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هر رسانه ای با هدف جلب رضایت مخاطبان خود منتشر 
می شود و بدیهی است میزان رضایتمندی مخاطبان، در سه 
الیة شناختی، عاطفی و رفتاری بروز می کند. به عبارت دیگر، 
رسانه باید انگاره و اندیشه ای نو عرضه کند، دریچه ای مفید 
در ذهن مخاطب بگشــاید، حس عاطفی مثبت و احساس 
شگفت انگیزی در درون او برانگیزد، و یا انگیزة انجام عملی 
یا پرهیز از آن را در الگوی رفتاری او پدید آورد. در این سه 
حالت است که رضایتمندی در وجود مخاطب به شکل کامل 

به وجود می آید و گویی او گمشده اش را می یابد.
مجالت رشد با پیشینة بیش از نیم قرن تجربة رسانه ای، 
ناگزیــر از تجزیه و تحلیل دنیای ذهن و کند و کاو در زبان 
مخاطبان، درک عمیق شرایط محیطی و واقعیت های پیدا و 
ناپیدا، شناخت ظرایف آرزوها و رویاها، شادی ها و تلخی های 

درونی و ذائقه ها و محرک های آنان است.
راهی جز این نیست که دنیای درونی مخاطبان و دنیای 

اجتماعی و بیرونی آنان کشــف شود و مهندسی مفهومی و 
عملیاتی برنامه ریزی و تولید مجالت رشــد در همة مراحل 
»نیازسنجی«، »طراحی ساختار محتوایی« و »آفرینش متنی 
و تصویری«، بر مبنای شــاخص های دقیق جامعه شناسانه، 
روان شناسانه و زیبایی شناســانه، با رعایت اصول مدیریت 
حرفه ای و روزآمد رســانه ای، و پایبندی به اصول، مبانی و 

رویکردهای محتوایی آموزش و پرورش صورت پذیرد.
به راســتی اگر مخاطبــان مجالت رشــد دغدغه ها و 
دل مشــغولی  های حرفه ای خود را در محتوای آن نیابند، به 
آن احساس تعلق خواهند داشــت؟ آیا اگر مجالت رشد با 
واقعیت های مثبت و منفی دنیای شتابزدة رسانه های مجازی 
و شــبکه های اجتماعی بیگانه باشند، چشمان خود را روی 
فرصت هــا، تهدیدها، قوت ها و ضعف های آموزش و پرورش 
ببندنــد و چالش ها، تنگناها و انتظارات شــغلی مخاطبان 
بزرگ ســال خود )مدیــران، معلمان، مربیان، مشــاوران، 
دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان، کارشناسان و برنامه ریزان 
آموزش و پرورش، والدین و ...( را به رســمیت نشناســند، 
مختصات ذهنی و زبانی مخاطبــان و دانش آموزان خود را 
در نظر نداشته باشند، به رسانه هایی خنثا و ناکارامد تبدیل 

نخواهند شد؟ باید واقعیت های زمانه را جدی گرفت!
مسیر تعالی مجالت رشد ناگزیر باید بر مدار »نگرش علمی 
به پدیده های آموزش و پرورش، رسانه  و مخاطب شناسی«، 
»مدیریت تولید نشریات رشد با سنجه های حرفه ای در همة 
مراحل برنامه ریزی، ســازمان دهی، اجرا، کنترل و نظارت، 
بازخورد سنجی از مخاطبان و اصالح ورودی ها« و »حاکمیت 
روابط اخالقی و اعتماد آفرین با پدیدآورندگان و مخاطبان و ...« 
بچرخد. بی تردید، برنامه ریزان و تولیدکنندگان مجالت رشد 
باید واقعیت هایی همچون »پدیدة جهانی شدن«، »سیطره و 
حضور پررنگ رسانه های مجازی در حوزة فرهنگ و زبان«، 

راهی 
جز این نیست!

مجالت رشد و تحوالت زمانه

ناصر نادری یادداشت سردبیر
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»بروز ناهنجاری های اجتماعی و به مخاطره افتادن هویت 
ملی، دینی و انقالبی«، »انتظارات و توقعات جامعه بر اساس 
محتوای اســناد تحولی آموزش و پرورش« و ... توجه جدی 

داشته باشند.
سال نامة رشــد می کوشــد، ضمن ثبــت تجربه ها 
)مســتندنگاری(، به گونه ای فعالیت های »تولید رســانه« 
و »مدیریت رســانه« در دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی را بازتاب دهد. نقش این دفتر، بهبود کیفیت فرایند 
یاددهی ـ یادگیری و تولید بخشی از اجزای بستة آموزشی 
است که مهم ترین وظیفة سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی به شمار می رود. حوزة تولید رسانه ای دفتر عمدتًا 
ناظر بر تولید رسانه های نوشتاری )30 عنوان مجالت رشد 
با شمارگان 40 میلیون نسخه در سال، مجموعة فهرستگان 
رشد، ویژه نامه های جشنواره های عکس رشد، و کتاب های 
آموزشی و تربیتی( و رسانه های غیرنوشتاری )عکس، فیلم، 

نرم افزار و ...( است.
در ایــن حوزه، ســه رویکرد »هدایــت«، »حمایت« و 
»تشویق« به شکل های گوناگون تبلور می یابند که نمونه های 
بارز آن ها را می توان جشنواره های عکس رشد، فیلم رشد، 

کتاب رشد و تولید محتوای الکترونیکی دانست.
دست اندرکاران سال نامة رشد از نظرات سازندة مخاطبان 

استقبال مي کنند.
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خداوند را شــکر مي کنم که به من توفیــق داد، در جمع 
همکاران عزیزم حاضر شــوم. بهترین درودها و سالم هاي 
خودمان را تقدیم مي کنیم به روح بلند و ملکوتي امام راحل. 
یاد و نام شــهیدان را گرامــي مي داریم و براي مقام معظم 
رهبري، همان که امروز میراث دار شهیدان و قوام بخش راه 
امام اســت، آرزوي عمر طوالني و صحت داریم. ما هر چه 
داریم از التفات و نظر آن، به قول حافظ، »یار غایب از نظر« 
اســت که به ما توجه دارد و همة ما روزي خوار او هستیم؛ 
یعني نعمت وجود امام غایب، حضرت حجت )عج(. پس او 
را سالم مي دهیم و مي گوییم: »السالم علی المهدی، الذی 
وعداهلل به االمم أن یجمع به الکلم و یّلم به الشعث و یمأل به 

االرض عداًل و قسطًا و ینجز به وعد المومنین«.  
تشــکر مي کنم از همة همکاران،که این مجلس را فراهم 
آوردند. البته عرایض من گاهي شــاید جنبة مزاح داشــته 
باشــد، ولي قصد جسارت نیســت. گاهي شاید صدایم به 

نقد تند شــود. اینجا هم قصد اهانت نیســت، بلکه الزمة 
گفت وگــوي مدیریتي و علمي و یــا بحث انتقادي همین 
است. اگر مي بینید برخي از توقعات من باال رفته، به جهت 
افزایش قابلیت هاي دفتر و همکاران عزیز است. یقینًا ما از 
یک کودک شش ساله هرگز انتظار دویدن در یک مسابقة 
بزرگ را نداریم، ولي از یک ورزشکار بااستعداد حتمًا انتظار 

داریم که خوب بدود و حتي برندة مسابقه هم بشود. 

ماه رجب، ماه دعا و نزول رحمت  
 عرضم را مثل همیشــه به مناســبت این روزها که در آن 
هســتیم، ادامه مي دهم. نخست چند جمله اي مي گویم تا 
وظیفة طلبگي خودم را ادا کرده باشم. ماه رجب است، ماه 
دعا و ماه نزول رحمت و برکت است. در این ماه مناسبت هاي 
بسیار خجسته اي وجود دارند که بخشي از آن را پشت سر 

گذاشتیم؛ مثل میالد امام باقر و امام جواد )ع(.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
دستگاه فکری و تحول آفرین 

سخنراني حجت  االسالم دکتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
در هجدهمين همايش ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره
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برخــي از روزهــاي مبارک را هم پیــش رو داریم: والدت 
خجستة حضرت امير )ع( و مبعث انسان ساز و تمدن ساز 
پیامبر بزرگ اســالم که صلوات خدا بر او و خاندان پاک او 
باد. ماه رجب عالوه بر این مناســبت ها و زینت هایي که در 
خود دارد، خودش هم یک مناســبت اســت. ماه رجب در 
فرهنگ دیني ما، مخصوصًا در آیین ابراهیمي، از ماه هایي 
اســت که حرمت دارد و عرب جاهلي هم این حرمت را، به 
احترامي که حضرت ابراهیم بر این ماه و سه ماه دیگر نهاده، 

رعایت مي کرده  است. 
ما ه هــاي حرام حرمــت و احترام ویژه دارنــد. در برخي از 
روایت ها داریم که در این ماه ها فرصت و شــرایط بســیار 
مهیاســت براي ایجاد ارتباط با خداونــد متعال. این ماه را 
ماه مغفرت، ماه اســتغفار و ماه بخشــش نام نهاده اند. ماه 
مغفرت گفته اند به این معنا که انســان تحت پوششي قرار 
مي گیــرد که تیرهاي زهرآگین گناه بر او اثر نکند و شــفا 

بگیــرد. این ماه را ماه اصابت رحمت دانســته اند. بزرگان، 
اهل دل و اهل کمال گفته اند اگر کسي به جایي رسید، از 
رجب رسید. مرحوم حجت االسالم شفتي فرموده است: 
هرکس به جایي رســید، از سکوي رجب رسیده است. در 
نیمه هاي شب رجب یک نیایش و دو رکعت نماز مي تواند 
انســان را خیلي موفق بدارد. در تعبیر خود من رجب »ماه 
کیسه کشي« اســت! یعني ماه خاص تمیز شدن و پاک و 
تزکیه شدن. کیسه کشي ایام عبادي سال، ماه رجب است. 
انسان مي تواند اســتغفار کند و تمیز شود. ماه شعبان ماه 

تزئین و آراستگي است. 
   یکي از موارد دیگر این ماه، والدت خجستة حضرت امیر 
است که نانوشته و ناخواسته و غیررسمي خودش را تحمیل 
کــرده بر ما به عنوان روز پدر. البــد مي دانید که در مورد 
والدت حضرت زهرا، »شــوراي عالــي انقالب فرهنگي« 
مصوبه داده اســت که روز زن این روز باشد. اما روز پدر به 
تصویب نرســیده است و مردم خودشان این روز را روز پدر 
دانســته اند. معلوم شد که اقبال عمومي مي تواند چیزي را 
قالب کند. انصافًا هم والدت حضرت امیر مي تواند الهام بخش 
همین معنا باشد؛ به خصوص، با توجه به این فرمایشی که 
حضرت رسول دارد: »انا و علٌي ابوا هذه االمه«؛ یعني »من و 

علي دو پدر این امت هستیم«. 
براي اینکه من منتقل شوم به این جلسه، جمله ای از کلمات 
نوراني حضرت امیر )ع( را عرض مي کنم و سپس وارد بحث 
مي شوم. حضرت امیر )ع( در نامه اي در نهج البالغه خطاب 
به یکي از کارگزاران خود مي فرماید: »اعینوني بَِوَرٍع و اجتهاٍد 
و عفٍت و َسداٍد«. این البته انتقادي است که از کارگزار خود 
مي کند. آن کارگزار فرماندار بصره بوده که به یک مهماني 
دعوت شده است و بدون آنکه اطراف این دعوت را بسنجد، 
بــدون تأني مي رود. کارگزاران مخفي اطالعاتي امام هم به 
ایشان گزارش مي دهند که فرماندار بصره به فالن عروسي 
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رفت و وضع آن عروســي را شرح مي دهند. 
حضرت هم نامة تندي به او مي نویسد و در 
جایي از آن مي فرماید: شما باید الگویتان من 
باشم. امام شــما که من هستم، در زندگي 
دنیوي اش بــه دو لباس، و در طعام خود به 
دو قرص نان روزانه اکتفا کرده اســت. بعد 
مي فرماید مي دانم که شــما قادر به این کار 
نیستید، اما: »اعینوني بَِوَرٍع و اجتهاٍد و عفٍت 
و َسداٍد«؛ یعني مرا کمک کنید با پرهیزگاري 

و آلوده نشدن به حرام ها. 
   در یک جامعة ســالم اخالقي، حاکمیت در راحتي است. 
اگر جامعه آلوده باشــد، حکومــت و ارکان نظام حاکم هم 
دچار گرفتاري مي شوند. ورع به معناي پرهیز است؛ پرهیز 

از گناه و آلودگي. بهترین کارها هم همین است. 
گناه ها هم نســبت به آدم ها متفاوت است. »حسنات االبرار 
سیئات المقربین«. شاید چیزي براي دانش آموز حسن باشد 
و براي استاد قبح. قباحت و زشتي گناه داراي مراتبي است. 
بنده اگر مثاًل صد هــزار تومان انفاق کنم، مي گویند آقاي 
محمدیان خیلي دست و دل باز است. اما یک نفر اگر تاجر 
باشد، براي او زشــت است که این مقدار کمک کند. براي 
من حسن است و براي او زشت. این ها همه مهم است. خطا 
کردن براي همه نیست. پس اولین کار »ورع« است؛ یعني 

پرهیز از حرام. 
حضرت فرمود دومین کمکي که مي توانید به من کنید این 
است که »اجتهاد« داشته باشید. اجتهاد یعني نهایت فکر و 
تالش را به کار بستن. مجتهد کسي نیست که لغت نامه را 
باز کند و معناي لغت را از آن بیابد. بسیاري از آدم هایي که 
امروز مقاله مي نویســند، از ویکي پدیا استفاده مي کنند. در 

خیلي کارهاي دیگر هم همین طور است. 
سومین نکته که حضرت فرمود، »عفت« است. عفت یعني 

پاکدامني، سفیدي. عفیف بودن یعني الگو 
بودن، یعني نه تنها از حرام و خالف شــرع 
اجتناب کــردن، بلکه از خالف شــأن هم 

اجتناب کردن. 
چهارمین مورد »سداد« است. پرکاري  کنید، 
اما پرکاري تان به نیک کاري منجر شود. باید 
نیک و محکم عمل کنید. ســداد یعني کار 
محکم. اجتهاد باید همراه با سداد باشد. اگر 
زیاد دویدن همراه با ســداد نباشــد، اتالف 
منابع است. ما اگر مي خواهیم امیرالمؤمنین 
را یاري کنیم باید ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشیم. 
اگر ایــن کار را کردیم، از فیض رجب، شــعبان و رمضان 

بهره مند خواهیم شد. 
من این چند نکته را هم عرض مي کنم: اواًل این سال نامة 
رشد را کــه دفتر چاپ کرده است، ورقي بزنید. ما در سال 
گذشته چند جشــنواره برگزار کردیم. آن  حرف ها را مرور 
کنیم. من حرف هاي خودم و فرمایشات دوستان را خواندم. 
بعضي از آن ها هنوز هم تازگي دارد. به قول خواجة شیراز: 

یک نکته بیش نیست غم عشق وین عجب  
کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است 

سازمان، یک دستگاه فکری و تحول آفرین
من مصاحبه هاي خودم را که مرور مي کردم، دیدم بعضي از 
حرف هایي که زده ام در همة مجالت هست. یک توصیه هم 
عمومًا عرض مي کنم و آن این اســت که مبناي کارهاي ما 
در سازمان پژوهش باید این باشد که باور کنیم سازمان یک 
دســتگاه فکري و تحول آفرین در مجموعة تعلیم و تربیت 
کشور است. نقش ســازمان پژوهش در آموزش و پرورش 
نقش کم نظیري اســت. من خودم و شما را ثروتمندترین 
آدم ها در کشور مي دانم. ثروتمند کسي است که افکار مردم 

 
مبناي کارهاي ما در 

سازمان پژوهش باید 
این باشد که باور کنیم 
سازمان یک دستگاه 
فکري و تحول آفرین 
در مجموعة تعلیم و 
تربیت کشور است. 

نقش سازمان پژوهش 
در آموزش و پرورش 
نقش کم نظیري است
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دستش باشد. وقتي شما در این سازمان براي 
13 میلیون دانش آموز، 130 میلیون نسخه 
کتاب و 40 میلیــون مجله تولید مي کنید 
و دانش مي پراکنیــد، آیا ثروتمندترین آدم 
نیســتید؟ ما دانش تولید و توزیع مي کنیم 
و نقش بي بدیلي داریــم. این ها را باید باور 

داشته باشیم. 
وظیفة ما به عنوان این دستگاه، دمیدن روح 
دیني، علمي و ملي در مخاطبان اســت. ما 
وظیفه داریم که این روح را در نســل آینده 
بدمیــم و به خودمان هویــت دیني، ملي، 

انقالبي و علمي بدهیم. 
ایــن الیه هــاي هویتــي در دانش آموز ما 
باید بارور شــود و توســعه پیدا کند. باید 
گرایش هاي آن ها را نسبت به دیانت، ملیت 

و انقالب ارتقا دهیم. مجموعة تالش هاي ما باید به این ثمره 
منجر شــود. صیانت فکري نسل آینده و آشنایي با اهداف 
انقــالب و آرمان هاي امام باید جزء الینفک فعالیت هاي ما 
باشد. ما هر سلیقه اي که داریم، بر سفرة جمهوري اسالمي 
نشسته ایم. لذا باید در برابر هجمه ها و تهدیدها نسل جوان 

را صیانت کنیم. 
نســل آیندة ما باید به ایراني بودن خــود افتخار کند. به 
مسلمان بودن خود مفتخر باشد؛ به انقالبي بودن خودش 
ببالد. به اینکه دانش آموز است و مي آموزد، عالقه مند باشد. 
این را باید مجموعة کارکنان سازمان پژوهش وظیفة خود 

بدانند.
    اعمال سليقة فردی جایز نيست

حرف دیگر من این است که اعمال سلیقة فردي جایز نیست. 
آدم فرهنگــي باید رنگ نپذیرد و مــارک نخورد. ما فرزند 
برهانیم. اگر حرفي مبتنی بر برهان باشد، قبول مي کنیم. 

کوه هــاي بلند دره هاي عمیقــي دارند. لذا 
گروه گرایي در یک مسئولیت اجتماعي ملي 
و فراملي جایز نیســت. ما در مجله، کتاب 
درسي و کار گروهي نباید به هم نان قرض 
بدهیم. چون نان براي ما نیست که بخواهیم 
قرض بدهیم. مطلب بعدي این است که در 
تولیدات سازمان ،  یعنی مهم ترین  مجالت، 
الزم است به اصولي که عرض مي کنم توجه 
کنید. بــه اعتقاد من همــة اعتقادات یک 
ملت در آموزش و پرورش متجلي مي شود. 
آمــوزش و پرورش ترجمان اصول اســالم، 
ایران و انقالب است. بچه هاي ما  چنان که ما 
آرزو مي کنیم بزرگ نمي شوند، بلکه چنان 
که ما زندگي مي کنیم بزرگ مي شوند. توجه 
کنیم که خوب زندگــي کنیم. بچه ها باید 
حداقل بدانند که والدینشان، معلمشان و استادهایشان آرزو 

دارند که این چنین باشند. 
ما  براي بچه هایمان نمی نویســیم. براي ســاختن آینده 
مي نویسیم. نه اینکه مي نویسیم براي حق التألیف! تألیفات 
سازمان باید مقید به اهداف تعلیم و تربیت و برنامة درسي 
باشــند. آنچه که مــا االن در آن قــرار گرفته ایم، گفتمان 
غالب ماســت. ما باید در مجموعة سازمان پژوهش به این 
گفتمــان غالب توجــه کنیم و آن، »تحول« اســت. وضع 
آموزش و پرورش ما رو به بهبود اســت، اما بهینه نیســت. 
فلذا نباید قصه هاي گذشته را ساز کنیم. بعضي از مدیران و 
کارشناسان قصه هاي گذشته را دوباره بازگو مي کنند. فکر 
و اندیشه تولید نمي کنند و جریان جدید نمي سازند. ما باید 
جریان جدید بسازیم؛ البته ذیل اصولي که داریم. مضامین، 
مفاهیــم، روش ها، منش ها، کنش ها، همه باید رو به تحول 
باشند. من هر مجله اي که به دستم مي رسد، به دقت ورق 

 
مجالت باید مخاطب 
خود را تعیین کنند. 
تفاوت مجالت معلم با 
دانش آموز چیست؟ 
یکي از چیزهایي که 
در مجالت معلمان 
باید به آن توجه 

کنیم، این است که با 
توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغییرات 
را اعمال کنیم. در 
برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال دهندة 
مطلب نیست، نقش 
تولیدکنندة محتوا را 

دارد
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مي زنم. ما باید خودمان دربارة مجموعه فکر 
کنیم. »شوراي دفتر« باید مجالت را هم گرا 
کند و خودش هم ناظر باشد که ببیند این 

اصول اتفاق مي افتد یا نه. 
نکتة دیگر این است که مطالب مجله ها باید 
متقن، محکم و داراي اعتبار باشند. این در 
مورد کتاب درســي هم با ضریب بیشتري 
صدق مي کند. یکي از توصیه هایي که مقام 
معظم رهبري چند ســال قبل به ما کردند، 
این بود که کتاب درســي باید داراي اعتبار 
علمي باالیي باشــد. سخیف نویســي نباید 
باشد. در گونه ها و ژانرهاي متفاوت ادبي باید 

مواظب باشیم. مطالب باید تولیدي، بدیع و نوآورانه باشند. 
مطلب وام گرفته از دیگران، تکراري، ترجمه اي و کپي شده 
شایستة تولیدات سازمان نیست. این موضوع کمابیش بین 
ما هنوز وجود دارد. باید ســهم قائل شــویم براي تولید و 
ترجمه. من شخصًا انسان مغروري نیستم، اما غرور سازماني 
دارم. من اجازه نمي دهم کسي به سازمان پژوهش توهین 
کند. از این طرف هم دوســت ندارم ایرادي در کار باشــد. 
اگر تولید نظریه نمي کنیم، نقد و داوري کنیم. چشم بسته 

نظریه هاي مختلف را ترجمه نکنیم. 

