صفحه خوراکی های خوش مزه ای را معرفی می کنم که 

همه بتوانند بپزند؛ البته با کمک بزرگ ترها.«
ــت: »من چیزهایی را می نویسم که در کتاب های درسی نیامده اند،  ــئول کوچک صفحة تاریخ هم گفته اس مس
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ــئوالن مجله حرف می زنند و  ــتر دربارة ایران در آن زمان که خیلی بزرگ بوده اس��ت بدانیم.« حاال مس تا ما بیش
ــاره می کنند. به تبع آن، بچه ها سؤال هایی دارند فراتر از آنچه در مجله  ــته اند اش ریز به ریز به مطلب هایی که نوش

آمده است.
ــتون. مقبرة حمداله مستوفی دارد و بازاری  ــینیة امینی ها دارد و عمارت چهل س ــت. حس 10. این جا قزوین اس
ــود. مسجد  ــمت مان نمی ش که در انتهایش آهنگران هنوز حجره دارند. نان اصیل قزوینی دارد و قیمة نثاری که قس
جامعی دارد بزرگ که همه برای دیدن طاق هارونی و گنبد سلجوقی  اش می آیند. خانه دارد و مردی که در زیرزمین 
ــنگ فرش شده.  ــاز دارد و خیابان های س ــی دارد و درهای بزرگ. خیابان های نوس خانه اش با هیزم نان می پزد. اُُرس
ــوژه هایی  ــود، نصف روز وقت داریم برای دیدن همة این ها و در این میان س ــه تمام می ش وقتی کارمان در مدرس

کشف می کنیم برای گزارش های بعدی.
11. بچه ها نقاشی می کشند و به بند رخت تلویزیون می آویزند. گاهی به دست هم نگاه می کنند... گاهی نقاشی 
بغل دس��تی ها شبیه است و گاهی نقاش��ی بچه هایی که تک و در انزوا نشسته بودند، شبیه هیچ نقاشی دیگری. 

اینجا دارد همه  چیز پایان می گیرد. 
ــویم روی تخته نوشته شده است: زنگ انشا: اگر قرار  ــت. وقتی وارد کالس می ش اما آن طرف خبر دیگری اس

بود فقط 30 روز دیگر زندگی کنی، چه کارهایی انجام  می دادی؟
وارد کالس که می شویم نمی توانیم تعجب مان را از این همه متفاوت بودن خانم معلم پنهان می کنیم. همین 
می شود که بچه ها در انتهای کالس هم سه خط برای رشد دانش آموز می نویسند که اگر فقط 30 روز وقت داشتند، 

چه کارهایی انجام می دادند.
12. بعدازظهر 21 فروردین باز می گردیم. در قطار می نشینیم. کلی نقاشی و متن داریم و هراسمان ریخته است 
از مطالب شسته رفتة بچه ها که با کمک بزرگ ترها می نویسند. در قطار می نشینیم و دربارة قزوین صحبت می کنیم. 
ــماره اش را  ــری که مخترع بود و ش ــه، دربارة نانی به نام »پتو«، دربارة عكس العمل  بچه ها، دربارة پس دربارة مدرس

یادداشت کردیم و دربارة خیلی چیزهای دیگر.
وقتی کارمان در کالس ها تمام شد، بعضی از بچه های فعال دیگر کالس ها در دفتر مدرسه جمع شده بودند. با 
آن ها گپ زدیم؛ آن ها با مسئوالن مجله عكس گرفتند، و آقای مدیر تمام کاردستی ها و نقاشی های بایگانی شده را 

در اختیار مجله گذاشت و خیلی خوب ما را مشایعت کرد.
ــیدیم، در کنار  ــرک کش ــینة امینی ها« س ــتیم برای دیدن دیدنی های قزوین. به »حس ــک نصفه روز وقت داش ی
ایوان های مسجد جامع عكس گرفتیم، کاروان سرای کنار بازار اصلی را دیدیم و حتی به کتاب فروشی  بزرگ شهر 

رفتیم. ساعت هفت بعدازظهر بود که قطار به سمت تهران راه افتاد.
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 مزیت ها
ارتباط با مخاطبان یكي از نیازهاي اساسي براي هر رسانه و سازمان رسانه اي است. این ارتباط مي تواند یكسویه 
ــیر یكطرفه اي روبه رو هستیم که حرکت در خالف این مسیر ممكن  ــد. در ارتباط یكسویه با مس ــویه باش و یا دوس
ــت. اما در ارتباط دوسویه، حرکت در دو جهت متفاوت امكان پذیر است. ارتباط »دفتر انتشارات و تكنولوژي  نیس
ــویه اي است که روش هاي متفاوت و متنوعي دارد. یكي از این روش ها که با  ــي« با مخاطبانش ارتباط دوس آموزش
ــفرهاي استاني« به صورت  ــتفاده قرار مي گیرد، »س ــته ها و انتظارات مخاطبان مورد اس هدف اطالع از نظرها، خواس