مجالت باید مخاطب خود را تعيين کنند
حــرف دیگرم این اســت که مطالبی را مطــرح کنیم که 
داراي اولویت هستند. ما براي مخاطب مي نویسیم. مجالت 
باید مخاطب خــود را تعیین کنند. تفاوت مجالت معلم با 
دانش آموز چیست؟ یکي از چیزهایي که در مجالت معلمان 
باید به آن توجه کنیم، این است که با توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغییرات را اعمال کنیم. در برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال دهندة مطلب نیست، نقش تولیدکنندة محتوا 

را دارد. معلــم یعني »راهبر آموزشــي« و 
»الگوي تربیتي« کالس. ما فضاهاي متنوع 
آموزشي را در برنامة درسي ملي پیش بیني 
کرده ایم. دانش آموز گاهي نیاز دارد بیرون از 
کالس یاد بگیرد. معلم باید جرئت، جسارت 
و اختیار این کار را داشــته باشد. معلم باید 

براي ادارة کالس توانمند باشد. 
همة ما مي گوییم امکانات بدهید تا کار کنیم، 
درحالي کــه مدیر تحول گــرا امکانات خلق 
مي کند، نه اینکه اســیر محدودیت ها شود. 
محدودیت ها نباید مانع پرواز ما باشد؛ البته 
به شــرطي که برنامة مطابق با واقع داشته 
باشیم، نه رویا و خیال. وهم با عقل تفاوت دارد. بعضي ها در 
اوهام به سر مي برند. تعقل و توهم یکي نیست، همچنان که 
عشــق و هوس یکي نیست. عشق عقالنیت محض است و 
هوس غریزة محض. غریزه تمام مي شود، اما فطرت همیشه 
باقي اســت. لذا زندگي هاي مبتني بر عشق بارور و متعالي 
هستند و عشق هاي مبتني بر هوس رو به افول و خاموشي 

دارند. اگر هم مي مانند اجباري مي مانند. 
   

رهبران پيشرو
نکتة دیگر این است که اگر بخواهیم به این کمال برسیم، 
باید رهبران پیشــرو داشته باشیم. شــوراهاي سردبیري و 
شوراهاي تحریریة شــما باید کمي جلوتر از زمان حرکت 
کنند. باید خودترمیمي داشته باشید. مثل دیروز فکر نکنید. 
کمــي تغییر کنید. از دکور گرفته تــا فرم. از فرم گرفته تا 

محتوا. 
پاتولوژیســت ها مي گوینــد درمــان خــوب مبتنــي بر 
آسیب شناسي اســت. ما باید آسیب شناسي کنیم. باید از 
مخاطب ها بازخورد بگیریم.  نکتة دیگر این است که من در 

 
ما وظیفه داریم که 
این روح را در نسل 
آینده بدمیم و به 

خودمان هویت دیني، 
ملي، انقالبي و علمي 
بدهیم. این الیه هاي 
هویتي در دانش آموز 
ما باید بارور شود و 

توسعه پیدا کند. باید 
گرایش هاي آن ها را 

نسبت به دیانت، ملیت 
و انقالب ارتقا دهیم
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مجالت از تکرار اسم  مؤلفان و نویسندگان ناراحت مي شوم. 
ایــن امر با اصل نــوآوري و تولید مغایــرت دارد. تولیدات 
علمي مجله باید متنوع باشند. به این موضوع توجه کنید. 
همچنین، بعضي از مصاحبه ها سســت اند و اولویت ندارند. 
عمومًا زبان فارســي براي ما میراث است. در نوشتن زبان 
فارسي دقت کنیم، مخصوصًا در برگردان ها و برابر نهادهاي 

زبان فارسي. 
نکتة دیگر زیبانویسي و رعایت رسم الخط مصوب فرهنگستان 
اســت.  نکتة دیگر تفاوت شما با کتاب هاي درسي در این 
زمینه است. کتاب هاي درسي دچار پایتخت زدگي هستند، 

اما مجله ها نباید این گونه باشند. مجله ها براي کل ایران اند. 
ما در کتاب درســي محدودیت داریم و شما باید برخي از 
این محدودیت ها را توســعه دهید. یکــي از فکرهایي که 
من دارم این اســت که زبان هاي اقــوام گوناگون ایراني را 
آموزش دهیم. این ها باید با هم داد و ســتد داشته باشند. 
مجله براي تقویت هویت ملي و اسالمي ماست. باید به زبان 
اقوام حرمت بگذاریم و زبان فارسي را به رسمیت بشناسیم. 
پس کتاب هاي درسي اگر پایتخت زده هستند، مجالت باید 

ایراني باشند.
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انتشارات مدرسه و سامان بخشی
    یکي هم فرصت »انتشــارات مدرسه« و 
»ســامان  بخشي کتاب« است. مجالت باید 
از فرصت استفاده کنند و به این امر کمک 
کنند. مجالت مي توانند گزینه هاي بهترشان 
را که تاریخ مصرف ندارند، به کتاب تبدیل 
کنند. انتشارات مدرســه باید از یک طرف 
تولیــدات ماندگار مجالت را کتاب کند و از 
طرف دیگر سفارش سامان بخشي و مجالت 
را مورد توجه قرار دهد. مجالت علوم پایة ما 

عمومًا مجالت خوبي هستند. من تشکر مي کنم. ما به دنبال 
تقویت مباني دیني هستیم. علوم باید مباني دیني را تقویت 
کنند. جنس این مجالت قوي است. ویرایش خوبي دارند. 

نکتــة دیگر در حــوزة ادبیات و هنر اســت. در این حوزه 
می کوشــیم که بحث هاي ادبي و هنري ما واجد هویت و 
ارزش هاي ملي و دیني ما باشــند. برخــي از مجالت این 
ویژگي را دارند و بعضي ندارند. مجله، ژورنال است و باید به 
مناسبت ها توجه کند. گاهي به مناسبت ها توجه نمي شود. 
البته برخــي از مجالت دانش آموزي ایــن کار را کرده اند. 
برخــي از مجالت از نظــر مخاطب داراي ایهام هســتند. 
مخاطب مجلة رشــد آموزش مشــاور مدرسه، مجلة رشد 
آموزش  پیش دبستاني و مجلة رشد مدرسه فردا کیست؟ 
موضوعشان چیســت؟ من هنوز هم در مدیریت مدرسه و 
مدرسة فردا تردید دارم. نظر مخاطب را در این مورد جویا 
شوید. من االن حکمي نمي کنم، اما تردید خودم را به شما 

اعالم مي کنم. 
مجله نباید تریبون تبلیغ باشد، بلکه باید منبر تبیین باشد. 
از بعضي از مجالت تشکر مي کنم؛ مثل مجلة رشد آموزش 
فیزیک. آیا خانواده  ها مجلة رشــد آموزش پیش دبستاني را 
مي خوانند؟ ببینید وزن آن چقدر اســت. این مجله دربارة 

دانش آموزان است. ببینید چقدر خانواده ها 
آن را مطالعه مي کنند. 

  
توليد فرهنگی و بازار مصرف

  در پایان ســه مطلب مهم دیگر را مطرح 
مي کنم: یکي بحث تولید مجله در حد نصاب 
است. همان طور که تولید فرهنگي مي کنیم، 
باید بازار مصرف را هم ایجاد کنیم. تعداد 10 
 هزار مجله براي یک پایه امر معقولي نیست. 
ما باید هدف گذاري کنیم به تعداد یک دهم 

مخاطبان. 
نکتة دوم توجه به جوهر مجالت اســت. یکي از بحث هاي 
جوهري مجله بحــث »اقتصاد مقاومتي« اســت. اقتصاد 
مقاومتي امر مهمي براي ماست. دانش آموز در سبد هزینة 
خانوار اثرگذار اســت. بخشي از هزینه هاي ما تابع مد شده 
است. این نگرش باید اصالح شود. توجه به مارک در بچه ها 
زیاد است. بخشي از هزینه هاي خانوار براي مارک مي رود. 
این موضوع هم باید اصالح شود. ما باید براي اصالح مواضع 

غلط، روش هاي بهینه انتخاب کنیم. 
مهم تر از این موضوع، »هویت انقالبي« است که همه باید به 

آن توجه داشته باشیم. 

 
مجله براي تقویت 

هویت ملي و اسالمي 
ماست. باید به زبان 

اقوام حرمت بگذاریم 
و زبان فارسي را به 
رسمیت بشناسیم. 

پس کتاب هاي درسي 
اگر پایتخت زده 

هستند، مجالت باید 
ایراني باشند
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بنا به رویة هر ساله، همایش ساالنة »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی« در آخرین روز فروردین  
139٥ در »مجتمع رشــد« در تنکابن برگزار شد. 
در مراســم افتتاحية این همایش، محمد ناصری، 
مدیرکل دفتر به ایراد سخن پرداخت.آنچه در پی 

می آید مشروح سخنان وي است.

ســالم عرض مي کنم خدمت همة استادان و دوستان 
عزیزم. خدا را شــکر مي کنم که دوبــاره توفیق داد تا در 
هجدهمین دوره شــما را از نزدیک زیارت کنیم و دربارة 
مســائلي که مربوط به آموزش و پرورش است و به عهدة 
ما گذاشته شده بیشتر با هم گفت وگو کنیم. سپاس گزارم 
از سردبیران و مدیران داخلي مجالت تخصصي. وقتی که 
عزیزان مــا در مجالت تخصصي براي مجالت مي گذارند، 

بسیار قابل تقدیر و تشکر است. 

دریای عظيم نهج البالغه    
من ســعي کردم از نهج البالغــة حضرت امير )ع( 
قطعــه اي را انتخاب کنم. در مقدمة کتاب »ســیري در 
نهج البالغــه«، استاد مطهري خیلي صمیمانه از زندگي 
شــخصي خود شــروع مي کنند. مي گویند خیلي اوقات 
آدم با افرادي در ارتباط اســت که آن ها را نمي شناسد. تا 
اینکه در نشست یا سفري با آن ها بیشتر مواجه و متوجه 
مي شــود که آدم مقابلش چه دریاي عظیمي بوده است. 
ســپس توضیح مي دهد که امثال من که طلبه هاي حوزة 
علمیه هستیم، شناختمان نســبت به نهج البالغه عمدتًا 
مانند شــناخت آدم هایي اســت که با هم سالم و علیک 
دارنــد. توضیح مي دهند که ما معمواًل از نهج البالغه چند 
خطبة معروف را ممکن اســت شنیده باشیم. اما مواجهة 
من با نهج البالغه در ســفري بود که به اصفهان داشتم و 
دوســتي مرا با یکي از بزرگان کــه ميرزاعلي شيرازي 

انتشارات و تکنولوژی 
در یک دفتر و کنار هم!

سخنان محمد ناصری، مديرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در افتتاحية همايش ساالنة دفتر

پنجره
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باشد، آشنا کرد. اســتاد مطهري مي گوید تازه وقتي من 
ورود پیدا کردم و شــگفت زده شدم، دریافتم او هم با این 
همــه بزرگي، تنها بــه بخش هایي از دنیــاي نهج البالغه 

اشراف دارد. 
نکته اي که مي خواســتم عــرض کنم ایــن بود که 
مي گوید قائل به این هستم که در کشف بعضي از دنیاهاي 
نهج البالغــه، بي خداها و یا باخداهاي غیرمســلمان از ما 
مسلمانان موفق تر بوده اند و آن، وجوه اجتماعي، مدیریتي 
و حکومتي نهج البالغه اســت. آن ها در این جنبه ها غالبًا 

دریافت بهتر و عمیق تري دارند.

اصول اخالق اداری در نهج البالغه   
 یکي دیگر از کتاب هایي که تورق کردم، کتاب »ارباب 
امانت« بود. در توضیحاتي که آقاي دلشــاد تهرانی در 
این کتاب داده اند، گفته اند ورود ما به نهج البالغه مي تواند 

متفاوت باشــد. اگر بخواهیم به شکل موضوعي ورود پیدا 
کنیم، ممکن اســت موضوعي در کلمــات قصار یا نامه ها 
یا خطبه ها باشــد. موضوعــي که من انتخــاب کرده ام، 
»اخالق اداري در نهج البالغه« اســت. در چهار سال و ده 
ماه حکومت امیرالمؤمنین، منصب ادارة جامعه به عنوان 
حاکم و والي مطرح بوده اســت. ایشان فرمایشاتي داشته  
اســت که به جنبه هاي اداري برمي گردد. در کتاب ارباب 
امانت، بخشي به عنوان اصول اخالق اداري در نهج البالغه 
آمده اســت. این موضوع را از دو باب براي شــما مطرح 
مي کنم: یکي اینکه در آستانة والدت حضرت علي )ع( 
هســتیم. دیگر اینکه دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی 
یکپارچــه را امروز مرور مي کنیم. چه بهتر که با هم چند 

جمله حدیث بخوانیم. 
اولیــن اصلي که امیرالمؤمنین دربــارة اصول اخالق 
اداري مطــرح مي کند این اســت که امانت دار هســتیم 



16

نســبت به چیزي کــه پذیرفته ایم. جملة 
معروف »همانا کاري که در اختیار توست، 
طعمه اي براي تو نیست، بلکه امانتي است 
بر گردنت« از جمالت معروفي است که ما 
شنیده ایم. اینکه مســئولیتي که امروز بر 
عهدة ماست، امانت است. نه ملک شخصي 
اســت و نه اینکه به مــا تعلق دارد. به نظر 
مي رسد اگر ما چنین نگاهی به مسئولیت 
داشــته باشــیم، چند تأثیر در روحیة ما 

خواهد داشت:
ـ اواًل چون امانت اســت باید به درستي از 

آن نگهداري کنیم. 
ـ ثانیًا اگر این امانــت را پس دادیم، موجب بداخالقي ما 

نخواهد بود. 
ـ ثالثًا در این امانت خیانتي نکنیم. 

   نکتة بعدي اصل »خدمت گزاري« است که باید در 
اخالق اداري به آن قائل باشــیم. حدیث مشهوري است 
کــه می فرماید: »اي جابر! آنکه نعمت خدا بر او بســیار 
بود نیاز مردمان به او بســیار بود.« این نکته بسیار لطیف 
اســت که اگر ما در معرض مراجعات مکرر افراد هستیم، 
نعمت خداوند اســت و از آن باید قدردانــي کنیم. البته 
هرکــه در آن نعمت ها براي خدا کار کند، خدا نعمت ها را 
برایش پایدار کند و آنکه آن را چنان که واجب اســت به 
مصرف نرساند، نعمت او را نیست گرداند. حدیث دیگري 
دربارة اصل خدمت گزاري می فرماید: »مردم مانند عیال و 

خانوادة خداوند هستند.«
اصل ســومي که امیرالمؤمنین به آن اشاره مي کند، 
اصل »مسئولیت پذیري« اســت. حدیث اول از نخستین 
جمالتي اســت که امیرالمؤمنین در پذیرش مســئولیت 
حکومت مردم به آن اشــاره کرده است: »آنچه مي گویم 

بر عهــدة خویش مي دانم و مســئولیتش 
را مي پذیــرم.« نکتة دیگر این اســت که: 
»چیــزي را کــه نمي داني مگــوي. حتي 
بسیاري از چیزهایي را که مي داني، بر زبان 
میاور. زیرا خدا بر اعضاي تو احکامي واجب 
کرده است که در روز رستاخیز بدان اعضا 

بر تو حجت خواهد آورد.«
اصــل چهارم »انضباط کاري« اســت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی و دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درســی، اگر این 
انضباط را نداشته باشند، مطمئنًا کار تعلیم 
و تربیت در مملکت دچار خلل خواهد شد. 
بنا بر فرمایش حضرت امیر:  »کار هر روز را در همان روز 
انجام دهید، زیرا هر روز کاري مخصوص به خود دارد. در 

کارهاي خود بر اشخاص سست و تنبل تکیه مکن.«
    اصل پنجم »پیگیري« اســت. حضرت فرمود: »اي 
مالک! بر عهدة تو کارهایي اســت که خود باید آن ها را 
انجام دهي. از آن جمله پاسخ گفتن عامالن توست، آنجا 
که معاونانت درمانند و رســاندن وظیفــة خود را نتوانند. 
دیگــر نیاز مردم بر برآوردن در همان روز که بر تو عرضه 
دارند و یارانت در انجام دادن تقاضاي آنان گراني کنند و 
عذري آورند.« حدیث دیگر اینکه: »تمام شــدن کارها به 

کامل کردن آن هاست.«
    اصل ششــم »اصل مهرورزي« است؛ نیاز همیشة 
همة جوامع و انســان ها. حضــرت مي فرماید: »قلب خود 
را لبریز ســاز از رحمت بر مردمان و دوســتي ورزیدن و 

مهرباني کردن بر همگان.«
    اصل هفتم اصل »رفق ورزي« است. مدارا کردن با 
خلق خدا بخشي از شــخصیت انساني است. بر تو باد که 
به رفق و مدارا رفتار کنی، زیرا کلید درســتي کارها و از 

 
جملة معروف »همانا 
کاري که در اختیار 

توست، طعمه اي براي 
تو نیست، بلکه امانتي 
است بر گردنت« از 
جمالت معروفي است 

که ما شنیده ایم. اینکه 
مسئولیتي که امروز 

بر عهدة ماست، امانت 
است. نه ملک شخصي 
است و نه اینکه به ما 

تعلق دارد
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مختصات خردمندان است.
    اصل هشتم »خوش رفتاري« است. اساسًا دین ما بر 

اساس خوش رفتاري،گشاده رویي و دوستي مبتنی است.
    اصل نهم اصل »بردباري« اســت که بسیار اهمیت 
دارد. در حدیث آمده اســت: »در حاجت هاي مردم باید 

صبور باشیم.«
اصل دهم »دادورزي« است که احادیث بسیار خوبي 

دارد. 
آخریــن اصل که امیرمؤمنــان توصیه مي کند، »نفي 
خودکامگي« اســت. استبداد موجب مي شــود که ما در 
مســیر شیطان گام  بگذاریم. این اصول را من از این بابت 

یادآوري کردم که در آستانة والدت حضرت هستیم.

یکپارچگی انتشارات و تکنولوژی در دفتر یک 
فرصت است

    اما بحث امروز ما این است که ما در دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشي نسبت به همة اجزا و بخش هاي دفتر 
خودمــان اطالعات جامع و کاملي نداریم. من از چند ماه 
گذشته احساس کردم فرصت هاي اجتماع دو دفتر را باید 
درنظر بگیریم. در یکپارچگي این دفتر فرصت هایي وجود 
دارد. الزم بود که ما یک بار این دفتر را یکپارچه نگاه کنیم 
و با کارشناسان بخش تکنولوژي دفتر هم  ارتباط بیشتري 
داشــته باشیم تا شرایط بهتري را براي سازمان و آموزش 

و پرورش رقم بزنیم. 
در یــک نگاه کلي و غیر از کتاب درســي و راهنماي 
معلم و کتاب هایي کــه الزامًا به عنوان کتاب کار از آن ها 
یاد مي کنیم، تمام اجزاي دیگر بســتة آموزشــي در این 
دفتر تولید مي شــوند. پس الزم است که یک بار دفتر را 
از اول مرور کنیم و بشناســیم. کلیات را من خواهم گفت 
و جزئیــات را معاونان و کارشناســان خواهند گفت. عذر 

مرا از باب تکرار بپذیرید. نخســت جایگاه خود سازمان را 
بازخواني مي کنم. 

ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي در تیرماه 
1308 براســاس مصوبة هیئت دولت وقت، تألیف و چاپ 
کتاب هاي ابتدایي را در انحصار دولت قرار داد. سال 1341 
دفتر براي تحول در امر تعلیم و تربیت مملکت تأســیس 
شد. اســم این دفتر، »دفتر انتشارات و امور کتابخانه  ها« 
بود. ســال 1343 مســئولیت کتاب هاي درسي به »ادارة 
کل مطالعات و برنامه ها« که مدیریت آن با پنج مستشار 
آمریکایي بود، تفویض شــد. سال 1343 دفتر انتشارات و 
امــور کتابخانه ها به این نتیجه رســید که براي تحول در 
امر آموزش باید خواندني تولید شــود؛ هم براي معلمان 
و هم براي دانش آموزان. دي ماه سال 1343 در تاکستان 
مجله اي پایلوت شــد که در شــمارة یک به عنوان پیک 
معلم و دانش آموز منتشر شد. سال 13٥٥ قانون تشکیل 
»سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي« با تلفیق چند دفتر 
به تصویب رســید. سال 13٥8 »شوراي انقالب اسالمي« 
عین 10 مادة آن ســازمان را پذیرفت. فقط یک مورد را 
اصالح کرد و آن اسم سازمان بود که به »سازمان پژوهش 

و برنامه ریزي آموزشي« تغییر کرد. 
در سال 1378 خط مشي ســازمان تدوین شد و در 
ســال 1389 مصوبة 828 ابالغ شــد. از 10 ماده اي که 
عینًا از سال 13٥٥ تا امروز دربارة سازمان به آن ها اشاره 
می شود، یکي مادة 3 اســت که مي گوید اعضای شوراي 
سازمان چه کساني هســتند. رئیس شوراي سازمان وزیر 
آموزش و پرورش و دبیرش رئیس ســازمان اســت. چند 
وزیر و یک معاون رئیس جمهور عضو آن هســتند. هفت 
نفر هم صاحب نظراني هســتند که تغییر مي کنند. هفت 
نفري که االن هســتند، عبارتنــد از:  دکتر نجفي، دکتر 
حداد، دکتــر عالمي، دکتر مهرمحمــدي، دکتر والیتي، 
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دکتر دانــش و دکتر افــروز. در مادة یک 
قانون تشــکیل ســازمان آمده اســت: به 
منظور تحقیق و بررســي در مسائل کیفي 
آموزش و پرورش، ارزیابي مستمر و تنظیم 
برنامه هاي تحصیلي، تألیف و تدوین کتب 
درسي و آماده ســازي مدارس و مؤسسات 
آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش براي 
کاربرد وســایل و روش هــاي نو در جهت 
اعتالي کیفیت آموزش و پرورش، سازماني 
به نام سازمان پژوهش تشکیل شده است. 

مادة بعدي سازمان مادة 2 است که وظایف را جزئي تر 
بیان مي کند. بند ســه از مادة 2 به تألیف، تدوین، انتشار 
کتب و نشــریات آموزشي و کمک آموزشي می پردازد. بند 
بعدي نیز همة نکاتي را مي گوید که دوستان ما در بخش 
تکنولوژي دفتر عهده دار آن هستند. بعد هم تعیین و تهیة 
مواد و وسایل آموزشي، تهیة فهرست استاندارد تجهیزات 
و وسایل آموزشــي با همکاري سازمان نوسازي و تجهیز 
مدارس کشور، تهیه و تنظیم طرح هاي الزم براي اهداف 

نوآوري را داریم. به تعبیري این چارت دفتر ماست.
    ســازمان هیئــت امنایی دارد که همان شــوراي 
سازمان است. رئیس سازمان یک بازوي مشورتي دارد به 
نام »شوراي هماهنگي علمي سازمان«. بعضي از دوستان 
ممکن اســت دربارۀ این شورا اطالعي نداشته باشند. این 
شــورا بســیار اهمیت دارد. اعضاي هیئت رئیسة سازمان 
عضو این شورا هســتند. برخی اعضاي دیگر عبارت اند از 
معاون پرورشــي، معاون آموزش متوسطه، معاون آموزش 
ابتدایي و .... شــخصیت ها و چهره هاي حقیقي که با ابالغ 
رئیس ســازمان معرفي مي شوند. این شورا معمواًل بازوي 

فکري رئیس سازمان براي مصوبات است. 
حوزة ریاســت زیرمجموعة مفصلي دارد. ســه دفتر 

داریم: دفتر تألیف کتاب هاي درسي ابتدایي 
و نظــري، دفتر تألیف کتاب هاي درســي 
فني و حرفه اي، و دفتر ما. یک پژوهشــگاه 
مطالعات آموزش و پرورش هم هســت که 
بسیار مهم است. در سازمان طي تشکیالت 
روي کاغذ، آن سه دفتر تحت نظر معاونتي 
به نام معاونت تألیف است. دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشــي بر خالف همة دفاتر 

چهار معاون دارد. 
ســیزده گروه در اینجا فعالیت مي کنند. این دفتر دو 
کار دیگر هم انجام مي دهد که به خاطر شخصیت حقوقي 
آن ها، این کارها را ســازمان باید انجــام دهد. یک بنیاد 
جهاني به نام ICDL داریم که مدیر ارشد و مدیر اجرایي 

آن را سازمان تعیین می کند. 
در گذشته که تعداد ناشران زیاد نبود، ناشران از برنامة 
درسي پشــتیباني نمي کردند و به کار خودشان مشغول 
بودند، در سازمان انتشــاراتي به نام »انتشارات مدرسه« 
به وجود آمد. همیشــه رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس 
هئیت امنای ســازمان مدیــران این انتشــارات بوده اند. 
انتشارات مدرسه باید بخشي از محتوای مورد نظر سازمان 
 ICDL را تولید کند و لذا متعلق به سازمان است. بنیاد

و انتشارات مدرسه خودگردان هستند. 
شــوراي معاونان دفتر انتشــارات تکنولوژي آموزشي 
گروه هایی دارد. یک گروه آن »گروه ماه نامه هاي رشــد« 
است. گروه دیگر »فصل نامه ها« هستند که در زمرة برکات 
کشور محسوب می شــوند. گروه دیگر »مرکز بررسي آثار 
مخاطبان« اســت. بخش معلمان در این گروه کمي باید 
تقویت شــود. همچنین، »گروه نظارت بــر توزیع مواد و 
رسانه هاي آموزشي« را داریم و »گروه نظارت بر امور فني 
و هنري« که یکي از برکاتي اســت که در دفتر انتشارات 

 
در یک نگاه کلي و 

غیر از کتاب درسي 
و راهنماي معلم و 

کتاب هایي که الزاماً 
به عنوان کتاب کار 

از آن ها یاد مي کنیم، 
تمام اجزاي دیگر بستة 
آموزشي در این دفتر 

تولید مي شوند
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کمک آموزشــي بســتر آن فراهم شــده اســت. »گروه 
جشــنواره هاي ملي و بین المللي« بخش دیگري اســت. 
»گروه ســامان دهي مواد و رســانه هاي مکتوب«، »گروه 
تدوین اســتاندارد و تولید مواد و رســانه هاي آموزشي«، 
»گروه توسعه و کاربرد نرم افزار آموزشي«، »گروه توسعه 
و رسانه هاي دیداري و شنیداري«، »گروه تولید محتواي 
الکترونیکي شبکة رشــد«، »گروه تدوین استانداردهاي 
تجهیزات آموزشي« و سرانجام »گروه کنترل کیفیت مواد 
و سایر رســانه ها و تجهیزات آموزشي«. این چارت دفتر 

است.
    ما از جشنواره هاي آموزش و پرورش یک جشنوارة 
بین المللي داریم که »جشــنوارة بین المللي فیلم رشــد« 

اســت که عمر 4٥ ســاله دارد و بســیار مهم است. یک 
»جشــنوارة تولیدات الکترونیک« داریم که امسال بالغ بر 
240 هزار اثر دریافت کرده  اســت. جشــنوارة کتاب هاي 
آموزشــی ـ تربیتي رشــد که دوازدهمین دورة آن سال 
گذشته انجام شد. »جشــنوارة کتاب هاي قرآني رشد« را 

هم داریم که ویژه است و »جشنوارة عکس رشد«.
    دوســتان عزیز، این دفتر آن قــدر تولیدات زیاد و 
حرف هاي قابل توجه دارد که باید بخشي از این فعالیت ها 
در مجــالت تبلور پیدا کند. ممنونــم از اینکه صبوري به 
خرج دادید. ان شــاءاهلل دفتر انتشــارات و تکنولوژي در 

فعالیت هاي خود به نقطة عطفي برسد.

هجدهمين همایش ساالنة رشد/ فروردین 9۵- تنکابن
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یکی از چالش هــای امروز جامعــة ما موضوع 
»حجاب« اســت. مجالت رشد در ســال های اخير 
به شــکل های متنوع به این موضوع پرداخته اند. به 
دليل اهميت حجاب و استفاده از نظرات و تجربيات 
حجت االسالم و المسلمين سيدجواد بهشتی، نشست 
ویژه ای با حضور سردبيران مجالت عمومی در تاریخ 
20 اردیبهشت 139۵ برگزار شد.آنچه در پی می آید، 
نقطه نظرات  و  بهشتی  حاوی سخنان حجت االسالم 

برخی از حاضران در جلسه است.

سيدجواد بهشتی: ایام خجستة ماه شعبان را تهنیت 
عرض مي کنم. پیامبر در ماه شعبان در یکي از سخنراني هاي 
خود فرموده کــه رزق ماه رمضان را در ماه شــعبان توزیع 
مي کنند. خوشا به حال آنان که زمینه را براي دریافت الطاف 

الهــي که ثمرات آن در ماه رمضــان خواهد بود آماده کنند. 
روزهاي بسیار خجستة این ماه را تهنیت عرض مي کنم و از 
خداوند مي خواهم که این گفت وگو را به دور از آفت و آسیب 

به پایان برسانم.

حجاب از زوایای گوناگون
     موضــوع حجاب هم ماننــد بقیة موضوعات اضالع و 
زوایــاي مختلفــي دارد که تبیین همة آن هــا در این وقت 
نمي گنجد. ولي خوب است کسي که مي خواهد دربارة حجاب 
چیزي بنویسد، به این اضالع و زوایا توجه داشته باشد. یکي 
جنبة تاریخي اســت: »این موضوع در تاریخ بشر چه سیري 
را گذرانده اســت؟« موضوع بعدي »حجاب در اسالم« است: 
»اساسًا آیا پیامبر در تشــکیل دولت اسالمي این موضوع را 
مطرح کرده است؟« زاویة ســوم موضوع »فقه« است: فرق 

نشست علمیـ  کاربردی

این جهان با همة    بزرگی 
سایة   من است!

گفت وشنود حجت االسالم و المسلمين سيدجواد بهشتی  در باب
»حجاب در مجالت رشد« با حضور سردبيران مجالت رشد عمومي
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مختلف اسالمي چه نظري دارند؟ زاویة چهارم جنبة سیاسي 
این موضوع است: در دنیاي سیاست این موضوع چه وضعي 
دارد؟ به خصوص در صد سال اخیر. زاویة دیگر »جنبة روحي 
و رواني« این قضیه اســت. زاویة دیگر »ُبعد خانواده« است. 
چقدر این موضوع با اســتحکام و دوام خانواده ارتباط دارد؟ 
زاویة آخر هم »دیدگاه هاي افراد مختلف دربارة حجاب« است. 
یک سؤال بســیار مهم این است که آیا حجاب یک موضوع 
شخصي است یا اجتماعي؟ این ها تقریبًا زوایاي این موضوع 

هستند که اگر بدانیم خیلي بهتر است.
    مــا هر موضوعي را در اســالم بخواهیم مطرح کنیم، 
ناچاریم قبل از آن مباني انسان شناسي را مرور کنیم؛ اقتصاد، 
مدیریت، هنر و علم. انسان شناسي قرآن حدود 12 بند دارد 
که من خیلي سریع آن ها را بر می شمرم و گذر مي کنم. اولین 
حرف این است که انسان موجودي برتر است. جهان با همة 

بزرگي اش براي انسان و در خدمت انسان است. دومین حرف 
این اســت که این موجود از ماده و عنصري ماورایي آفریده 
شده است. سوم اینکه هدف بزرگي براي او لحاظ شده که در 
این جهان نیست. یکي از شاه بیت هاي مثنوي این بیت است: 

در جهان دل جوهر و عالم عرض
سایة دل کي بود دل را غرض

  یعني این جهان با همة بزرگي ســایة من است. چطور 
مي شود هدف من در سایه باشد؟ حرف چهارم این است که 
دو دنیا پیش روي انســان است: یکي نزدیک است و دیگری 
دور. یکي دنیاست و دیگری آخرت. حرف دیگر این است که 
انسان مختار است. نقش پدر و مادر و مربي و معلم چیست؟ 
آگاهي بخشي است، ولي تصمیم با خود انسان است. مبناي 
دیگر این اســت که خدا نقش بند انسان است. مبناي دیگر 
این است که انسان یک بعد فردي دارد و یک بعد اجتماعي. 
در مســئلة اجتماع متعهد و مسئولیت پذیر است. همین جا 
مســئلة حقوق و آزادي مطرح مي شود. وقتي مسئلة حجاب 
را مطــرح مي کنیم، با توجه به این حرف ها مطرح مي کنیم. 
این ها مسائل انسان شناسي قرآن است که قبل از ورود به هر 

بحث باید مطرح شود.

قالب های قرآن
 به ســراغ قرآن مي رویم. قالب هایي کــه خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به کار برده هفت قالب است. یکي از آن هفت 
مورد »قصه« اســت. بقیه امرها، نهي ها، تشویق ها، توبیخ ها، 
مثل ها و گفت وگوهاست. به لحاظ فراواني بیشتر قصه است. 
اولین قصه، قصة آفرینش انســان است. ســورة اعراف از آیة 
نَّاُكْم ِفي اْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفیَها  10 می فرمایــد:  »َوَلَقْد َمكَّ
َمَعاِیَش َقِلیاًل َما َتْشُكُروَن« ما خدا هستیم و امکاناتي را روي 
زمین براي شما قرار داده ایم. از همان ابتدا شکایت مي کند و 

سيدجواد بهشتی
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مي گوید تعداد کمي از شما شکرگزار هستید. 
ْرنَاُكْم ُثمَّ ُقْلَنا لِْلَماَلئَِكِة  »َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
اْسُجُدوا ِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْلیَس َلْم َیُكْن ِمَن 
ــاِجِدیَن )11( َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْســُجَد  السَّ
ـا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر  إِْذ َأَمْرُتَك َقاَل أَنـَ
َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن )12( َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما 
َیُكــوُن َلَك َأْن َتَتَكبََّر ِفیَها َفاْخــُرْج إِنََّك ِمَن 
اِغِریَن «)13(. شــیطان از جن بوده و به  الصَّ
خاطر فوق العادگي هایي که داشــته، در مقام 
فرشتگان قرار گرفته است. در اینجا از جایگاه 

خود خارج مي شود.
»َقاَل أَْنِظْرِني إَِلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن )14( َقاَل إِنََّك ِمَن اْلُمْنَظِریَن 
)1۵9( َقاَل َفِبَما َأْغَوْیَتِني َلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقیَم« 
)1۶( در حاشــیة راه مستقیم مي نشــینم. »ُثمَّ َلِتَینَُّهْم ِمْن 
َبْیِن أَْیِدیِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْیَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َواَل َتِجُد 
َأْكَثَرُهْم َشاِكِریَن« )17( دشمني شیطان با انسان که در قرآن 
14 بار آمده، همه جانبه است. »َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا 
َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعیَن« )18(. قصه از 
اینجا فاز جدیدي پیدا مي کند: »َوَیا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك 
َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن  اْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْیُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَربَا َهِذِه الشَّ
ْیَطاُن لُِیْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي  الِِمیَن )19( َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ الظَّ
َجَرِة ِإالَّ  َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ

َأْن َتُكونَا َمَلَكْیِن َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدیَن« )20(. 
»وسوســه« در لغت عرب به »صداي طالي زیاد« گفته 
مي شــود که یکجا جمع شده است. شیطان دالیلي آورد که 
از این درخت میل کنید. ســه دلیل آورد: فرشته مي شوید، 
قدرت پیدا مي کنید و نمي میرید. »َوَقاَسَمُهَما إِنِّي َلُكَما َلِمَن 
َرَة َبَدْت َلُهَما  ــجَ ا َذاَقا الشَّ ُهَما بُِغُروٍر َفَلمَّ النَّاِصِحیَن )21( َفَدالَّ
َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َونَاَداُهَما َربُُّهَما 

ــَجَرِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ  أََلْم أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشَّ
ْیَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبیٌن« )22(. »غرور« در  الشَّ
زبان عربي به معناي »فریب« است. شیطان 
این دو نفــر را در چاه انداخت و آن ها را قانع 
کرد که نهي خدا را مرتکب شــوند. در اینجا 
براي اولین بار مســئلة حجاب مطرح شــده 
است. انســان دو بعد روح و جسم دارد. این 
دو نفر دیدند لباس ها نیست. بر اساس فطرت 
خودشان را با برگ درختان پوشاندند و دست 
به دعا برداشتند. »َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا أَْنُفَسَنا َوِإْن 
َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن )23( َقاَل اْهِبُطوا 
َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِلى ِحیٍن 
)24( َقاَل ِفیَها َتْحَیْوَن َوِفیَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن« )2۵(. 

ثقل حرف من از اینجاســت: َیا َبِني آَدَم َقْد أَْنَزْلَنا َعَلْیُكْم 
لَِباًسا ُیَواِري َســْوآِتُكْم َوِریًشا َولَِباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْیٌر َذِلَك 
ُروَن )2۶( از این همه بحث خداوند  كَّ ِ َلَعلَُّهْم َیذَّ ِمــْن آَیاِت اهللَّ
بر روي لباس دســت مي گذارد. چرا باید اندام انسان پوشیده 
شــود؟ مقداري از زندگي انسان  مربوط به غرایز است. خدا 
مي خواهد انسان به قله برســد. محل زندگي او زمین است. 
مســائل زندگي او در خاک اســت. هدف آن باالست. از این 
امکانات و غرایز باید به اندازه اســتفاده کند و بیشــتر انرژي 
خود را باید براي صعود بگذارد. چارچوبي که من قرار داده ام، 
خانواده است. بیرون از خانواده باید پوششي باشد. این پوشش 
براي این است که ذهن از هدف منحرف نشود. مستي شهوت 
انتها ندارد. زن و مرد باید خودشــان را بپوشانند. در احادیث 
آمده که رأس مکارم اخالق »حیا« است. لباس براي پوشاندن 
اندام و زینت است. همین جا حرف از لباس دیگري به میان 
ــْیَطاُن َكَما  مي آیــد: لباس تقوا. »َیا َبِني آَدَم اَل َیْفِتَننَُّكُم الشَّ
َأْخَرَج أََبَوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َیْنِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لُِیِرَیُهَما َسْوآِتِهَما 

 
بهشتی: به سراغ قرآن 

مي رویم. قالب هایي 
که خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به 
کار برده هفت قالب 

است. یکي از آن 
هفت مورد »قصه« 
است. بقیه امرها، 
نهي ها، تشویق ها، 
توبیخ ها، مثل ها و 

گفت وگوهاست
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َیاِطیَن  إِنَُّه َیَراُكْم ُهَو َوَقِبیُلُه ِمْن َحْیُث اَل َتَرْوَنُهْم إِنَّا َجَعْلَنا الشَّ
َأْولَِیــاَء لِلَِّذیَن اَل ُیْؤِمُنوَن« )27( دوباره به ســراغ لباس آمده 
اســت. تمرکز روي لباس است. یکي از چهار تجارت پرسود 
بین المللي تولید فیلم هاي برهنگي است. اینجا ایستگاه مهمي 

است که بیشتر جنبة انسان شناسي دارد.

اصغر ندیري، سردبير رشد آموزش ابتدایی: در این 
چند وقت در رسانه هاي اجتماعي بحث هایي شنیده ام مبني 
بر اینکه معناي حجاب در ایران قبل از اسالم وضعیت خوبي 
نســبت به جامعة جاهلي داشته است. موضوع دیگر، حجاب 
زمان  جاهلي است که اگر امکان دارد در این موارد توضیحاتي 

بفرمایید.
بهشــتي: اواًل خواهش مي کنم حتمًا کتاب »مسئلة 
حجاب« شهيد مطهري را بخوانید. جواب این سؤال هم آنجا 
هســت. قبل از اسالم ما در هند، در یونان و در ایران حجاب 
داریم. هر ســه هم حجاب هایشان ســخت گیرانه تر از اسالم 
است. ولي در جاهلیت حجاب نداریم. حتي آن ها طوافشان را 
هم به صورت برهنه انجام مي داده اند. در قرآن هم مطرح شده 

است. حجاب یهود هم سخت گیرانه تر از اسالم است.

محمدرضا حشــمتي، سردبير رشد معلم: این حد 
و حدود را از کجا دربیاوریم؟ شــما از منظر حیا وارد شدید. 

مسئلة ما در قسمت حد و حدود است.
بهشتي: در مسائل انسان شناسي از یک موضوع بسیار 
سریع رد شدیم. خدا انسان را مثل همة موجودات به صورت 
زوج آفریده اســت. زوج هم یعني مکمِل هم. در انسان که از 
دو جنس نر و ماده اســت، گفته مي شود خداوند جمالش را 
در یک جنس ریخته و جاللش را در  جنس دیگر. گرچه هر 
دو جذاب هستند، ولي درصد بیشتر را به خانم ها داده است. 
در نتیجه کشش از سمت مرد به زن بیشتر است. در نتیجه 

پوشش زن را بیشتر توصیه کرده است. 
شهید مطهري هم در کتاب مسئلة حجاب یک فصل را 
به حد و مرز اختصاص داده است. حد و مرز عمومًا در دست 
فقه است. سیره یکي به لحاظ اجتماعيـ  سیاسي است، یکي 
به لحاظ اینکه خود ســیره چه حــدي را رعایت مي کرده و 
آن، استاندارد است. اصلي دارد که طبق آن، زن ها باید موها 
و بدنشــان را جز صورت و دســت ها تا مچ بپوشانند. چطور 
پوشیده باشد؟ طوري که عرفًا به آن پوشیده بگویند. در رفتار 
پیغمبر سخت گیري نبوده است، ولي کساني که دربارة قواعد 
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حکومت اسالمي کتاب نوشته اند، گفته اند حکومت مي تواند 
ســخت گیري کند. پیغمبر روي همســرانش سخت گیري 
داشته  است. در کل، احکام آنچه که خداوند به پیغمبر دربارة 
خانواده اش گفته دو چیز اســت: نماز و حجاب. در احادیث و 
فرق اســالم نظر فقها در هر پنج فرقه خیلي به هم نزدیک 
اســت. زن مسلمان بدن و موهایش باید پوشیده باشد. البته 
فرقه هایي مثل باطنیه افکار دیگري را ترویج مي کنند که مثاًل 
نیت مهم اســت و ظاهر اهمیتي ندارد. این موضوع مسئلة 

دیگري است.
محمد ناصري، مدیرمســئول مجالت رشد: الزم 
می دانــم از نگاه دیگران شــبهات و ســؤاالتی را که در باب 
حجاب مطرح اســت در این جا بیان کنم. آقاي ترکاشوند 
کتابي دارد که من بخش هایي از آن را خوانده ام. موضوع کتاب 
این است که داستان حجاب آن طور که در حال حاضر رواج 
دارد، به کل چیزي اســت که فقها درآورده اند. اصاًل در اسالم 
به دالیل و مســتندات زیاد این گونه نیست. در مورد حجاب 
موها، اینکه اگر کسي روسري نداشته باشد، مترادف با لباس 
یا حیا نداشتن است، این حرف منتفي است. حیا مترادف با 
حجاب نیست. لباس هم مترادف با حجاب نیست. فرمایش 
شما دربارة آیه اي که فرمودید، دربارة لباس است، نه راجع به 

این نوع حجاب. 
نکته اي که بســیار مهم است و مي تواند براي بحث مبنا 
باشــد، عرفي بودن حجاب در جامعه است. به همین جهت 
اســت که برخي از علماي شیعه نسبت به حجاب مثل بقیة 
امور به نســبیت گرایي قائل هستند. یعني اگر یک خانمی با 
مانتویي بسیار محجبه در کشــور یا جامعه اي وارد شود که 
همه چادري هستند، ممکن است حجاب کامل نداشته باشد. 
ادلة فراواني در داخل ایران داریم که روستاییان مؤمن و پاک 
مسلمان و شیعه اي هســتند که اصاًل حجاب اسالمي را یاد 
نگرفته اند. آیا مي توان در جامعة عشایري این حجاب را وارد 
کــرد؟ آثار مترتب بر اینکه چرا حجاب داریم مســئله ایجاد 
مي کند.  از طرف دیگر، اگر حجاب در طول تاریخ اسالم سیر 
تحول و تطوري داشته و در گذر زمان تغییر کرده، عرفي بودن 
جامعه امر مهمي است. بحث دیگر در مورد شبهة اجتماعي 
اســت. اگر فرض شما بر این اســت که حجاب به این دلیل 
است که حیا در جامعه باشد، اگر فرض کنیم افرادي انسانیت 
دیگران را در نظر مي گیرند. نه جنســیت را، براي آن ها چه 
حکمي داریم؟ به نظر می رسد شبهه اي که در جامعه وجود 
دارد و باید به آن پاسخ گفت، امر موي سر است. اگر مسئوالن 
رندانه از کنار این موضوع رد مي شــوند، پاسخ ندادن به یک 
شبهة اجتماعي است و فقها باید جواب گو باشند. به نظرم فقه 
در اینجا سال هاست که ساکت است. موي سر مثل موسیقي 
و شطرنج یکي از شبهه هاي اجتماعي است که اگر فقها به آن 
وارد شوند، حجاب جنبة سیاسي خود را از دست خواهد داد و 

یک قدم به سمت اقناع مسلمانان برخواهیم داشت.
محبت اله همتي، ناظر محتوایی مجالت رشــد: 
سؤالي که من داشتم دربارة حجاب زنان غیر مسلمان است. 