گروهي و با حضور مسئوالن و کارشناسان دفتر در سطح استان است.
ــد محتواي مجالت اهمیت  ــاختار و نحوة تولی ــفرها به جایگاه و منزلت مخاطب در طراحي س ــه س در این گون
ــود. به عالوه، این سفرها به شناخت هرچه بیشتر کارشناسان دفتر از ظرفیت هاي علمي و هنري  ــزایي داده مي ش بس

استان ها کمک شایاني مي کند. 
ــگاه ها، دیدار و تبادل نظر با مدیران ارشد  ــتقیم با دانش آموزان، معلمان، مربیان و مدیران آموزش گفت وگوي مس
ــتان ها، ارتباط دوسویه اي را پدید مي آورد که به توسعة فرهنگ مطالعه،  ــان ادارات آموزش وپرورش اس و کارشناس

خالقیت و اندیشه ورزي مخاطبان، و همچنین ارزیابي و نقد کیفي محتواي مجالت رشد منجر مي شود.
ــد انجام  ــردبیران مجالت رش ــي و با حضور مدیرکل، معاونان و س ــتاني که به صورت گروه ــفرهاي اس در س
مي شود، افراد با گروه بندي در اکثر شهرستان هاي استان حضور مي یابند و ضمن دیدار با مدیران آموزش وپرورش 
ــتان ها، در جلسة مدیران مدارس دوره هاي ابتدایي و متوسطه و کارشناسان و سرگروه هاي آموزشي شرکت  شهرس

مي کنند تا با تبیین اهداف و سیاست هاي مجالت رشد به تبادل نظر با مخاطبان بپردازند.
یكي از اقدامات ویژه در سفرهاي استاني، برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور برخي از سردبیران مجالت 
تخصصي و دبیران مرتبط استان است. دبیران مزبور با به چالش کشیدن محتواي مجالت به سردبیران در تجدیدنظر 
ــردبیران مي توانند برنامة تولید محتواي مجالت را  ــاختار محتوایي مجالت کمک فراواني مي کنند و س و طراحي س

براساس این یافته ها تكمیل و اصالح کنند.
ــفرهاي استاني آن گونه که طراحان آن در نظر گرفته اند برگزار شوند، موجب گسترش و ترویج مجالت  اگر س
مي شوند و در سطح آموزشگاه هاي استان موجي را ایجاد مي کنند که به بسط و گسترش فرهنگ مطالعه از رهگذر 

سفرهاي استاني، نیروي محرکه تولید 
محتواي مجالت رشد

قاسم نقي زاده

یادداشت



66

نشریات رشد مي انجامند.

 اهداف
با توجه به آنچه که بیان شد، به طور کلي اهدافي که در سفرهاي استاني دنبال مي شوند عبارت اند از: 

1. شناخت نیازها، عالقه ها و خواسته هاي مخاطبان مجالت؛
2. ارزیابي و نقد کیفي مجالت با حضور چهره به چهرة سردبیران و گفت وگو با خوانندگان مجالت؛

ــي و کاربرد محتواي  ــتان ها در حوزة توزیع مجالت و نیز بازشناس 3. تقدیر از همكاران و مدیران فعال در اس
آن ها؛

4. ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت خالقیت و اندیشه ورزي بین دانش آموزان، معلمان و دبیران.

براي رسیدن به اهداف ذکر شده و برگزاري هرچه بهتر سفرهاي استاني، الزم است چند اصل را در نظر داشته 
باشیم: 

ــت. در این سفرها باید بر اطالعات و داده هاي واقعي در استان ها تأکید  اولین و مهم ترین اصل »واقع نگري« اس
ــت که به اهداف سفر دست یافته ایم که اطالعات و داده هاي به دست  کنیم. یعني تنها هنگامي مي توان اطمینان داش

آمده از مخاطبان واقعي باشد.
اصل دوم »تحلیل علمي« است. تحلیلي که از داده هاي جمع آوري شده ارائه مي دهیم، باید مبتني بر علم و دانش 