فقه و عرف در مورد حجاب زنان غیر مسلمان چه مي گوید؟
بهشتي: بحث بســیار دامنه داري است. شهید مطهري 
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از ویل دورانت نقــل مي کند که اروپایي ها 
مي گویند مســلمانان تحت تأثیر هندي ها یا 
ایراني ها یا یهودي ها این سخت گیري را براي 
حجاب گذاشته اند. آقای مطهری این صحبت 
را رد مي کند. مسئلة فقه هم من چون طلبه 
هستم، این گونه صحبت مي کنم. شاید شما 
به این اندازه مقید نباشید. اسالم یک بخش 
اعتقــادي و اجرایي دارد. اجــرا را فقها باید 
اعمال کنند. تاریخ فقه هم مشخص است. تا 
زماني که فقها به نظري برسند، وظیفة عامة 

مسلمانان تقلید اســت. در مورد موي سر، حدیث از پیغمبر 
داریم که نیمي از زیبایي زن موي ســر است. در فقه شیعه و 
فرق چهارگانة دیگر با این حد و مرزي که گفتیم، تکلیف زن 

مسلمان مشخص است.
ناصري: صحبت این اســت که ما باید کمک کنیم که 
فقه به واقعیت جامعه نزدیک شود. فقیه باید کمک کند که 
جامعة اسالمي رشد کند. حجاب جزو چیزهایي است که اگر 
به سمت جامعه کشیده شود، افق هاي روشني باز خواهد شد. 
افسانه موسوی گرمارودي، سردبير رشد نوآموز: سؤال 
من این اســت که: چرا ما به دنبال این هستیم که فقهاي ما 
شرایطي را ایجاد کنند که مردم ما اسالم را بپذیرند؟ باید این 
را بپذیریم که چطور مي توان پیوندي بین مردم و معبودشان 
ایجاد کرد که عاشــقانه او را بپرستند و به جایي برسند که 
وقتي معبودشان کاري را خواست، آن را انجام دهند. ما باید 
کاري کنیم که جامعه  را در حدود اسالمي ثابت نگه داریم و 
این موضوع به ترفندهاي حکومتي نیاز دارد و از حوزة ما هم 

بیرون است.
ناصري: ایجــاد پیوند بین بچه هاي مــا و دین یکي از 
مســئولیت هاي ماست و ما بخشــي از حکومت هستیم. ما 

نسبت به این مقولة اجتماعي مسئول هستیم. 
فقه راه هاي زیستن مؤمنانة مسلمانان است.

همتي: مــا در بحث حجاب همیشــه 
ســؤال و مسئله داشــته ایم. فلسفة وجودي 
حکومت اسالمي حاکمیت فقه است. یعني ما 
مي خواهیم قوانین اسالمي را در جامعه حاکم 
کنیم و بر اساس آن قوانین جامعه اداره شود. 
ما در مورد بعضي از مســائل هنوز به مفهوم 
مشترک دســت نیافته ایم و به همین دلیل 
شبهاتي ایجاد مي شود. ما باید پاسخی برای 

این شبهات داشته باشیم.
محمدعلی قرباني، سردبير رشد جوان: االن رابطة 
ما با جامعه قطع شــده است. نباید رابطة حکومت و علما با 

جامعه قطع شود.
علی اصغر جعفریان، سردبير رشد نوجوان: با توجه 
به پیش نیاز بودن حیا براي حجاب، از اینجا کار اشــکال پیدا 
مي کند که بچه هاي معصوم ما از ابتدا وقتي با رسانه ها و جامعه 

ارتباط برقرار مي کنند، در معرض بي حیایي قرار مي گیرند.
بهشتي: حدود 12 شــبهه در ایــن زمینه مطرح است 
که من قصد داشــتم آن ها را در این جلســه مطرح کنم. اما 
ترجیح دادم برشــي از قرآن را ارائه کنــم. در این موارد هم 
پژوهش هــا و کارهاي خوبي انجام شــده اســت. من چند 
کتاب معرفي مي کنم: »فقه و پوشش«، اثر دکتر علي اکبر 
کالنتري، »حجــاب از دیدگاه قرآن و ســنت«، اثر دکتر 
فتحيه فتاحي زاده، »راز یک فریب، منطق کرامت زن«، 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري، »اولین دانشــگاه و آخرین 
پیامبر«، اثر مرحوم پاک نژاد، »حجاب زن مسلمان«، از آقاي 
اکبري، »معیارهاي حجاب و عفاف در زنان و مردان«. ما به 

موضوعي دامنه دار  فقط از یک ضلع نگاه کردیم. 

 
ناصری: نکته اي که 

به نظر من بسیار مهم 
است و مي تواند براي 
بحث مبنا باشد، عرفي 
بودن حجاب در جامعه 
است. به همین جهت 

است که برخي از 
علماي شیعه نسبت به 
حجاب مثل بقیة امور 
به نسبیت گرایي قائل 

هستند
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طبق روال سال های پيشــين، نشست ساالنة 
دفتر در بهار 139۵، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 
)30 و 31 فروردین( با حضور ســردبيران، مدیران 
داخلی، کارشناسان و مدیران حوزه های انتشارات و 

تکنولوژی تشکيل شد.
نقطة تمایز این دوره با دوره های پيشين، حضور 
مشــترک همة کارشناســان و مدیران حوزه های 
انتشارات و تکنولوژی بود. به عبارت دیگر، رویکرد 
اساسی این دوره ایجاد فضای هم فکری و همدلی در 
حوزه های مزبور به منظور ایجاد رویه های همکاری و 

تعامل در فرایندهای عملياتی بود.
نخستين گام در تحقق این هدف آشنایی با قابليت ها 
و توانمندی های دو بخش »انتشارات« و »تکنولوژی« 
بود. به هميــن منظور در روز نخســت، مدیران و 
کارشناســان مربوطه به معرفــی حوزه های خود 

پرداختند. آنچه در پی می آید گزارشــی از سخنان 
روزهای نخست این نشست است.

تکنولوژی آموزشی در گذر زمان
سيدسعيد بدیعی، معاون تکنولوژی آموزشي 

ابتدا نگاهي گذرا به تاریخچة بخش تکنولوژي دفتر داشته 
باشیم. این بخش از دفتر در سال 1338 در وزارت فرهنگ 
وقت تشــکیل شــد که دو وظیفة اصلي براي آن قرار داده 
بودند: نمایش فیلم در آموزشگاه ها و سازمان دهي امور فوق 
برنامه در مدارس کشــور. تولید فیلم شاید در دهه های سي 
و چهل در ایران خیلي ضعیف بود و صنعت فیلم و مســتند 
علمي چندان پا نگرفته بود. بر این اســاس، در سال 1342 
جشنواره اي در ایران آغاز شد که اولین جشنوارة فیلم ایران 
است و تنها جشــنوارة ثبت شده از کشور ایران در یونسکو 
محسوب می شود. یکي دیگر از فعالیت هایي که در طول این 

گام هجدهم؛ پرواز با دو بال
گزارش نشست های هجدهمين همايش ساالنة 

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

گزارش
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چند سال در بخش تکنولوژي انجام پذیرفته، طرح آموزشي 
رشد از ســال 1374 تا 1382 بوده اســت. از فعالیت هاي 
دیگر این دفتر پایه گذاری »شبکة شاد« یا »شبکة آموزشي 
دانش آموزان« در سال 1379 بود. این شبکه در سال 1381 

به »شبکة ملي مدارس ایران« تغییر نام پیدا کرد. 
ســال 138٥ اولین »جشــنوارة پدیدآورندگان محتواي 
الکترونیکــي« با مخاطــب دانش آموز و معلم برگزار شــد. 
جشنوارة تولید محتوا در بخش فني و حرفه اي دو سال قبل از 
این انجام مي شد. در سال 1388، با توجه به نیازهاي موجود، 
بحث تولید کتاب هاي صوتي یا کتاب هاي گویا مطرح شد. با 
توجه به اینکه تقویت مهارت شنیداري دانش آموزان و مهارت 
روان خواني دانش آموزان یکي از اهداف برنامة درســي بود و 
مشــکلي که ما در مناطق دو زبانه داشتیم، این کتاب هاي 
گویا را آماده کردیم که کار سنگیني بود. بخش بعدي تولید 
فیلم هاي آموزشي معلمان بود که در این چارچوب، از زمان 

تحول نظام آموزشي هر ســاله تعدادي فیلم براي معلمان 
تولید مي شود. 

من در گذشته مســئولیت واحد نرم افزارهاي آموزشي را 
عهده داربودم. بر این اساس فعالیت هایي را که در این واحد 
اتفاق افتاده اند، تشریح مي کنم. بیش از 1٥0 عنوان نرم افزار 
آموزشي از سال 1381 تا 1390 طي یک دورة نه ساله برای 
دوره هاي متفاوت تولید شــد. چــون بودجة »IT« در دهة 
1380 به آموزش متوسطه اختصاص داشت، نرم افزارهایي که 
در دفتر تکنولوژي تولید مي شدند، بیشتر در بخش آموزش 
متوسطه بودند. بر این اساس، از سال 138٥ به بعد بیشتر به 

سمت دورة آموزش ابتدایي رفتیم. 
ما نرم افزارهاي آموزشي یا به طور کلي محتواي الکترونیکي 
را در سازمان تقسیم بندي کرده ایم و بر اساس مخاطب و محل 
استفاده محتواهاي متنوعي را تولید مي کنیم. در حال حاضر 
حدود 11 مدل محتواي الکترونیکي، نرم افزارهاي تمرین و 
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تکرار، نرم افزارهاي ویژة آزمون، نرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه و 
کارگاه، و اجزاي آموزشي در اختیار داریم. انتظاري که واحد 
نرم افزار از مجالت رشد دارد این است که نرم افزارها معرفي 
و جایگاه نرم افزار در مباحث آموزشي تشریح شود. استفاده از 
نرم افزارها توصیه و جایگاه آن ها به عنوان یک رسانه تثبیت 

شود.

دنياي شبکه رشد
فرهــاد  بخشــنده، رئيس گروه توليــد محتوای 

الکترونيکی شبکة ملی مدارس ایران )رشد( 
»شبکة رشد« در سال 1379 به راه افتاد و تا سال 138٥ در 
اختیار بخش خصوصي بود. دوستاني از »دانشگاه امیرکبیر« و 
سایر وزارتخانه هاي مرتبط شبکة رشد را آماده سازي کردند. 
در سال 138٥، با آمدن آقاي کفاش و ایجاد معاونت فناوري 

در سازمان، شبکة رشد در سازمان گسترش یافت.
شبکة رشد رسانه اي اســت که دیر، اما کامل آمده است. 
امروزه هــر کمبودي را که در رســانه هاي دیگر مي بینید، 
مي توان در شــبکة رشد جبران کرد. همة رسانه ها جذابیت 
و ارزش خاص خودشــان را دارنــد، اما در همة آن ها این ما 
هســتیم که مي گوییم براي مخاطب چه چیزي را انتخاب 

کنند. تنها رســانه اي که خود کاربر انتخاب مي کند، شبکة 
اطالع رساني و اجتماعي است. این موضوع با آموزه هاي دیني 

ما نیز مطابق است. 
شبکة رشد قدرت انتخاب را در اختیار کاربر قرار مي دهد. 
شبکة رشد یک شبکة ملي است و اسم آن شبکة ملي مدارس 
ایران اســت، زیرا هم کشوري است و هم براي فارسي زبانان 
ســایر کشورها قابل استفاده اســت. هدف ما ایجاد فضایي 
پاک در حوزۀ اینترنت اســت؛ هــم از نظر محتوایي و هم از 
حیث فضاســازي. شما با اطمینان خاطر اجازه خواهید داد، 
فرزندانتان وارد شبکة رشد شوند و از آن استفاده کنند. یکي 
از موارد جالب دیگر در شــبکة رشد، میزان نفوذ آن است. 
در دسترس ترین رسانة موجود و توزیع آن هم بسیار آسان 
است. بحث دیگر بحث نامحدود بودن است. البته شبکه هاي 
اینترنتي و شبکة رشــد محدودیت هاي فني هم دارند، اما 

قابلیت دارند که گسترش زیادي پیدا کنند.
ما شبکة رشد را به دو قسمت تقسیم مي کنیم: بخشي که 
دوستان ســازماني ما تولید محتوا مي کنند و بخش مربوط 
به کاربران. مهم ترین بخش شبکة رشد »دانش نامه« است. 
دانش نامه مخزن بزرگي اســت با حــدود 3٥ هزار کاربرگ 
محتوایي که در قالب هاي متفاوتی طبقه بندي شده اند. این 

فرهاد بخشندهسيدسعيد بدیعي
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شبکه نیازهاي تا امروز ما را جواب داده است، ولي دیگر قادر 
به تأمین نیازهاي ما در حوزه هاي آموزشي و پرورشي نیست. 
ما از سال 1390 به این نتیجه رسیدیم که در رشد باید تحول 

ایجاد کرد. 
اولیــن معضلي که با آن روبه رو شــدیم، ایــن بود که ما 
حجم بزرگي از محتواها را داشــتیم که در طبقه بندي هاي 
موضوعي آمده بودند و پیدا کردن آن ها کمي سخت بود. این 
طبقه بندي را تغییر دادیم و طبقه بندي رشــد را پایه  محور 
کردیم. این پایه ها مي تواند مبناي خوبي باشــد. البته ما به 
خاطر شــرایط آموزش و پرورش از پایه استفاده مي کنیم، 
وگرنه اصل بر جست و جوست. بر این مبنا، ما دو نوع محتوا 
داریم: محتواي رسمي و محتواي کاربران. در این پنج سالي 
که کار کرده ایم، همکاران ما همه از خانوادة بزرگ آموزش و 

پرورش و دغدغه های آموزشی و پرورشی دارند.

فضاي تعامل در سيستم جدید
مرتضی جواهری پور، دبير فني شبکة رشد

قبل از اینکه وارد نمایش امکانات این سیســتم شــوم، 
توضیحاتي دربارة شبکة رشد مي دهم. زماني که شبکة رشد 
در سال 1381 به راه افتاد، دنیاي وب به معناي امروز نبود. 
محتوا توسط افرادی که روی دانش تولید صفحات وب تسلط 
داشــتند، آماده مي شد و در اختیار کاربر قرار مي گرفت. آن 
زمــان کار بزرگي که اتفاق افتاد این بود که سیســتم هاي 
مدیریت محتوایي فراهم شد و این کار بزرگي در ایران بود. 
ما با استفاده از این سیستم ها محتواي خودمان را در اختیار 
کاربران قرار مي دادیم که امتیاز بزرگي بود. چون باعث می شد 
امکانات جســت و جو به کاربران بدهیم و فضاهاي آرشیوي 
آماده کنیم. اما به مرور زمان این امکانات قدیمي شــدند و 
دیگر قابل استفاده نبودند. کار ما االن این است که هم این 
فضا را نگه داري کنیم و هم سیستم جدیدي را آماده کنیم تا 

بتوانیم با کاربر تعامل داشته باشیم. ما از سازمان مي خواهیم 
که کمک کند تا این سایت مورد استفادة دانش آموزان قرار 

بگیرد.
ما در سیستم جدید فضاي تعامل با کاربر ایجاد کرده ایم و 
این امکان را فراهم آورده ایم که کاربران گروه تشکیل بدهند، 
و عضوگیري کنند و در آنجا فعالیت داشته باشند. معلمان ما 
مي توانند در اینجا ایده مطرح کنند. امکان دیگري که داریم، 
ایجاد بالگ است. در این فضا امکان فرمول نویسي هم ایجاد 
کرده ایم. مي توانیم اپلیکیشن هاي موبایلي شبکة رشد را هم 

در اختیار کاربران بگذاریم.

زبان و روایت در فيلم های آموزشی
 وحيد گلســـتان، رئيس گـــروه توليد رسـانه های 

دیداری- شنيداری
ضرورت فیلم هاي آموزشي بدیهي است و در این سال ها 
سؤاالت دیگري طرح شده اند. از جمله اینکه آیا مثل گذشته 

به فیلم آموزشی نیاز داریم یا نه؟ 
در مورد تاریخچة دفتر و ساختار و تشکیالت آن دوستان 
صحبت کردند. آنچه که مــن مي خواهم به آن بپردازم این 
اســت که تا االن به کجا رسیده ایم و چه آینده ای  به لحاظ 

مرتضي جواهري پور



30

بیانی از این رسانه پیش رو داریم. امیدوارم تغییر و تحولي که 
با ادغام دو بخش سازمان صورت گرفته است، از اینجا به بعد 

با انرژي خوب و هم فکري همراه شود.
فیلم آموزشــي رسانه اي کاربردي اســت که در راستاي 
تسهیل و تعمیق فرایند یادگیری، دستور بیان خود را از علوم 
تربیتي، سینما و علوم ارتباطات مي گیرد. چند کلیدواژه در 
این تعریف وجود دارد. یکي بحث کاربردي بودن است. اگر 
فیلم آموزشي براي آموزش نباشــد، همة ارزش هاي دیگر 
هنري و زیبایي شناســي و بیاني آن مخدوش مي شود. فیلم 
آموزشي براي فیلم بودن تهیه نمي شود، بلکه براي آموزش 
اســت. هرچند اگر جنبة فیلم بودن آن هم مخدوش شود، 

محل بحث است. 
دو کلیــدواژة دیگر در این تعریف وجود دارد: تســهیل و 
تعمیق. از بین ویژگي هاي متعددي که براي فیلم آموزشي 
می شناسیم، این دو مورد در این رسانه مؤثرترند. نکتة ظریف 
اینجاست که اصالتًا ما هیچ رسانة کامل آموزشي نداریم. در 
واقع تکنولوژي آموزشي براي حل مشکالت کالس و فرایند 
آموزش، روش ها، ابزارها و وسایلي را تولید مي کند و می کوشد 
هــر روز روش هاي تازه اي تولید كند. معناي این موضوع آن 
اســت كه روش هاي ما كامل نیستند؛ حتي كتاب كه براي 
ما از اصیل ترین رســانه ها است. با این نگاه باید ببینیم فیلم 
آموزشــي در فرایند آموزش به ما چه مي دهد. مهم ترین آن 

بحث »تسهیل« و »تعمیق« است.
نكتة دیگر این است كه باید به فیلم آموزشي بینارشته اي 
نگاه كنیم. در اینجا وارد بحث زبان علم و زبان هنر مي شویم. 
در امر آموزش ما همیشــه مي خواهیم یك نقطة مشخص 
را پیش بیني كنیم و به آن برســیم. پس احتمااًل زبان علم 
انتخاب خوبي است، اما گاهي اوقات چون زبان علم جذابیت 
ذاتي كمتري نسبت به زبان هنر دارد، به زبان هنر نیاز پیدا 
مي كنیم و قصــد می کنیم از توانمنــدي آن بهره بگیریم. 

خطــري در اینجا به وجود مي آید و آن تقابل میان  رویکرد 
هنری و رویکرد علمي اســت. اگر ایــن دو بتوانند به نقطة 
مشترکی برســند، اتفاق ویژه ای  رخ می دهد و ما مي توانیم 
یك رسانة هنري - آموزشی داشته باشیم كه هم ارزش ذاتي 
زیبایي شــناختي خودش را دارد و هم یك رسانة ارزشمند 
براي آموزش محسوب مي شــود. رسیدن به این هدف هم 
بسیار سخت اســت. البته به نمونه هاي خوبي در طول این 
سال ها رسیده ایم. ما باید از فیلم براي آموزش بهره بگیریم و 

فیلم باید در فرایند آموزش قرار بگیرد.
اما در مورد بحث روایت هاي نو در فیلم آموزشــي. در روایت 
سنتي ما به طور متمركز یك موضوع را در نظر مي گرفتیم 
و آن را تعمیق مي كردیــم. این تعمیق مي تواند یك هدف 
مهم آموزشي باشد و همچنان این شیوه مي تواند در تولیدات 
جدید ما مفید و انتخاب درستي باشد. اما در شیوة نوین نیاز 
است كه براي ارتباط جذاب تر در روایت تقطیع شكل بگیرد. 
نســل جدید به دلیل سرعت بسیار باال و سلیقة تحت تأثیر 
اینترنت، نمي تواند بنشیند و یك روایت زمانمند و طوالني 
را دنبال كند. ضرورت تولید داده های عظیم باعث تغییر در 
شکل بیان فیلم آموزشی شده است، ضمن آنکه با این شیوه 
برای اولین بار وارد حیطة تعامل در فیلم آموزشی می شویم. 

وحيد گلستان
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ما در این شــیوه با حذف روایت، آن را به دســت مخاطب 
مي سپاریم. در بازي هایي كه در این سال ها ساخته مي شوند، 

مرز بین یادگیري و سرگرمي برداشته شده است. 
در شــیوة جدید ما با قطعات فیلمي روبه رو می شویم كه با 
هم ارتباط دارند و مخاطب مي تواند انتخاب كند. اتفاق دیگر 
این است كه معلم مي تواند اطالعات را به صورت مالتي مدیا 
در اختیار داشته باشد. مؤلف فیلم آموزشي براي رسیدن به 
سطح باالتر کاربرد آموزشــی، از فیلم خود مي گذرد. نكتة 
آخر اینكه ما در تالشــیم با توجه به نیاز جدید نسل امروز، 
فیلم را در خدمت شــرایط و مخاطب جدید قرار دهیم. اگر 
این اتفاق رخ دهد، ما وظیفة ذاتي خود را انجام داده ایم. من 
چهار مسئلة مهم را الزم توجه می دانم: 1- بازنگري در روند 
تولید فیلم آموزشــي؛ 2- برنامه ریــزي براي بخش توزیع و 
تكثیر رسانه هاي غیرچاپي؛ 3- ایجاد شرایط بهبود بازار فیلم 

آموزشي؛ 4- تربیت نیروهاي متخصص.
 

استانداردهای کتاب آموزشی
فریبا کيا، معاون سامان دهی منابع آموزشی - تربيتی

منابع آموزشي و تربیتي پشــتیباني براي تحقق اهداف 
برنامة درســي هســتند. بنابراین ما اگر بخواهیم كارمان را 
درست شــروع كنیم و به فرایند صحیح كار بپردازیم، بهتر 
است كه از ابتدا خاستگاه كارمان مشخص شود و اصولي را 
كه در برنامة درسي است، براي خودمان معلوم كنیم. ابتدا با 
نگاه تلفیقي به اصولي می پردازیم كه در برنامة درسي ملي 
به عنوان اصول و سیاست هاي تولید مطرح شده اند و بعد به 

استانداردها مي رسیم. 
مواد و رسانه هاي یادگیري همة وسایل ارتباطي هستند كه 
براي تحقق اهداف برنامه ها و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
از آن ها استفاده مي شود و كاربرد آن ها نقش مؤثري در فرایند 
یادگیري دارد. در برنامة درسي اصولي بر رسانه ها حاكم است. 

اصلي در برنامة درسي در موضوع رسانه ها مورد توجه جدي 
است و آن، »اصل بهره گیري از بستة آموزشي« است. »تنوع 
رسانه هاي یادگیري« هم یكي از اصول برنامة درسي است. 
یكي از نكاتي كه در برنامة درســي به عنوان اصل حاكم بر 
رســانه هاي یادگیري مطرح اســت، بحــث »بهره گیري از 
مشاركت بخش خصوصي در تولید منابع آموزشي و تربیتي« 
است. »اصل بومي گرایي« اصل دیگري است كه توجه به آن 
ضروري اســت. اصل »توجه به فناوري ارتباطات و اطالعات 
و استفاده از لوح فشرده« از اصول دیگر برنامة درسي است. 
همچنین، طبق اصل »جذابیت«، مواد و رسانه هاي یادگیري 
باید با توجه به رعایت اصول هنري و ویژگي هاي مخاطبان 
طراحي شــوند. اصل »خالقیت و نــوآوري« باعث مداومت 
و اثربخشي یادگیري مي شــود و به جذابیت محتوا در نظر 
دانش آموزان كمك مي كند. اصل آخر اصل »نظارت« است. 

برنامة درسي توسعه، تولید، توزیع و اثربخشي را به بخش 
خصوصــي واگذار مي كند. اما نظارت یك وظیفة حاكمیتي 
اســت و ســازمان پژوهش براي تحقق این اصل  در ســال 
1378 بحث »سامان بخشــي منابع آموزشي و تربیتي« را 
به عنوان یكي از مأموریت هاي خود تعریف كرد. در ســال 
1389، به عنوان یك مصوبة قانوني در »شوراي عالي آموزش 

فریبا کيا
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معرفي شــده را به تعداد عناوین كتاب هاي درسي حساب 
كردیم. در این چهار سال، براي دورة پیش دبستاني بر اساس 
راهنماي فعالیت، براي هر فعالیت 137 منبع اســتاندارد و 
پشتیبان معرفي كرده ایم. در همین چارچوب براي ابتدایي  
308، برای متوسطة اول 13٥، برای متوسطة نظري 114، 
و بــرای فني و حرفه اي به تفكیك گروه براي هر گروه 110 
عنوان معرفي كرده ایم. انتظاري كه از مجالت داریم معرفي 
منابع مناسب و استاندارد به جامعة هدف، توسعة بهره گیري 
از منابع استاندارد، تبیین استانداردها و تبادل تجارب معلمان 

در بهره گیري از منابع استاندارد است. 
مــن در فرصت باقي مانده به موانع و چالش ها مي پردازم. 
از عمر ســامان دهي 1۶ ســال مي گذرد، امــا از آن جا كه 
یك سیاست كالن اســت و بخش هایي از آن متأثر از سایر 
معاونت هاي حوزة ســتادي اســت، ناهماهنگي و انسجام 
در اجــراي این مصوبه موجب چالش هایي مي شــود. یكي 
از مــواردي كه به عنوان چالش جدي مطرح مي شــود این 
اســت كه: چرا از كتاب هاي اســتاندارد استقبال نمي شود؟ 
من به مواردي كه در این مدت به آن ها رســیده ایم، اشــاره 
مي كنم: فقدان اطالع رساني و ناآگاهي معلمان در مورد منابع 
استاندارد، نبود انسجام و یكپارچگي بین بخش هاي مختلف 
ستادي؛ شیوه هاي ارزشیابي؛ تفوق توان تبلیغاتي بخش هاي 
خصوصي؛ اولویت منابع اقتصادي در صداوسیما؛ توانمندي 
ناكافــي بعضي از معلمان در تدریــس بعضي از موضوعات 

درسي. 

ICDL بنياد
 ICDL عليرضا سلطانی فرد، مدیر اجرایی بنياد

یکي از دالیل اینکه ICDL  بــه آموزش و پرورش وارد 
شد، این است که آموزش و پرورش متولي سواد است و سواد 
دیجیتال از انواع ســواد است و احساس مي شد این وظیفه 

و پرورش« به تصویب رسید. هفت ماده در این مصوبه آمده 
است كه مادة چهار آن سازمان پژوهش را مكلف مي كند كه 
استانداردها و ویژگي هاي اختصاصي و عمومي منابع آموزشي 
و تربیتــي را طراحي و تعیین كند و كتاب ها و منابعي را كه 
از بخش خصوصي وارد مي  شــوند، با این مالك ها و معیارها 
بررســي کند. محور ما در استانداردها برنامة درسي است و 
اولین محوري كه در مورد هر منبع آموزشي و تربیتي به آن 
توجه مي شــود، ارتباط و هم سویي با برنامة درسي است. از 
دیگر محورها می توان به صحت علمي، كیفیت سازمان دهي 
محتواي كتــاب، فراهم كردن فرصت تعامــل با مخاطب، 
تناسب با نیازهاي مخاطبان، هم سویي با اهداف حوزة تربیت 

و یادگیري اشاره کرد. 
یكي از استانداردها این است كه كتاب ایجاد انگیزه كند، 
به رشد و توسعة مخاطب كمك كند، از قالب هاي متنوع بهره 
بگیرد، خالقیت و نوآوري داشته باشد و بتواند دانش آموزان 
را به خواندن ترغیب كند. اگر كتاب كمك درسي باشد، باید 
مفاهیم و مهارت هاي اساســي مطرح شده در كتاب درسي 
را به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت یادگیري دانش آموزان 
توسعه دهد. مهارت ها و ارزش هاي موجود در كتاب درسي 
را به منظور تســهیل یادگیري مطرح كند، استانداردهاي 
ارزشي برنامة درسي را رعایت كند، بر یادگیري پایدار تأكید 
كند، عالقه و انگیزة مخاطب را افزایش دهد و موجب توسعة 
یادگیري شــود. من در جدولي روزهاي آموزشي را در سال 
1394 اســتخراج كردم. ما در این سال 177 روز آموزشي 
داشــتیم. »دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي« براي دورة 
پیش دبســتاني هر روز 2/٥ كتاب یا منبع استاندارد، براي 
دورة ابتدایــي حدود ۶ كتاب و براي دورة متوســطه حدود 
2/43 كتاب معرفي كرده است.. اما چرا ما هنوز در مدارس 
مشــكل داریم؟ مجالت رشد مي توانند در توجیه مخاطبان 
بسیار مؤثر باشــند. ما برای چهار سال نسبت تعداد منابع 
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به عهدة آموزش و پرورش اســت. در قرن 21 بي ســوادان 
آن هایي نیســتند که نمي توانند بخوانند و بنویســند، بلکه 
کساني هستند که نمي توانند یاد بگیرند و بازآموزي کنند. 
بدترین رویکرد اســتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
آموزش، استفاده از سخت افزار بي کیفیت در مدارس به امید 
رخ دادن یک معجزه است. در بحث هوشمندسازي مدارس، 
معمواًل به جنبة سخت افزاري می پردازند و به فلسفة حاکم بر 
هوشمندسازي توجه نمی شود. بر اساس چشم انداز جمهوري 
اســالمي ایران در ســال 1404، ایران باید در این سال به 
باالترین پیشرفت هاي علمی و فناوري در سطح منطقه دست 
یافته باشــد. راهکارهایي هم در این زمینه مشخص شده اند 
که عمدتًا بحث آشنایي شهروندان با فناوري اطالعات است.

اوایــل دهة 1380  بحث آموزش کارکنان دولت در حوزة 
سواد دیجیتال مطرح بود. حوزة کاري هم سازمان پژوهش 
بود. تیمي که مأمور شده بودند که تجربیات دنیا را بررسي 
کنــد، که به بنیاد ICDL برمي خورد و نهایتًا تفاهم نامه اي 
بســته مي شــود. بحث هایي که ما در دهة 1380 داشتیم، 
کشورهاي اروپایي حدود سال 199٥ داشتند. انجمني در اروپا 
وظیفة تعیین استانداردهایي را براي اینکه شهروندان اروپایي 
با سواد دیجیتال شــوند، بر عهده دارد. آن ها استانداردي را 
فنالند طراحي کردند و آزمون هاي آزمایشي برگزار کردند. 
سال 1997 بنیاد ECDL در ایرلند شکل گرفت و به عنوان 
یک برند شناخته شد. بعد از چند سال در خارج از اروپا هم 
خواستار این گواهي نامه شدند که نهایتًا به ICDL تبدیل 

مي شود. 
ICDL یک برند اســت و علي رغم آنکه که ما در ایران 
آن را به عنوان مهارت هاي هفت گانه مي شناسیم، این گونه 
نیست. مجموعه اي از اســتانداردها و مهارت ها را به عنوان 
توسعة سواد دیجیتال مطرح مي کند. مجموعًا در سطح دنیا 
24000 مرکز آزمون تشکیل شده است که به هم پیوسته و 

در ارتباط با هم هستند. هر فرد مي تواند یک آزمون را در یک 
مرکز و آزمون بعدي را در مرکزي دیگر بدهد. به چهل و یک 
زبان این آزمون ها برگزار مي شوند. 1٥0 کشور عضو هستند و 
تاکنون 14میلیون داوطلب در این آزمون ها شرکت کرده اند و 
٥4 میلیون آزمون برگزار شده است. بعد از این گسترش، مقر 
قاره اي ایجاد شد. مقر بنیاد اروپا در بروکسل، بنیاد آمریکا در 
کلمبیا، بنیاد آفریقا در کنیا، ومقر بنیاد آسیا هم در سنگاپور 
است. در مجموعة کشورهاي آسیا، ایران و کرة جنوبي اجازة 
صدور گواهي نامه را به صورت مستقل دارند. ما صدور مجوز 
آموزش را داریم و براي کســاني که بخواهند آموزش دهند، 
مجوز صــادر مي کنیم. مجوز برگزاري آزمــون را هم صادر 
مي کنیم. ارزشیابي محصوالت آموزشي و صدور مجوز براي 

چاپ و نشر هم در اختیار بنیاد است.
سه ارزش بر این بنیاد حاکم است: یکي مسئولیت اجتماعي 
است که اعالم مي شود تمام افراد بتوانند صرف نظر از سن، 
جنســیت، موقعیت، توانایي و نژاد به این دانش دسترسي 
داشته باشــند. در این میان خیلی مهم است که دسترسي 
آسانی براي معلولین فراهم شود. ارزش دوم، مستقل بودن 
از تولیدکننده است. آموزشي که داده مي شود، براي کسب 
مهارت دیجیتال در هر محیط نرم افزاري است. ارزش سوم هم 

عليرضا سلطاني فرد
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فعالیت هاي ما تحت وب انجام مي شود و سیستم دستي کاماًل 
جمع شده اســت. محصوالت ما به صورت آنالین به فروش 
مي رسند. کار مهمي که انجام داده ایم، این است که مراحل 
نهایي تأیید نرم افزار آزمون گیر در حال انجام است. اگر این 
اتفاق بیفتد، ما هم مي توانیم این نرم افزار را به صورت محصول 
صادراتي به کشــورهاي متقاضي عرضه کنیم. قراردادهاي 
مراکز با ما به صورت ســه ســاله و تفاهم نامه اي که با بنیاد 
جهاني داریم پنج ساله است. هم آن ها ما را ارزیابي مي کنند و 
هم ما مراکزمان را ارزیابي مي کنیم. هر شش ماه مراکز برتر و 
مراکزي را که پیشرفت داشته اند، در سایت معرفی مي کنیم. 
43 درصــد از کاربران ما دانش آمــوز، 32 درصد فرهنگي و 
2٥ درصد از سایر اقشار جامعه هستند. ما یک روز نمادین 
تحت عنــوان ICDL داریم که 12 جوالي، مصادف با 31 
تیرماه است. مسابقه اي با عنوان برترین عملکرد هر سال در 
بنیاد جهاني برگزار مي شود که ما در دو سال برندة تندیس 
شدیم. کاري که امسال کردیم، قرار دادن »QR Code« در 
کتاب هاي آموزشي و درسي است و این کار را به همراه پروژة 
نهضت ســوادآموزي به عنوان بهترین عملکرد سال 201۶ 
برای بنیاد جهانی فرســتاده ایم. ما از سال 1390 حوزة نشر 
را راه اندازي کرده ایم. در ســال 1394 هم، 198473 نفر ـ 

آزمون برگزار کردیم. 

جشنوارة بين المللی فيلم رشد
یدا... کریمی، معاون فيلم

»جشنوارة بین المللي فیلم هاي آموزشي، علمي و تربیتی 
رشد« در سال 1342 در دفتر سمعي بصري وزارت آموزش 
و پرورش متولد شد. این جشنواره رسالت سنگیني را براي 
آموزش و پرورش بر عهده گذاشت. به این ترتیب جشنواره اي 
که باید نگاهي جدید را در وزارت آموزش و پرورش به وجود 
مي آورد و امکان بهتــري براي تعمیق و تحقیق آموزش در 

کیفیت است. مهارت ICT چه توانایي هایي ایجاد مي کند؟ 
براي افراد باعث اشتغال خواهد شد. دانش آموزان و معلمان در 
آموزش و پرورش می توانند از آن استفاده کنند. در سازمان ها 
باعث رشد و افزایش بهره وري مي شود و براي جامعه در بحث 
اشتغال رشد و افزایش بهره وري را به همراه دارد. پایین ترین 
سطحي که بنیاد تعریف مي کند، »سطح آگاهي« است. در 
دومین سطح سواد دیجیتال، فرد مي تواند روي »مهارت هاي 
زندگي« کار کند. در ســطح سوم »مهارت هاي کار« مطرح 
شــده اند. کودکان امــروز در زمانه اي متولد مي شــوند که 
وسایل الکترونیکي در اطرافشــان وجود دارد و مي توانند با 
آن کار کنند. ما یک مهارت هاي سبک زندگي داریم و یک 
مهارت هاي سبک کار. اکثر افراد ممکن است از عهدة سبک 
زندگي بر بیایند، ولي در مهارت هاي سبک کار مشکل دارند. 
ما در ایران 2۶0 مرکز فعال داریم که ٥4 مدرسه هستند، ٥ 

دانشگاه، 11 مرکز دولتي و 190 مرکز آزاد.
پروژه هایي کــه ما در بنیاد داریــم، پروژه هاي مقدماتي 
هســتند؛ مثل کودک الکترونیک. ما تصمیم گرفتیم که به 
عنوان فوق برنامه، از پایة پیش دبســتان تا ششــم ابتدایي 
استانداردهایي را طراحي کنیم و با توجه به هم خواني که با 
کتاب هاي درسي داریم، بتوانیم مدارسي را که مایل هستند 
در سیستم فوق برنامه آموزش داشته باشند، راهنمایي کنیم 
و تولید محتوا داشته باشیم. پروژة دیگري داریم که تعریف 
آن در دنیا براي افراد بي ســواد است. ما این پروژه را دو سال 
پیش با نهضت سوادآموزی شروع کردیم و یک دورة پایلوت 

گذاشته شد که در حال اجراست.
همانط ور کــه گفتم، امروزه هفت مهــارت ICDL لغو 
شده است و بنابر تشخیص نیاز افراد، مهارت ها آموزش داده 
مي شــوند. آزمون هاي ما با یک نرم افزار برگزار مي شوند که 
در دنیا چند شرکت آن را تولید مي کنند. ما در بنیاد تولید 
پورتال و نرم افزار آزمون گیر را شروع کرده ایم و در حال حاضر 
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کشور به وجود مي آورد، پا به عرصة وجود نهاد. ابتدا با عنوان 
»فستیوال فیلم هاي علمي آموزنده« نام گذاري شد. سال بعد 
دکتر خانلري کلمة جشنواره را به جای فستیوال پیشنهاد 
کرد. این جشــنواره به حیات خود ادامــه داد تا به جریان 
عظیم انقالب اســالمي برخورد کرد. با شروع انقالب تا سال 
13۶4 تعطیل شد. در این سال بعضي از مسئوالن تشخیص 
دادند که این جشــنواره مفید است و تا به امروز که چهل و 
ششمین دورة آن آغاز مي شود، ادامه داشته است.  هدف از 
برگزاري جشنواره این بود که ابتدا بتواند یک تحول عظیم 
آموزشــی به وجود آورد و همة دانش آموزان کشور را تحت 
پوشــش قرار دهد. با توجه به اینکه این جشنواره به صورت 
بین المللي برگزار مي شود، دانش آموزان و فرهنگیان می توانند 
با رویکردهاي جدید علمي در ایران و جهان آشــنا شوند و 
در کالس درس از این برنامه اســتفاده کنند. از طرف دیگر 
می تواند عدالت آموزشي را در کل کشور فراهم کند. هر روز 
در دنیا تحوالت عظیمي در ارتباط با فناوری آموزشــي رخ 
مي دهد. این تحوالت را مي توان در اختیار معلم و دانش آموز 
قرار داد. اگر بر مبناي اهداف برگزارکنندگان یا بنیان گذاران 
جشنواره تأملي داشــته باشیم، بهره گیری از فیلم آموزشي 
در فرایند آموزش آسان خواهد شــد. هدف بنیان گذاران و 
برنامه ریزان جشــنواره این بوده است که به عدالت آموزشي 
برسند. »جشنوارة بین المللي فیلم رشد« جشنواره اي است 
براي تمام فصول. این جشــنواره ابتدا در آبان ماه هر ســال 
با توجه به تقویم اجرایي جشــنواره در تهران و چند استان 
به صورت هم زمان اجرا مي شــود. بعد از آبان ماه به صورت 
دوره اي در استان هاي متقاضي برگزار مي شود تا اردیبهشت 
ماه سال بعد ادامه می یابد. هم اکنون پنج استان کشور در حال 
برگزاري این جشنواره هستند. با توجه به رویکردهایي که از 
ابتدا تا به امروز به آن ها رسیده ایم، بخش هایي براي جشنواره 
در نظر گرفته شــده اند. ابتدا در جشنواره بخش بین الملل 

نهادینه شد و بنیان گذاري جشنواره بر پایة تولیدات داخلي 
و بین المللي بود. با توجه بــه تحوالتي که در این زمینه به 
وجود آمد و همکاران فرهنگي متقاضي بودند که از جشنواره 
بهتر استفاده کنند و خودشان تولیدکننده باشند، متممي به 
جشنواره وارد شد به نام بخش معلمان فیلم ساز که سیزده 

دورة آن تا به امروز برگزار شده است. 
مســابقات »بخش دانش آموزان فیلم ساز«، همه ساله در 
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار 
می شود و جزو مسابقات هشت گانه است. از این طریق امکاني 
براي فیلم سازان دانش آموز فراهم شده است تا آثارشان را با 

دانش آموزان فیلم ساز سراسر کشور به رقابت بگذارند.
سال گذشته امکاني فراهم شد که فیلم هاي جشنواره در 
پردیس ها و دانشگاه فرهنگیان به نمایش گذاشته شود و براي 
دانشجو ـ معلمان با تحلیل ارائه شود. جشنواره بخش هایي 
مثل »مســتند علمي« دارد. با توجه به اینکه ما در آموزش 
نیاز فراواني به مستند آموزشي داریم، براي قضاوت و داوري 
بخش مستند را به دو بخش تقسیم کرده ایم: مستند علمي 
ناب و مستند آموزشي. بخش های دیگری که داریم، بخش 
پویانمایي اســت، بخش داســتاني کوتاه است که همکاران 
فرهنگي از آن اســتقبال زیادي مي کنند، و بخش داستاني 

یدا... کریمي
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بلند اســت که در سینماها و کانون ها به نمایش درمي آیند. 
در جشــنوارة چهل و پنجم از بیســت و شش کشور جهان 
براي ما فیلم ارسال شد. ما حدود پنج فیلم از آمریکا داشتیم. 
آثار رســیده به دبیرخانه 1300 عنوان فیلم بود که شامل 
بخش بین الملل، آزاد ایراني، دانشجوـ  معلمان، فرهنگیان و 

دانش آموزان فیلم ساز است.
جشنواره در دو بخش اجرا مي شود: بخش هم زماني و بخش 
مرور. سال گذشــته هم زمان با تهران در پنج استان کشور 
به اجرا درآمد: شهرستان هاي تهران، استان مرکزي، گیالن، 
خراسان شــمالي، هرمزگان و سواحل مکران. در این بخش 
ما ۶٥ شــهر را تحت پوشــش قرار داده ایم. در بخش مرور 
استاني2۶ استان کشور متقاضي برگزاري جشنواره بودند. در 
مجموع در جشنوارة چهل و پنجم 428 شهر کشور میزبان 
برگزاري جشــنواره بوده اند، 2272 مرکز نمایشي را تحت 
پوشش داشــته ایم و 100 پردیس فرهنگیان را نیز پوشش 

داده ایم.