باشد و از تحلیل هاي شخصي و سلیقه اي اجتناب شود تا در اعتالي کیفیت مجالت اثر بگذارد.
ــفرهاي استاني باید بر ضرورت توجه به نظرات مخاطبان در تولید  ــوم »مشارکت گروهي« است. در س اصل س
محتواي مجالت و مشارکت گروهي آنان تأکید شود. مشارکت گروهي بدین معني که از تمام ظرفیت هاي گروهي 

موجود، از جمله دانش آموزان، دبیران، مدیران آموزشي و کارشناسان استفادة بهینه شود.
ــازي« است. باید تجربیات به دست آمده و ایده هاي ارائه شده توسط مخاطبان به صورت  اصل چهارم »مستندس
مستند تنظیم شوند و نسبت به حفظ و نگهداري آن ها اهتمام ویژه داشت تا در سال هاي بعد مورد استفادة مسئوالن 
و کارشناسان دفتر قرار گیرند. با توجه به سفرهاي استاني در سال هاي اخیر و اذعان نمایندگان محترم در استان ها، 
در استان هایي که این سفرها انجام گرفته اند، میزان استقبال از مجالت به طرز چشمگیري افزایش پیدا کرده است. 
ــگر رغبت بیشتري به ارائة مطلب و چاپ آن در مجالت از خود نشان  ــده است معلمان پژوهش هم چنین باعث ش

دهند.

 آسیب شناسي
تجربة سفرهاي استاني به صورت گروهي نشان مي دهد، هرچه این سفرها مبتني بر برنامه ریزي دقیق و کارشناسي 
ــند، به طور منظم انجام شوند و نشست هاي برگزار شده در آن ها موضوعي و تخصصي تر باشند، نتایج به دست  باش
آمده ارزشمندتر خواهد بود. شرکت کنندگان در جلسات و نشست ها باید افرادي باشند که مجالت را به طور مرتب 
ــراف کامل دارند. از کلي گویي خودداري مي کنند، با  ــان اش مطالعه مي کنند و به محتواي مجالت در حوزة فعالیتش
ــي محتواي مجالت مي پردازند و ایده هاي خود را با توجه به عملي بودن  ــخص به نقد و بررس ــاره به موارد مش اش
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ارائه مي دهند.
ــات، هیچ اطالعي از محتواي نشریات ندارند؛ در  ــده است که برخي از مدعوین نشست ها و جلس ــاهده ش مش
ــده اند. همچنین در بعضي از نشست ها تعداد مدعوین به قدري زیاد  ــات دعوت ش حالي که براي اظهارنظر به جلس
ــخنرانان به بیان دیدگاه هاي خود مي پردازند. بقیه شنوندة محض  ــت که امكان تبادل نظر وجود ندارد و فقط س اس
ــئوالن دفتر از نمایندگان  ــئوالن دفتر است، محقق نمي شود. انتظار مس ــویه اي که مدنظر مس ــتند و ارتباط دوس هس
محترم آن است که نشریات را در زمان انتشارشان و به موقع به دست مخاطبان برسانند تا محتواي آن ها کهنه نشود. 
به عالوه، توزیع نباید به گونه اي باشد که چند شماره از یک مجله در یک زمان به دست مخاطبان برسد. تهیة گزارش 
ــتان، پیش از انجام سفر براي سردبیران، به شناخت بیشتر ایشان از استان  ــور از ظرفیت ها و قابلیت هاي اس و بروش

کمک فراواني مي کند.
امید است با برنامه ریزي هاي دقیق و تعامل مناسب بین مسئوالن دفتر و نمایندگان، شاهد آن باشیم که از نتایج 
ــفرهاي استاني، همة استان ها به ویژه استان هاي محروم، استفادة بیشتري ببرند و اهداف این سفرها بیش از پیش  س

محقق شود.


	اشاره نخستين
	صبحانه کاري با طعم کاغذ
	ايدههاي نو و خلاق در استانها
	نمايندگان استاني، همراهان فرهنگي و اجرايي رشد
	فرصتي نو براي بازانديشي
	يک سينه سخن دارند اينجا
	قدر زر زرگر شنايد، قدر گوهر گوهري
	بوي مجله، طعم کاردستي
	مجلات رشد خلأهاي درسي را پر ميکنند
	در سند تحول بر استفاده از بستههاي آموزشي تأکيد شده است 
	اگر آنها سردبير بودند
	سفرهاي استاني، نيروي محرکه توليد محتواي مجلات رشد