شبکه توليد و توزیع
سيدکمال شهابلو، معاون انتشارات

دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي چند کار مهم انجام 
مي دهــد: تولید محتوا، تولید و پشــتیباني فنــي و هنري، 
استانداردسازي و سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، توزیع 
و بازرگاني و تبلیغات و پشتیباني اجرایي، و ICDL. نیروهایي 
که در تولید محتوا داریم 97 نفر، نیروهاي تولید و پشتیباني 
هنري ٥٥ نفر، نیروهاي استانداردسازي و سامان دهي منابع 
آموزشي و تربیتي 1۶ نفر، و نیروهاي بخش توزیع و بازرگاني 

و پشتیباني اجرایي 2٥ نفر هستند. 
جمعًا 293 نفر در این دفتر فعالیت مي کنند. فعالیت هایي 
که در این دفتر انجام مي شــوند ملي است. بخش اعظمي از 
بستة آموزشي در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي آماده 

مي شــود.  برون دادهــاي دفتر عبارت اند از: مجالت رشــد، 
کتاب نامة رشد، شبکة رشد، سایت مجالت رشد، جشنواره هاي 
گوناگون، نرم افزار درسي، پژوهش ها و کتاب گویا. هرکدام از 
این برون دادها را همکاران توضیح خواهند داد. مثاًل در مورد 
مجالت رشد، دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي 3٥ عنوان 
مجلة رشد تولید مي کند. بعضي از این عنوان ها نه شماره ای، 
بعضي هشــت شماره ای، بعضي چهار شماره ای و بعضی تک 
شماره اي هستند. حدود 19٥ شــماره مجله در سال تولید 

مي شود. تقریبًا هر دو روز یک بار مجله ای متولد مي شود. 
در مورد پژوهش ها همان طور که مي دانید اگر بخواهید کار 
شما توسعه پیدا کند، حتمًا باید کار پژوهشی هم انجام دهید. 
پژوهش ها به توسعه می انجامند. در مورد تولیدات مکتوب، تا 
سال گذشته این طور بود که وقتي کار به افست مي رفت، ادامة 

کار هم توسط دفتر انجام مي شد. 
امروز توزیع مجالت رشــد و تمام منابع آموزشي و تربیتي 
مکتوب توسط »شرکت افست« انجام مي شود و ما فقط نقش 
نظارتي داریم. تاکنون پژوهش هاي متنوعی در دفتر انتشارات 
صورت گرفته اســت و امسال تصمیم داریم چند پژوهش به 
این شــرح را انجام دهیم: بررسي تأثیر مجالت رشد بر عادت 
به مطالعه در میان دانش آموزان؛ بررســي نیازهاي مخاطبان 
مجالت رشــد بزرگ سال به منظور طراحي و تولید محتواي 
مناسب؛ چگونگي توسعة کمي مجالت رشد طي برنامة ششم 
توسعة سازمان. مورد آخر را که کّمي است، توضیح خواهم داد. 

محصوالت دفتر مکتوب و غیرمکتوب هستند. 
در بخش غیرمکتوب ما توزیع کننده نیستیم و فقط نقش 
نظارتي داریم. یعني هر تولیدي که غیرمکتوب اســت، ادارة 
کل نظارت بر نشر و مواد آموزشي آن را با کتاب درسي توزیع 
مي کند. مثاًل برای دورة متوســطه از طریق کتاب فروشي ها 
و برای کاردانش و فنی وحرفه ای از طریق اســتان در اختیار 
دانش آموزان قرار مي گیرد. موارد مربوط به دورة ابتدایي تا دو 
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سال پیش توسط مدارس تهیه مي شد. 
سال قبل فقط در تهران به صورت پایلوت از طریق سامانة 
فروش هم این کار انجام گرفت. امسال سامانة فروش به کل 
کشور تعمیم داده شده، اما ممکن است بعضي از دانش آموزان 
مثاًل کد ملي نداشــته باشند و نتوانند از طریق سامانة کتاب 
درســي را تهیه کنند. براي این گروه هم از طریق مدرســه 
کتــاب تحویل داده مي شــود. کتاب همراه بــا CD عرضه 
خواهد شــد. تولیدات مکتوب ما عبارت اند از: مجالت رشــد 
و کتاب نامة رشــد. مجالت رشد به دو روش توزیع مي شوند: 
الکترونیکي و فیزیکي. در روش فیزیکي مجالت را به سراسر 
کشــور مي فرستیم. ما 700 نماینده در کل کشور داریم. این 
نمایندگان آمار و اطالعات خود را به مرکز اســتان مي دهند. 
مرکز استان اطالعاتش را به ما مي دهد و ما مجالت را توزیع 
مي کنیم. البته از طریق ســایت هم فیزیکي توزیع مي کنیم. 
الکترونیکي به این صورت است که PDF مجالت رشد را وارد 
ســایت مجالت رشد مي کنیم و از این طریق قابل دسترسي 
 »noormags« اســت. تفاهم نامه اي هم با پایگاه تخصصي

داریم که کل مقاالت را  در اختیار عالقه مندان قرار  دهد. 
کتاب نامة رشد هم همین طور است. هم در مدارس توزیع 
مي شود و هم در ســایت roshdmag گذاشته مي شود. ما 
فعالیت هاي متفاوتی براي توسعة کّمي مجالت رشد داشته ایم. 
در ســال 1394 سي و هشــت میلیون مجله تولید و توزیع 
کرده ایم. بعضي از مجالت در این آمار نیستند. در شهر تهران 
سفرهاي گروهي یا انفرادي داشته ایم و با مدیران مناطق در 
تهران و تنکابن، و مدیران مدارس در ســازمان، نشست هایی 
برگزار کرده ایم. پاشنة آشیل توزیع مجالت رشد و هر رسانه  اي 
در مدارس، مدیران مدرسه هستند. بازدید مدیران مدارس و 

نمایندگان رشد از دفتر و شرکت افست را داشته ایم. 
با معاونان آموزشــي و نمایندگان مجالت رشد هرساله 
نشســت هایی داریم. این نشست ها به رشد کّمي مجالت 

کمک می کنند. همه ســاله در نمایشگاه مطبوعات حضور 
پیدا مي کنیم سیاســت هاي کلي ما در توزیع مجالت این 
است که تگســتردگي توزیع ایجاد کنیم. در استان ها هم 
همین طور است. شوراي برنامه ریزي مجالت سفر مي کند 
و نــکات الزم را انعکاس می دهد. تبلیغات در شــبکه هاي 
اســتاني را داریم. چند سال است که گردهمایي قطبي در 

مشهد گذاشته ایم. 
با وجود این کارها باید فعالیت هاي دیگري هم داشته باشیم. 
یکي از آن ها این است که باید حتمًا تا نیمة اول سال 139۶ 
پژوهشی کّمي در سطح ملي انجام دهیم. برنامة ششم توسعه 
باید از امسال شروع مي شــد، اما یک سال عقب افتاد. ما در 
برنامة ششــم توسعه باید هر ســال دو درصد رشد کّمي در 

مجالت رشد داشته باشیم. 
ما تصمیم داریم در قدم اول براي هر مدرسه در کشور یک 
پوستر بفرستیم و چهار پوستر آماده کرده ایم: برای معلمان، 
بــرای دورة متوســطة دوم، برای دورة ابتدایــي و برای دورة 
متوسطة اول. توزیع این پوسترها را دفتر به عهده گرفته است 
و به عهدة معلمان نیست. مدارس در حال شناسایي هستند 
حدود 10٥ هزار مدرســه داریم و هر پوستر را به یک مدرسه 

خواهیم فرستاد.

سيدکمال شهابلو
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مقدمه
»خواندن« مهارتی زبانی اســت که با شکل نوشتاری زبان 
در ارتباط اســت؛ مهارتي حیاتی در جامعه و پایة یادگیری 
درمحیط مدرســه و خارج از آن. کسب این مهارت توسط 
دانش آموزان، مبنایی برای کوشش های تحصیلی آیندة آن ها 
خواهد بود. مهارت خواندن فرایندی بسیار پیچیده است و  
مراحل گوناگونی دارد. یادگیری خواندن در کودکان، همانند 
دیگر رفتارها، دارای مراحل و توالی مشخصی است. تحول 
مهارت های زبانی، گوش دادن، سخن گفتن، تحول حرکتی، 
تمیز دیداری و شــنیداری، تحول مفهوم و تفکر شناختی، 
توانایــی دقت و تمرکز حواس در انجام فعالیت ها هم خوانی 
بین صوت ها و نمادهای بینایی حروف، شناخت کلمه، لذت 
بردن از خواندن کلمه هــا و در نهایت درک و فهم مطالب، 
از جمله مهارت های اساســی در فرایند خواندن محسوب 

مي شوند.
توانایي خواندن از جمله مقتضیات ضروري فهمیدن در دنیای 

کنونی است. خوب و درست خواندن از عوامل مهم پیشرفت، 
ســرگرمی، لذت بردن و رفع خستگی است. نکتة مهم در 
امر خواندن، توجه و تأکید بــر امر فهمیدن یا برخورداري 
از سواد خواندن اســت كه كودكان از طریق مجموعه ای از 
فعالیت ها وتجربه ها فرا می گیرند. در دورة دبستان  ، مهارت ها، 
رفتارها و  نگرش های مرتبط با »ســواد خواندن« نوآموزان 
را به طور عمده در خانه و مدرســه رشد می دهند. در خانه 
و مدرســه منابع مختلفی باعث پیشرفت »سواد خواندن« 
می شوند. تجربیات و فعالیت های روزانه، به  ویژه فعالیت های 
سازمان یافته در کالس درس، از جملة این منابع هستند که 
در پیشــرفت »سواد خواندن« بسیار حائز اهمیت اند. عالوه 
بر خانه و مدرســه سایر عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
واجتماعی جامعه و رسانه ها در ایجاد زمینة پیشرفت سواد 

خواندن در کشور تأثیرگذارند ]زندي،1393[.
کليدواژه ها: مجالت رشد، سطح خواندن، سواد خواندن، 

معماری اطالعات

مجالت رشد 
و ارتقای سطح خواندن

سیدکمال شهابلو، کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مقاله
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 سواد خواندن چيست؟
»انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی«، سواد 
خواندن را: »مهارت توانایی درک و اســتفاده از صورت های 
متفاوت نوشتاری مورد نیاز جامعه یا ارزشمند برای افراد« 
تعریف کرده است. کودک دارای »سواد خواندن« از نظر این 
مؤسسه فردی است که توانایی درک معنای متون مختلف 
را دارد و از خوانــدن برای یادگیری و شــرکت در اجتماع 
خوانندگان در مدرســه و زندگی روزمره استفاده می کند. 
مؤسسة مذکور، با هدف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد 
خوانــدن، مطالعة بین المللی وتطبیقی »پرلز« را از ســال 
2001 میالدی برنامه ریزی و اجرا کرده که هدف آن ارزیابی 
میزان توانایي کودکان پایة چهارم ابتدایی در زمینة ســواد 

»خواندن« است.
در تجزیه و تحلیل نتایج آزمون پرلز که در سال 2011 
بین 49 کشور جهان و از جمله ایران به عمل آمد، کشورهای 
هنگ كنگ، روســیه و فنالند رتبه های اول تا سوم را کسب 

کردند و مشخص شد که در این کشورها والدین دانش آموزان 
شرکت کننده در آزمون به مطالعه اهمیت بیشتری می دهند 
به طــوری که والدین ایــن دانش آمــوزان از کودکی برای 
بچه هایشان کتاب مي خوانند یا کتاب را به کودک خود هدیه 
مي دهند. ایران نیز بین 49 كشور شركت كننده رتبة 42 را 
كسب كرد كه نشان دهندة عملكرد ضعیف دانش آموزان پایة 
چهارم كشورمان به ویژه در خواندن متون اطالعاتي و دانش 
عمومي اســت. نتایج پرلز، لزوم تغییر در حوزه های برنامة 
درسی، منابع، تجهیزات و فرهنگ کتابخوانی را به مسئوالن 

گوشزد کرد ]كریمي و همكاران،2011[.
عوامل مؤثربر پيشرفت سواد خواندن

خانواده: پایه و اساس یادگیری کودکان برای خواندن، 
با استفاده از تجربیات آن ها در زمینة زبان گفتاری و نوشتاری 
در خانواده شكل مي گیرد. هرچه تنوع محرک های محیطی 
در خانــه در جهــت افزایش مهارت های خواندن ، بیشــتر 
فراهم باشــد کودکان توانمندی بیشتری در سواد خواندن 
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از خود نشــان خواهند داد. دسترسی آسان 
کودکان به مواد خواندنی و متون نوشــتاری 
در خانه رابطه ای معنادار با میزان پیشرفت 
ســواد خواندن دارد. بی شــک کودکان در 
خانواده هایی که عالقه  مند به خواندن هستند 
و به مطالعــة کتاب، مجله و... می پردازند، از 
نظر ســواد خواندن برتری بیشتری نسبت 
به ســایر کودکان دارند. رویارویی کودکان 
با متون چاپی، انجام فعالیت های نوشتاری، 
نقاشــی کردن در مورد داستان ها، خواندن 
متون با صــدای بلند، از جمله فعالیت هایی 
هســتند که می تواننــد در خانه و به کمک 

 اعضای خانواده انجام شــوند و ســبب رشــد و پیشرفت 
»سواد خواندن« شوند ]كاكو جویباري و همكاران، 1387[.

بر اساس یافته های پرلز 2011، کودکان خانواده های با 
سواد، دارای توانایی باالتری در خواندن هستند. دانش آموزانی 
که والدینشــان از خواندن لــذت می برنــد، به طور مکرر 
می خوانند، کتاب های فراوان دارند، با فعالیت های خواندن 
از بلوک های الفبایی تا بازی با کلمات ، از سنین پایین درگیر 
می شوند، پیشرفت خواندن باالتری دارند. وجود کتاب های 
خاص کودکان در خانه نیز همبســتگی و ارتباط مثبتی با 

عملکرد خواندن نشان داده است. 

آموزش های قبل ازدبســتان: از آنجا که آموزش و 
یادگیری در سنین خردسالی ماندگاری بیشتری دارد، لذا 
توجه بــه مهارت های خواندن در قبل از ورود به مدرســه 
می تواند زمینة توانمندی کــودکان را در خواندن در دورة 
ابتدایی فراهم سازد. ایجاد عالقه به مطالعة کتاب، بیان نظرات 
و ایجاد ارتباط مناســب با دیگران، از مهم ترین زمینه های 

توسعة سواد خواندن هستند که قبل از ورود 
کودک به دبستان و در سنین خردسالی  و 
با انجام فعالیت های متنوع توسط مربیان، در 

کودکان شکل می گیرند.
یافته هاي پرلز 2011 نشان مي دهد که 
در ســطح بین المللی، به طور متوسط بین 
عملکرد خواندن دانش آموزان پایة چهارم و 
زمانی که قبل از دبستان آموزش دیده بودند، 
همبستگی مثبت وجود دارد. درگیر کردن 
کودکان با فعالیت های ادبی قبل از شــروع 
مدرســه در توسعة ســواد خواندن كودكان 
مؤثر اســت. کتاب خواندن، داستان گفتن، 
سرود خواندن، بازی کردن، اسباب بازی های الفبایی و بازی با 
کلمات از جمله فعالیت هایی هستند که قبل از دورة دبستان 
انجام می شــوند و می توانند به گســترش سواد خواندن در 

دوره های بعدی به کودکان کمک کنند.

مدرسه: مدرسه از جمله محیط های آموزشی است که 
تأثیرات عمیقی بر میزان سواد خواندن کودکان دارد. عوامل 
زیادی در مدرسه بر فراگیری سواد خواندن به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم تأثیر می گذارند. برنامة آموزشــی رسمی و 
نگرش مثبت معلمان نسبت به اهمیت خواندن، پرداختن به 
خواندن در فعالیت های مکمل و فوق برنامه، حضور معلمان 
آموزش دیده، وجود فضاهای مناسب کالس درس و وجود 
کتابخانــة فعال و دارای کتاب های خواندنی از جمله عوامل 
تأثیرگذار در گسترش سواد خواندن کودکان هستند. عالوه 
برآن، رابطة کودک و مدرســه و نگرش کودک به مدرسه از 

مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح سواد خواندن است. 
طبق یافته های رایلی )1994(، حدود و اندازة سازگاری 

 
رویارویی کودکان با 
متون چاپی، انجام 

فعالیت های نوشتاری، 
نقاشی کردن در مورد 
داستان ها، خواندن 
متون با صدای بلند، 
از جمله فعالیت هایی 
هستند که می توانند 

در خانه و به کمک 
اعضای خانواده انجام 

شوند و سبب 
رشد و پیشرفت 

»سوادخواندن« شوند
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کــودک با مدرســه عامل مهمــی در توان 
خواندن کودک در پایان سال اول تحصیلی 
است. برنامة درسی منعطف و دارای رویکرد 
مطالعه و تحقیق که در آن زمانی برای مطالعة 
آزاد و بیان نظرات در مورد کتاب های مطالعه 
شــده در نظر گرفته شده باشد، می تواند به 
مدرسه در گسترش ســواد خواندن کمک 
کند.  نتایج پرلز 2011 نشان داد، کشورهایی 
که مدارسشــان در برنامة روزانه و هفتگی 
خود، مطالعة متون ادبی و اطالعاتی را وارد 
کرده اند، با افزایش رتبه در ســواد خواندن 

نسبت به دیگر کشورها روبه رو بوده اند.

رسانه ها: در كنار ســایر عوامــل، رسانه هاي آموزشي 
مانند كتاب، روزنامه و مجالتی مانند مجالت كمك آموزشي 
رشد، به رشد و توسعة سواد خواندن در دانش آموزان كمك 
می کنند و زمینه هاي پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری 
فراهم می آورند. این منابع كمك آموزشي در توسعه و رشد 
معناي متــن خواندني در ذهن دانش آمــوزان مؤثرند و به 
گسترش دامنة لغات آن ها کمک می کنند. رسانه ها معنا و 
مفهوم متن خوانده شده را سریع تر منتقل می کنند و تجاربی 
را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که کســب آن ها از 
راه های دیگر چندان امکان پذیر نیست. در نتیجه به تکامل، 
عمق و میزان یادگیری از محتواي خوانده شــده می افزایند 

]آهنچیان ،1383[.

معماری اطالعات در مجالت رشد
»معماري اطالعات« چارچوب و استاندارد حداقلي را در 
نظر مي گیرد. این مفهوم اولین بار توســط ریچارد ورمن 

مطرح شد. ورمن معماری بوده که در برهه اي 
تجربة کار گرافیکی و نویسندگي پیدا کرد. 
او در بحث خود از معماري استفاده مي کند 
و مي گویــد: »در دنیاي جدیــد، ما باید به 
سمت معماري اطالعات برویم.« منظور او از 
معماري بحث »دیزاین« است. دیزاین نقطة 
مشترک معماري، نویســندگي و گرافیک 
است. البته اگر بخواهیم نویسندگي را بحثي 
گسترده تر بدانیم، مي توانیم بگوییم بخشي از 
نویسندگي دیزاین است. یعنی همان طور که 
در معماري می کوشیم با چیدمان و گسترش 
دادن موضوع، اهداف معمارگونة خودمان را 
براي مخاطب معنادار کنیم، در گرافیک دقیقًا روي همین 
نقطه کار مي کنیم. ورمن مي گوید: ســازمان دهي الگوها در 
قالب داده هــا و ارائة داده ها به  صورت واضح و در عین  حال 

پیچیده هدف معماري اطالعات است.
این بحث چند ســال بعد در دانشــگاه پي گیري شد و 
بعدها در آمریکا به صورت یک قانون درآمد و در کشورهاي 
دیگر هم گســترده شد. این جریان به رسانه ها هم رسید و 
چند شاخه ایجاد کرد: یکي »ساختار منطقي« كه هر مطلب 
مي تواند داشته باشد؛ دیگری »ساختار محتوایي« که مي تواند 
به کمک ساختار منطقی بیاید تا آن را بارور کند و سرانجام 
»ساختار صفحه آرایي« و »ساختار ذخیره سازی«. در مجالت 
با ساختار متفاوتي روبه رو هستیم. هرکدام از این ساختارها 
یک  موضوع را نشان می دهند. ساختار اطالعاتي به اصالت 
فرهنگي و ریشة مطلب اشاره مي کند، ساختار صفحه آرایي 
درک گرافیکي نویسنده را نشان مي دهد، ساختار محتوایي 
دربارة بحث تکنیکي است و ساختار فیزیكي و چاپ بر نمود 

بیروني و عینیت یافته و كاالیي مجله تأكید دارد.

 
کتاب خواندن، 

داستان گفتن، سرود 
خواندن، بازی کردن، 

اسباب بازی های الفبایی 
و بازی با کلمات از 
جمله فعالیت هایی 
هستند که قبل از 
دورة دبستان انجام 
می شوند و می توانند 
به گسترش سواد 

خواندن در دوره های 
بعدی به کودکان کمک 

کنند
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 هر مجله مجموعه ای اهداف اصلي دارد 
که خط مشــي و جایگاه مجلــه را در حوزة 
مربــوط به آن در بر می گیــرد و این اهداف 
الگویی دارنــد. این الگو که همان »معماري 
مطلب« اســت، کمک مي کنــد که اهداف 
مجله به بهترین شــکل ممکن به مخاطب 
منتقل شــوند. مجالت حوزه هاي متفاوت 
دارند و اهدافشان با هم فرق دارد. هر مجله 
بر اســاس اهدافش قواعد خاصي براي تهیة 
مطلب دارد. یکي از وظایف مهم این است که 
بین گرافیک و متن، بر اساس نیاز مخاطب، 
توازن برقرار کند. یکي از قابلیت هاي الگوی 

معماری اطالعات این اســت که در تعریف مجله، براساس 
اهداف و گروه مخاطب، چینش ها و بخش هاي متفاوتي براي 

مجله به وجود مي آورد ]شیخ داراني ،1381[.
باید گروه مخاطب را شناخت. این موضوع به چگونگي 
انتقال مطالب به آن  كمك مي كند. به خاطر سرعت باالي 
انتقال اطالعات در میان بچه ها، مدت زماني که آن ها صرف 
مي کننــد تا موضوعی را جذب کنند، شــاید به چند ثانیه 
برسد. در نتیجه مهم است که به وسیلة گرافیک و اِلمان هاي 
گرافیکي کاری کرد که مدت زماني که قرار است مخاطب 
صرف ورق  زدن مجله کند، بیشــتر شــود. به این ترتیب 
گرافیســت به کمک تحریریه مي آید تا باعث شود، مطلب 
بهتر به مخاطب منتقل شود. دربارة گرافیک چند نکتة قابل 

توجه وجود دارد: 
-گرافیک از تحریریه قابل جدا شدن نیست. در کار حرفه اي، 
نکتة مهم تعامل بین دو بخش اســت و نمي توان سردبیر، 
مدیر داخلي و گرافیســت را از هم جدا کرد. نظر همة این 

افراد بر همة شئونات مجله حاکم است. 

- همکاري و تعامل دو طرفه باعث مي شود، 
مدت زماني که مخاطب به مطلب مجله نگاه 
مي کند، افزایش یابد و مجله خواندني تر شود. 
- در تنظیم الگو براي معماري مطالب؛ جنس 
مطالب، بر اساس اهداف مجله تغییر مي کند. 
اگر مطالب مجله موضوعات روز باشند، مثل 
ورزش، اوقات فراغت و گردشــگري، کمک 
مي کنند مجله برد بیشــتري داشته باشد. 
قطعــًا در اینجا کیفیت عکس و مطالب نیز 

مهم است . 
توجه به معمــاري اطالعات، یعنی چینش 
و جایگاه مطالــب در مجله، ما را به طراحي 
»لي آوت« می رساند. لي آوت در واقع قالبي است که مطالب 
در آن قــرار خواهد گرفت؛ گرچه هیچ کــس عماًل با این 
قسمت چندان در تماس نیست و آن را لمس نمي کند. در 
چینش مطالب می تــوان بخش هاي متعددی ایجاد کرد تا 
عالوه بر حفظ پیوستگي، قسمت هاي کوتاه تري همراه و در 
كنار مطلب اصلي ارائه شود. مدت زماني که شخص احتیاج 
دارد 100 کلمه را بخواند، خیلي کمتر از آن است که بخواهد 
٥00 کلمه را بخواند. در نتیجه، کادربندي مطلب خیلي به 
خواندن او کمک مي کند. معمواًل دو صفحه مطلب گزارش 
و گفت وگو حدود 1200 کلمه می شود. اگر همة این مطالب 
به  صورت یکنواخت چیده شــوند، جذابیتي ایجاد نمي کند 
و خواندنی نیســت. در حالی که اگر قسمت هاي کلیدي به  
صورت کادر در کنار مطلب اصلی بیایند، یا مطلب با میان 
تیترهایي همراه شود، خیلي به خواندن کمک  خواهد كرد 
]ساالري،138٥[. بنابراین با پشت سرهم  گذاشتن و کنار 
هم چیدن اطالعات، نویســنده متن را تحت سیطرة خود 

مي گیرد و درجة تأثیرگذاري آن را باال مي برد.  

 
متفکران 

آموزش و پرورش 
کشور طی 

پژوهش هایی به این 
نتیجه رسیدند که یکی 
از شاه کلیدهای ارتقای 

آموزش و پرورش، 
ارتقای سطح خواندن 
است. البته نه فقط 

خواندن کتاب درسی، 
بلکه خواندن برای 

لذت بردن، سرگرمی  و 
فهمیدن
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نقش مطالعة مجالت رشد در پيشرفت سواد خواندن 
کودکان

مطالعــة غیر درســی، باعث باال رفتن ســطح فکر و فعال 
شدن ذهن کودکان و نوجوانان می شود. وقتی سطح فکری 
دانش آمــوز باال رفت و ذهن او فعال شــد، امکان فراگیری 
درس های مدرســه برایش بهتر فراهم می شــود. به عبارت 
دیگر، دانش آموزی که همگام با مطالعة درسی، به طور جدی 

به مطالعة کتاب ها و نشریات غیر درسی نیز می پردازد:
- دارای سطح فکر و اندیشه های وسیع می شود.

- ذهنش برای فراگیری فعال تر می شود.
- گنجینة لغاتش کامل تر می شود.

- افق های جدیدی پیش رویش باز می گردد.
- آمادگی اش برای یادگیری درس های مدرســه بیشــتر 

می شود.
- حس همانندســازی ، الگوگیری رفتاری و شــکل گیری 

شخصیت در او تقویت می شود.
- به صورت جدی تر و قوی تری در راه کســب علم گام بر 

می دارد ]مرادپور ، 138۶[.
از چنین منظري اســت كه مطالعة مجالت رشد باعث 
افزایش یادگیری یادگیرندگان می شــود. ایجاد ارتباط بین 
مطالب درسی و زندگی اجتماعی ، به عمق بخشیدن یادگیری 
و عالقه به تحصیل کمک می کند ]الریك، 1387[. مجالت 
رشد هم در صدد هستند این زمینه را پررنگ کنند. سابقة 
این کار نه به ســال های اخیر، بلکه به ســال های 1341 تا 
1343 برمی گردد. در این دوران، متفکران آموزش و پرورش 
کشــور طی پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که یکی از 
شاه کلیدهای ارتقای آموزش و پرورش، ارتقای سطح خواندن 
است. البته نه فقط خواندن کتاب درسی، بلکه خواندن برای 

لذت بردن، سرگرمی  و فهمیدن. 

طبق اســناد باالدســتی آموزش و پرورش، مانند »سند 
تحول بنیادین«، آموزش به چارچوب برنامة درسی و کالس 
درس محدود نیست. باید پنجره ها را باز کرد و آموزش را به 
مسجد، پارک، حیاط مدرسه، کتابخانه و ... برد. از طرف دیگر، 
منابع آموزشي را نیز باید متنوع و متكثر كرد. در كنار كتاب 
درسي رسمي، رســانه هاي دیگر از جمله نشریات، مجالت 
كمك آموزشي و رسانه هاي مجازي و آنالین نقش اساسي 
دارند. در این میان، مجالت رشــد جای خالی موضوعاتی را 
که در کتاب درسی نیستند، به شیوة بازی، لذت و سرگرمی 
 پر می کنند. این  روش  دانش آموزان را به وجد می آورد و در 

نتیجه یادگیری واقعي اتفاق می افتد ]دشتي، 1390[.

پيشنهادات و راهکارهای افزایش اثر بخشی مطالعة 
مجالت رشد توسط دانش آموزان

1. بررسی نقش و اهمیت مطالعات غیردرسی دانش آموزان 
به منظور تغییر دیدگاه و همسوسازی نظرات همکاران در 

جلسات شورای معلمان مدارس.
2. اختصاص برخی از ســاعات انشا به کتابخوانی و مطالعة 

مجالت رشد توسط دانش آموزان در کالس درس.
3. آگاه سازی اولیای دانش آموزان از اهمیت و نقش مطالعة 
غیردرسی و به خصوص مجالت رشد، در پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان.
4. برگزاری مسابقه از مطالب و محتوای مجالت رشد پس از 
توزیع آن بین دانش آموزان و اهدای جوایز مناسب به دانش 

آموزان منتخب.
٥. ارائة کار پژوهشی در کالس و مدرسه و مرتبط با موضوع 

دروس مختلف، از محتوای مجالت رشد.
۶. برگزاری نمایشگاه های مجالت رشد.

7. کاهش حجم و »مسئله محور« نمودن محتوای کتاب های 
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درسی.
8. تغییر روش تدریس و اکتفا نکردن به یک منبع آموزشی 

در نظام آموزشی کشور.
9. برقــراری ارتبــاط با اولیــای دانش آمــوزان و توجیه و 
حساس کردن آن ها نســبت به ضرورت مطالعة غیردرسی 

دانش آموزان.
10. تهیه و تدوین مجالت رشد متناسب با ویژگی های سنی 

دانش آموزان.
11. جذب دانش آموزان با اســتفاده از روش های گوناگون، 

استفاده از مشوق ها و... .
12. برنامه ریزی و گنجاندن ســاعاتی به عنوان »ســاعت 

مطالعة غیردرسی« در برنامة درسی هفتگی.
13. تالش بیشتر رسانه های جمعی برای ترغیب دانش آموزان 
به مطالعة مجالت رشد، با طراحی برنامه های آموزشی متعدد 

و مرتبط.
14. بررســی مطالب و محتوای مجالت رشــد در جلسات 

گروه های آموزشی ]عظیمي،1384[.
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مجالت رشد نمی توانند نسبت به دغدغه های کالن 
جامعه بی تفاوت باشند. دغدغة »هدایت تحصيلی« 
و هموار ساختن مســير دانش آموزان در انتخاب 
رشتة تحصيلی که قطعًا با آیندة تحصيلی و شغلی 

آنان گره خورده است، از جملة این مسائل است.
به منظور تبيين این موضوع، نشســتی با حضور 
دکتر علی اصغر احمدی، صاحب نظر و پيشکسوت 
در حوزة مشاوره و ســردبير مجلة رشد آموزش 
مشاور مدرسه و سردبيران مجالت عمومی رشد در 

روز دهم خرداد 139۵ برگزار شد. 

علی اصغــر احمدي: بحث هدایــت تحصیلي از جمله 
مباحثي اســت که اگر به وســعت و گستردگي آن توجه 
داشــته باشــیم، مي بینیم که به لحاظ »سرمایة انساني« 

بحث مهمي اســت. چون تمام دانش آموزانمان در نهایت 
باید وارد جامعه و شــبکة اجتماعي شوند و در مشاغل و 
مناصب گوناگون و جایگاه هــاي اجتماعي، جاي خود را 

پیدا کنند. 
شــما تجســم کنید که دانش آموزان از مدرسه خارج 
مي شــوند و وارد این شبکه مي شــوند. اینکه ما راه آن ها 
را مشــخص کنیم که کجا بنشــینند و در چه جایگاهي 
قرار بگیرند، در آموزش و پرورش اتفاق مي افتد. با همین 
هدایت تحصیلي ـ کــه االن در کالس نهم اتفاق مي افتد 
ـ اگر ما چرخه ای داشــته باشــیم که این هدایت درست 
صورت بگیرد تا هر آدمي با توجه به قابلیت ها، توانایي ها و 
استعدادهایش واقعًا در جامعه سر جاي خودش بنشیند، 
در هدایت او موفق بوده ایم. این وضعیت را مقایســه کنید 
بــا وضعیتي که این توزیع غلط انجام بگیرد و هر کس در 

نشست علمیـ  کاربردی

هدایت تحصیلی 
و مجالت رشد

گفت وشنود دکتر علی اصغر احمدی درباب»مشاوره و هدايت 
تحصيلي« با حضور سردبيران مجالت رشد عمومي
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جایی بنشیند که شایستگي ندارد یا تناسبي بین جایگاه 
و شخص وجود نداشته باشد. 

البته همه چیز هم به آموزش و پرورش مربوط نیست، 
ولي آموزش و پرورش در اینجا نقش بسیار مهمي دارد و 
توزیع نیروهاي انساني، عظمت کار، اهمیت آن و تأثیري 
که بر جامعه، تاریخ، علم و کشــور دارد، بسیار مهم است. 
بر اســاس تحقیقات و مطالعات انجام شده، تا به حال هم 
توزیع موفقي صورت نگرفته اســت. خب این یک ترسیم 
کلي از هدایت تحصیلي است که کوشیدم به صورت یک 

نگاه کلي مطرح کنم. 
در مورد مفهوم هدایت تحصیلــي دو نگاه داریم که از 
قدیم وجود داشــته اند: که یکي از آن هــا نگاه آموزش  و  
پرورشی اســت. در مورد هدایت تحصیلی آیین نامه اي در 
اسفندماه در »شوراي عالي آموزش  و پرورش« به تصویب 

رسیده و هنوز هم از طریق رئیس جمهور ابالغ نشده است. 
در این نگاه، هدایت تحصیلي در انتخاب رشــته خالصه 
می شــود. هدایت تحصیلي به معناي انتخاب رشته تلقي 
می شــود و تمام کارهایي که در زمینة هدایت تحصیلي 
انجام مي گیرد، این است که دانش آموزان بروند و رشته  ای 
از شاخه هاي کلي نظري، حرفه  وفن و کاردانش را انتخاب 
کنند و بعد از آن شــاخه ها، زیرشاخه ها را انتخاب کنند. 

آیین نامه بر این اساس تدوین شده است. 
ولــي نگاه دیگري هم وجود دارد که من آن را بیشــتر 
مورد تأکیــد قرار مي دهم. من در تدویــن این آیین نامه 
هم نقشي داشــته ام. من نگاه دیگري به هدایت تحصیلي 
دارم که آن را براي آموزش و پرورشمان بسیار ضروري تر 
مي دانم. بر اســاس این نگاه، بچه هــا از ابتدایي که وارد 
مدرسه مي شــوند، باید گام به گام موانع تحصیلي شان و 
مشــکالتي که در زمینة تحصیل دارند، شناسایي شود و 
نظام آموزش و پرورش به برطرف کردن مشــکالت آن ها 
کمک کند. مثــاًل فرض کنید، دانش آموزي روش مطالعه 
بلد نیست و نمي داند چگونه مطالعه کند. هدایت تحصیلي 
باید بتواند دانش آموزان را از چنین دســت اندازهایی عبور 
بدهد. مسائل عدیده اي در این زمینه وجود دارند. بعضی 
بچه ها انگیزه، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست 
مي دهند. من هدایت تحصیلي را کمک براي عبور از این 

گردنه ها و گذرگاه ها مي دانم. 
در آیین نامــة هدایت تحصیلي، به عنــوان فرایند ارائة 
خدمات راهنمایي و مشــاوره آمده است که دانش آموزان، 
ضمن آشنایي با استعدادها، توانایي ها و عالقه  های خویش، 
باید نیازهاي جامعه را بشناسند و بر اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة تحصیلي خود را انتخاب کنند. این 
سند هدایت تحصیلي را به عنوان ارائة خدمات راهنمایي 
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و مشــاوره تعریف کرده است. تعریف اول 
ما به طور سنتي از قدیم  و زماني که دورة 
راهنمایي درست شد، همین بود که بچه ها 
را هدایت کنند به رشته ای خاص. االن این 
هدایت به کالس نهم منتقل شــده است. 
یعني هدایت تحصیلي بــه همان معنا در 
نهم اجرا مي شــود. ولي همیــن آیین نامه 
آموزش و پرورش را مکلف کرده اســت که 
نظام جامع هدایــت تحصیلي را از ابتدایي 
شروع کند. یعنی آموزش و پرورش در دو 
ســال باید نظام جامع هدایت تحصیلي را 
از ابتدایي شروع کند تا انتهاي دبیرستان. 
ولي فعاًل همین انتخاب رشــتة کالس نهم 

اســت تا بعداً نظام جامع مشــاوره و هدایت تحصیلي را 
مطرح کنیم. 

انتخاب رشته در پایة نهم
در اینجا آمده اســت که هدایت باید از ابتدایي شــروع 
شــود، ولي امروز صحبت ما انتخاب رشته در کالس نهم 
است. در اینجا مالک ها و عوامل انتخاب رشته را مالحظه 
مي فرمایید. بــرای نظر خود دانش آمــوز، نتایج عملکرد 
تحصیلــي، نتایــج آزمون هاي مشــاوره اي، نظر معلمان، 
نظر والدین و نظر مشــاور امتیاز تعیین شــده است. نظر 
دانش آموز 10 درصد، نتایج عملکرد تحصیلي 3٥ درصد، 
نتایج آزمون ها 30 درصد، نظــر معلمان 10 درصد، نظر 
مشاور 10 درصد و نظر والدین ٥ درصد تعیین شده است. 
هنوز ما ضوابــط چگونگی توزیع این درصدها را نداریم و 
آموزش و پرورش باید شــیوه نامة آن را تنظیم کند. منبع 
انجام این  هدایت تحصیلی همین شــش مورد است. آیا 

واقعًا ما مي توانیم به وســیلة این ها هدایت 
تحصیلي دقیقی را اعمال کنیم و بدانیم که 

فرد دقیقًا به کدام مسیر باید برود؟ 
ما در طول ســالیان گذشــته پیوســته 
راه غلــط رفته ایــم. مــا در مــورد مثاًل 
نتایج آزمون هــا دوتا تســت داریم: یکی 
»پرسش نامة رغبت ســنجی« است و یک 
»آزمون ســنجش استعداد«. این آزمون را 
دکتر محمدنقي براهني اســتاندارد کرد 
و بــراي آموزش و پرورش ایران ســاخت. 
در اینجا یک سلســله توانایي هاي پایه اي 
که در مجالت به کار ما مي آید، ســنجیده 
مي شــود؛ مثل معناي واژه و تســلط روي 
آن، اســتدالل کالمي، کفایت اطالعات، اســتدالل ادبي، 
اســتدالل استنباطي، اســتدالل منطقي و مانند آن. این 
ســنجش در نهایت به ما مي گوید کــه در هریک از این 
اســتعدادهاي پایه اي دانش آموز چه نمره اي گرفته است. 
ما تا به اینجا اســتعدادهایي را مي سنجیم که حتي خود 
دانش آموز هم از آن آگاهي ندارد. معلمان هم از آن آگاهي 
ندارند. پرسش نامة رغبت سنجی واضح تر است. مثاًل دربارة 
موضوعات مورد عالقه پرســش مي کند. چند تست دیگر 
هم اجرا مي شود. در یک تست ویژگي هاي آسیب شناسي 
کودکان بررسي مي شود که تحت عنوان »سالمت روان« 

است.

محمدرضا حشمتي، سردبير رشد معلم: شرایط اجرا 
بسیار اهمیت دارد که رعایت نمي شود. آموزش و پرورش 
آیین نامه هاي سختي براي اجرا دارد و رغبت دانش آموزان 

را براي اجراي آزمون و زمان آن درنظر نمي گیرد.

 
احمدی: در آیین نامة 
هدایت تحصیلي، به 
عنوان فرایند ارائة 
خدمات راهنمایي و 

مشاوره آمده است که 
دانش آموزان، ضمن 

آشنایي با استعدادها، 
توانایي ها و عالقه  های 
خویش، باید نیازهاي 

جامعه را بشناسند و بر 
اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة 

تحصیلي خود را انتخاب 
کنند
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احمدي: من توضیحــي در مورد دیدگاه 
خودم بدهم. این سیســتم گرچه انتظامي 
پیدا کرده و مســئلة هدایــت تحصیلي بر 
اســاس این ابزارها و مالک ها شکل گرفته 
است، اما من آن را مستقیمًا با کار مجالت 
مرتبــط نمي دانم. کودکان به شــکل هاي 
گوناگون با تحصیل مشکل پیدا مي کنند و 
این مشکالت هیچ کدام در آیین نامه وجود 
ندارند. هدایت تحصیلي را بر این اساس من 
تحصیلي  تعریف مي کنم: هدایت  این گونه 
بــه معناي کمک بــه دانش آموز در جهت 
عبور موفقیت آمیز از تنگناها و گذرگاه هاي 

تحصیلــي و اجتماعــي به منظــور به فعلیت رســاندن 
توانایي هاي عقلــي و علمي خــود، و تحقق یک زندگي 
دانایي محور و در نهایت رسیدن به سطحي از حیات طیبه 
است. من هدایت تحصیلي را شناسایي هرگونه مانعي در 

این مسیر و برطرف کردن آن مي دانم. 
دورة نوجواني مباحث گســترده اي را به میان مي کشد. 
مثل گرایش بچه ها به طرف دوســتان و تحت تأثیر آن ها 
قــرار گرفتن و قطع ارتباط با تحصیل و وازدگي از محیط 
تحصیــل با رفتار معلم و ... . االن در مدارس خوب ما هم 
این جور بچه ها را اخراج مي کنند. این یک نگاه انســاني 
به تربیت نیســت. ما از پیش دبستاني باید ببینیم بچه ها 
چــه تصویري از معلم و رویکرد حل مســئله دارند. ما از 
همان دوره باید رویکرد حل مســئله را در بچه ها تقویت 
کنیم. رویکرد حل مســئله رویکردی دائمي است و تمام 
رســانه هایي که با بچه ها ارتباط دارند باید این رویکرد را 

منتقل کنند. 
مــن هدایت تحصیلي را به این معنــا مورد تأکید قرار 

مي دهــم و معتقــدم که این معنا بســیار 
اهمیت دارد. البته این معنا از تعیین رشته 
غفلت نمي کند. منتها بــا این رویکرد من 
روش هایي را براي هدایت تحصیلي توصیه 
مي کنم که مي توان آن ها را در مجالت هم 
منعکس کرد. یکي اینکه مشــاهدة دقیقي 
ارزشــیابي  بگیرد.  دانش آموزان صورت  از 
توصیفــي به این منظور وضع شــد که به 
جاي اینکه ما بچه را با نمره ارزیابي کنیم، 
بــا قابلیت هــاي گوناگون فــردی ارزیابي 
کنیم. توانایي رهبري، توانایي هاي مختلف 
شــناختي، هوش هاي چندگانــه، همه در 
این ارزشیابي توصیفي شناسایي مي شوند. در مورد نبوغ 
می  توان گفت، نبوغ اســتعدادي خدادادي است که ربطي 
به آمــوزش ندارد و آموزش در آن نقــش چنداني ندارد. 
در کشور ما نبوغ تشــخیص داده نمي شود. انواع و اقسام 
نبوغ  داریــم. بین نبوغ و دیوانگي مرز باریکي وجود دارد، 
به این خاطر کــه فرد چیزهایــي را مي گوید که جامعه 
نمي فهمد. ولي این ها را چه کسي باید هدایت کند؟ این ها 
قابلیت هایي هستند که در هدایت تحصیلي دیده نشده اند. 
من هدایت تحصیلي را به این نحو مي بینیم که شــامل 

چهار توصیه است: 
1. مشاهدة دقیق دانش آموز.

2. قــرار دادن دانــش آموز در موقعیت هاي شــغلي و 
حرفه اي و موضوعات گوناگون علمي، اجتماعي و فرهنگي.
خألیی کــه ما در آموزش و پرورش داریم، این اســت 
کــه بازدید و اردو داریم، ولي هیچ کدام را با هدف هدایت 
تحصیلــي انجام نمي دهیم. در روســيه بــرای انتخاب 
فضانــورد، از دورة دبســتان فعالیت هــاي هوافضا را به 

 
احمدی: هدایت 

تحصیلي به معناي کمک 
به دانش آموز در جهت 
عبور موفقیت آمیز از 
تنگناها و گذرگاه هاي 
تحصیلي و اجتماعي 
به منظور به فعلیت 
رساندن توانایي هاي 
عقلي و علمي خود، 
و تحقق یک زندگي 

دانایي محور و در نهایت 
رسیدن به سطحي از 

حیات طیبه است
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دانش آموزان نشان مي دادند. ســپس بچه هایي را که در 
این زمینه گیرندگي خاصي داشــتند و چنین مسائلي را 
دریافــت مي کردند، آرام  آرام جــدا مي کردند و در زمینة 
آموزش هاي مربوط بــه فضانوردي هدایت مي کردند. این 
اردوها براي تفریح نیســت، براي بروز بخشي از شخصیت 
فــرد اســت. می توانیم این مــوارد را در قالــب مقاله در 
رشــد معلم به خوبي انعکاس دهیم. بازدیدها باید جنبة 
استعدادشناســي داشته باشند. من به عنوان روان شناس، 
هیچ کــدام از روش ها را به انــدازة این روش داراي اعتبار 

نمي دانم. 
توصیة من این اســت که یک ســال را به عنوان سال 
هدایت تحصیلي درنظر بگیریم. از ابتداي سال به کودک 
بگوییم که امسال باید تعیین رشته کند و به دنبال رشته ها 

و مشاغل برود و آن ها را بشناسد. 
3. بررسي نمرات و آزمون ها.

4. مصاحبــه بــا والدین و افــرادي کــه دانش آموز را 
مي شناسند. والدین در هدایت تحصیلي بچه هایشان اغلب 
از منابع انحرافي بچه هایشــان را هدایت مي کنند. والدین 

باید بچه هایشان را آزاد بگذارند.

نيره شاه محمدی، مسئول پژوهش دفتر: این موضوع 
دغدغة همیشگي من بوده است و اعتماد زیادي هم به این 
تست ها نداشته ام. چون حاصلش را دارم مي بینم. من در 
زمان خودم هم اگر به این شکل هدایت مي شدم، مطمئن 
هستم که همان مسیر نادرستي را که انتخاب کردم، به من 
پیشنهاد مي دادند. فقط مي خواستم نمونه اي را مثال بزنم. 
در مسابقات مباحثة علمي که اخیراً برگزار شد، یک بخش 
کارهاي جمعي و یک بخش مجلس دانش آموزي داشتیم. 
بچه هــا باید از طرح و الیحة خود دفاع مي کردند. یکي از 
طرح ها همین بود که از هدایت نادرســت ناراحت بودند و 
پیشنهاد کارورزي تابستان را داده بودند. در پیشنهادشان 
هم سه سال اول و سه سال دوم را دیده بودند. طرح خیلي 
خوبي بود و بچه ها االن احساس نیاز بیشتري مي کنند و 
طرح هاي خوبي هم پیشنهاد مي  دهند. به قدری این طرح 
را جامع دیده بودند که حتي بودجه را هم پیش بیني کرده 
بودند. یکي از دوســتان نقل مي کرد که در کانادا بچه ها 
در تابســتان حتمًا شغلي دارند. به این تربیت هم مهارت 
کسب مي کنند و هم می فهمند به چه کاری عالقه دارند. 
شاید مورد دوم راهنمایي شما را به این شکل بتوان پیاده 

کرد.
احمدي: مــا باید حتمًا به این ســمت برویم که به فرد 
نگاه همه جانبه شــود، نه اینکه بر اساس چند نمره فرد را 

هدایت کنیم.
محمدعلی قرباني، ســردبير رشد جوان: من جواب 
نگراني هایــم را نگرفتم. چند نکته را از منظر پدر و مادر و  
نیز از منظر سردبیر رشد جوان می خواهم بگویم. اشکالي 
در نظام آموزش و پرورش مي بینم که خودمان هم جزئي از 
آن هستیم. اشکال هم اینجاست که ما براي فرهیخته هاي 
جامعــه برنامه ریزي مي کنیم و به دنبال آن هســتیم که 

دکتر علي اصغر احمدي
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برای آن افرادی که هر سال خارج مي شوند و مي خواهند 
دکتر، مهندس یا روان شــناس شوند، برنامه ریزي کنیم تا 
خوب تربیت شوند. آموزش و پرورش باید به هدایت عوام 
بیشــتر فکر کند تا خواص. جامعه فروشنده مي خواهد و 

نانوا هم مي خواهد، ولي ما این ها را پرورش نمي دهیم. 
ما هر ســال 4٥0 هــزار دانش آموز در رشــتة تجربي 
مي پذیریم. االن فارغ التحصیل فرهیخته زیاد شــده اند و 
جامعه توان هضم آن ها را ندارد. به نظرم هدایت تحصیلی 
این اســت که قدري بچه هــا را از تحصیل دور کنیم و به 
زندگــي و کار کردن ترغیب کنیم. در اغلب پســت هاي 
اداری فرد باید علوم انساني خوانده باشد، اما کم سوادترین 
افراد را در دبیرســتان وارد رشــتة علوم انساني مي کنیم. 
احساس می کنم که آموزش و پرورش باید در این موضوع 
بازنگری کند و دریابد که هدف ادامة تحصیل نیست، بلکه 

ورود به زندگي است.
سپيده چمن آرا، ســردبير رشد برهان متوسطة 1: 
ارزیابــي توصیفي قرار بود دبســتان را دربر بگیرد، اما در 
سوم دبستان متوقف شد. شکســت خورد چون معلمان 
توجیــه نبودند. کار معلمان این بود که نمره هاي کّمي را 
دســته بندي مي کردند و در قالب ارزشیابي توصیفي وارد 
کارنامه  کنند. اگر قرار اســت نظــام جامع آموزش پیاده 
شود، باید معلمان توجیه باشند. نمي شود ما دستورالعمل 

صادر کنیم و انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفتد. 
نکتة دوم اینکه شــما گفتید آزمون سنجش استعداد 
حــاوی ســؤاالتي اســت کــه توانایي هاي مربــوط به 
استعدادهایی را می ســنجد که در آموزش ما نیست. این 
هم مي تواند خوب باشد، ولي به نظرم ممکن است اعتبار 
نداشته باشــد. چون دانش آموز اصاًل نمي داند چطور باید 
جواب دهد. مگر اینکه تکرار شــود و همــراه با فرایندی 

باشد که به بچه ها توضیح داده شود که از آن ها چه چیزي 
خواسته مي شود. 

نکتة مهم دیگر والدین هســتند. مــن فکر مي کنم ما 
یادمان مي رود که نقش والدین ســه برابر نقش ماســت. 
بچه ها هشت ساعت در مدرسه اند و بقیة ساعات شبانه روز 
در منزل هســتند. والدین از هر لحاظ مؤثر هستند. وقتي 
والدین توجیه نباشــند و مي ترســند که بچه وارد جامعه 
شود، اجراي درست این طور طرح ها خیلي سخت مي شود. 
واقعًا مهم است که به این زیرساخت ها توجه داشته باشیم 

و خانواده را توجیه کنیم. 
نکتة آخر این که آقاي قرباني درست گفتند که آموزش 
و پرورش ما براي خواص است. من این گونه از دید خودم 
مي گویم که مــا مي خواهیم فرهیختــه تربیت کنیم، نه 

شهروند. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجالت رشــد: واقعیت 
این اســت که مخاطبان ما در انتخاب شــغل و شــیوة 
تحصیلي دچار اعوجاج  شــده اند. نسلي که برخی از آن ها 
خوب درس نمي خوانند، در ســنین باالتر دچار بي هویتي 
مي شــوند، چشــم اندازي براي آینــدة تحصیلی خود به 
صورت روشــن ندارند و در عین حال، به شکل بیمارگونه 
به دنبال صورت بندي  و پیشوندهاي تقلبي همچون دکتر 
و مهندس هستند. یکی از ابعاد مخاطب شناسی مجالت، 
»جامعه شناسي مخاطبان« است و این معضل در چارچوب 
آن می گنجد. به نظر می رســد در مجالت رشد باید بیش 
از هر چیــز بر مفهــوم »ارزش کار و تولید« و »تحصیل 
هدفمند« تأکید شود. خوش بختانه در حوزه های یادگیری 
به مقولة »کارآفرینی« توجه خاصی شده و سیاست کالن 
آموزش و پرورش اهتمام به تقویت گرایش به تحصیل در 
حوزة فنی و حرفه ای و کار دانش اســت.اگر در مجالت، 
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تصویــري دلپذیر و خوشــایند از کار و تحصیل به بچه ها 
ارائه شود، کار بزرگی شده است.

حشمتي: مــن فکر مي کنم ما در مجالت رشد و مجالت 
دانش آموزي بحث هدایت تحصیلي را به شکل هاي مختلف 
داریــم انجام مي دهیم. من مي توانم بــا این رویکرد همة 
مجالت را تحلیل کنم. نگراني براي این موضوع نیست که 
ما کاري نکرده ایم. شأن مجالت رشد شأن راهنمایي است. 
اتفاقًا  سوگیري  ما کاماًل در راستاي این نظام هدایت است 
و از این نظر نگراني نداریم، منتها بایدآن را غني تر کنیم. 
پیشنهاد من این است که روي مهارت هاي تحصیلي کار 
کنیم. نســل جدید همان طور که آقاي نادري مي گویند، 
غلط امالیي بسیار زیادي دارد. ما در این قسمت مي توانیم 
نقش داشته باشــیم. در ارتباط با راهنماي شغلي هم ما 
کار کرده ایم. مجلة رشد نوجوان سال هاست که روي این 
موضوع کار مي کند. یکي از فلسفه هاي تغییر ساختار این 
بود که طول زمان آموزش عمومي را بیشــتر کنند. پس 
مخاطب شــما کساني هستند که وارد دورة متوسطة دوم 
مي شــوند. ما باید نگاهمان را دقیق تر کنیم و به ســمت 

شناخت بیشتر مخاطب پیش رویم.
کاظم طالیی، ناظر هنری مجالت رشــد: به نظر من 
معلماني که در این زمینه آگاهي ندارند، نباید در آن ورود 

پیدا کنند.
علی اصغر جعفریان، ســردبير رشد نوجوان: ما هر 
موضوع و محوري که براي آن دور هم جمع مي شویم، از 
محور اصلي خیلي دور مي شــویم و وارد موضوعات فرعي 
و مشــکالت دیگر مي شــویم. فکر مي کنم، اگر روي این 
موضوع بیشــتر فکر کنیم، بهتر باشــد. همچنین، از آنجا 
که مشکالت زیادي در جامعه داریم، این  مشکالت تعلیم 
و تربیــت ما را مختل کرده انــد. وقتي با معلمان صحبت 

مي کنیم، در انتهایش به مسائل اقتصادي و مالي مي رسیم. 
وقتي با والدین صحبت مي کنیم، آن ها هم مشکالت خاص 
خودشان را دارند و به شدت گرفتار هستند. بحث هدایت 
تحصیلي بسیار اهمیت دارد و براي هر معلمي 10 درصد 
این مأموریت را تعریف کنند، او باید حســاس شود و باید 

از ابتداي کار به این موضوع پرداخته شود.
شهرام شفيعی، سردبير رشد دانش آموز: دغدغه هاي 
شــما بســیار درســت و دقیق اند. در مورد صحبت هاي 
دوستان هم من چیزي پیدا نکردم که مخالفت کنم. فقط 
به نکته اي به عنوان تلنگر اشــاره کنم. یکي اینکه اگر ما 
می خواهیم مدرک گرایي را در ذهن بچه ها و خانواده ها کم 
ارزش جلوه دهیــم، چرا این قدر مدرک مي خواهیم؟ باید 
مهارت را جایگزین مدرک کنیم. من شنیده ام در آمریکا 
بیشــتر این طور است. یعني اول باید مهارت داشته باشید 
و اگر مدرک داشته باشید، ارزش افزوده است. دوم اینکه 
به قــول آقاي جعفریان، این بحث در اختیارات آموزش و 
پرورش نیست، ولي ما داریم یک بحث فرهنگي مي کنیم. 
نکتة دیگر ترویج این تفکر است که نه دین مي تواند به 
جاي ما فکر کند، نه مدرک مي تواند به جاي ما فکر کند، 
نه ابزار و نه تکنیک. همة این ها وســایلي هستند که اگر 
از آن ها استفاده کنیم، بیندیشیم و تأمل کنیم، مي توانند 
به ما کمک کننــد. حتي دین داراني که خودشــان فکر 
نمي کنند و دینشــان به جاي آن ها فکر مي کند، مسائل 
و تعصباتي را که مي بینیم پیش مي آورند. پس انسان در 
هر جایي که قــرار دارد باید خودش فکــر و تعقل کند. 
اگر تفاوت بین تفکــر و تعقل را بپذیریم، تعقل مهم تر از 
تفکر و پارادایم تفکر اســت. تعقل آن نسخة انتزاعي است 
که در آن مي توانیم هر تفکري داشــته باشــیم. تعقل در 
واقع اندیشــیدن انتزاعي است. اگر معلمي که سر کالس 
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درس مي دهد، اندیشــه اي که پشــت آموزش و پرورش 
وجود دارد، مطبوعات و همة تأثیرگذاران فرهنگي بتوانند 
بــه دانش آموز بفهمانند کــه در کاري که انجام مي دهد، 
مهم این اســت که احساس خوش بختي و رضایت کند و 
امرارمعاش کند، در حد معقول کار خود را انجام داده اند. 
پس باید فکر کنیم چه شــد که همه مي خواهند دکتر و 
مهندس شوند. شــاید از اینجا بود که ما آمدیم براي هر 

منصبي یک مدرک قرار دادیم.
احمدي: مــن صادقانه گفتم که ایــن گفت وگو را براي 
نزدیک شــدن افکارمان در زمینة این موضوع تلقي کردم 
و خــودم را یک طــرف قضیه ندیدم. ولــي اگر بخواهیم 
منطقي به این قضایا نگاه کنیم، ما در اکثر موارد همراه و 
موافق هستیم. مشکل ما این است که وقتي منطقي فکر 
مي کنیم همین کارها را مي کنیم، ولي در مقام عمل کار 
دیگري انجام مي دهیم. من در صحبت هایم به دبیرستان 
و هدایت تحصیلي در این دوره اشاره کردم، اما برداشتي 
که شــد در مورد دانشگاه بود. جامعه شناسي این مباحث 
با آن وقتي که ما منطقي فکر مي کنیم، متفاوت اســت. ما 
ســالیان سال است که بر سر این قضیه صحبت کرده ایم، 
ولي عملي نشــده است. من با قسمت اعظم صحبت هایي 
که شــد موافقم، منتها همین مقوله ها را مي توانیم کمي 

متفاوت مطرح کنیم. 
من خواهشــي هــم دارم: مــا وقتــي مي خواهیم در 
مجالتمان کسي را به عنوان الگو نشان دهیم، مثاًل دکتر 
حســابي را معرفي مي کنیم، مي توانیــم افرادي را که در 
مهارت هاي کاري خود موفق بوده اند و مدرکي نداشته اند 

معرفي کنیم. همین باعث تشویق مي شود. 
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از اهداف برجستة وزارت آموزش و پرورش، پرورش 
استعدادهای هنری دانش آموزان است. »جشنوارة 
عکس رشد« بر این اساس، به دنبال تقویت تربيت 
هنری و زیبایی شناســی مخاطبان خود و در عين 
حال، در صدد کيفيت بخشــی به محصوالت خود 
اعم از کتاب های درسی، مجالت رشد و ... از طریق 

استفاده از عنصر »عکس« است.
آیين پایانی نهمين دورة جشــنواره عکس رشد در 
دهم تير 139۵ در تاالر فرهنگســتان هنر با حضور 
مدیران سازمان، برگزیدگان و عالقه مندان به هنر 
عکاســی برگزار شــد. آنچه در ادامه می خوانيد، 

گزارشی از این مراسم است.

فقط کالس درس آموزش نمی دهد
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی و دبير جشنواره
خیرمقــدم عــرض مي کنم خدمــت همگــي، خصوصًا 
دانش آموزان عزیز. دانش آموزانی که امروز در خدمتشــان 
هســتیم، دانش آموزان عزیز هنرستانی هستند و هنرستان 
جایگاهي بسیار بســیار باال دارد و بیش از آن که جامعه به 
آن توجه دارد، باید به آن توجه شود. به خصوص رشته هاي 
هنري، اعم از عکاســي و فیلم برداري که ما در مجلة »رشد 
جوان« عنایت ویژه اي به این دو شاخة هنری داشته ایم. اگر 
دانش آموزان مجلة رشد جوان را مالحظه کرده باشند، تأیید 
مي کنند که در این سال ها نسبت به جشنوارة فیلم رشد و 
به دانش آموزان فیلم ساز و عکاس عنایت ویژه اي شده است 

و جامعه هم توجه ویژه اي دارد. 
فضــاي امروز را فضاي یادگیري تلقــي کنید. در آموزش و 

بهترین عکس های تعلیم و تربیت 
در آلبوم ماست!

گزارش آيين پايانی نهمين دورة جشنوارة عکس رشد

گزارش
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پرورش امروز، فقط کالس درس بــه ما آموزش نمي دهد. 
نمایشــگاه هاي هنري، از جمله همین نمایشگاه، مي توانند 
براي شما بسیار مهم باشد و نوع نگاهي را که دوستان شما در 
بخش دانش آموزي به عکاسي داشته اند، مورد توجه بیشتري 
قرار دهید. از همه ممنون هستیم: اول از 2432  عکاسي که 
در این جشنواره مشارکت داشتند و 1٥318 عکس به این 
جشنواره فرستادند که به گفتة داوران، جشنوارة عکس رشد 
امروز در زمرة جشنواره هاي عکاسي مورد اعتناي عکاسان 
حرفه اي قرار دارد. ممنون هســتیم از همة حضار گرامي؛ 
معلمان، کارشناسان، دانش آموزان و مسئوالن وزارت آموزش 
و پــرورش، به ویژه دکتر محمدیان، معاون محترم وزیر و 
رئیس سازمان که حضورشان در این جلسه را بر یک جلسة 
مهم دیگر ترجیح دادند. ممنون هســتیم از نوع نگاهي که 
نسبت به این مقوله دارند. از داوران عزیز، چه در بخش هاي 
مقدماتي و چه در بخش نهایي که از چهره هاي شناخته شدة 
عکاسی کشور هستند، ممنون هستیم که با صبر و حوصلة 
فراوان کار کردند. نتیجة آن همین 300 عکســي است که 

برگزیده هایش را خواهید دید. 
تبریک مي گویم به همة 1٥ برنده اي که در این جشــنواره 
برگزیده شدند. خوش بخت هستیم از اینکه بیشتر افراد، به 
غیر از یک نفر، همه از شهرستان ها هستند. از بین شهرها، 
باید به اهالي تبریز و همدان تبریک گفت که دو برگزیده در 
این جشــنواره داشتند. یکی از اهداف مهم جشنوارة عکس 
رشد این بوده است که توجه جامعه را به موضوعات متنوع 
و مختلف آموزش و پرورش معطوف کند. جامعة عکاسان، 
اعم از بزرگان حرفه اي، عزیزان نیمه حرفه اي و دانش آموزان 
عزیزي که نوع نگاهشــان نســبت به چند دهة قبل خیلي 
خیلي دقیق تر، حساس تر و قابل تأمل تر شده است، در بعضي 
از تصویرها ما را به لحظه هایی مهمان کرد ه اند که باید براي 
دقایقي بایستیم و بیاندیشیم. به نظر من دانش آموزان امروز 

در سطحي به مراتب باالتر نسبت به دانش آموزان دهه هاي 
قبل قرار دارند. خوش بختانه تجهیزات عکاسي و وجود این 
گوشي ها در دســت بچه ها موجب شده است، آن ها بیشتر 
به این فضاها بیایند.کتابي به شما اعطا خواهد شد که این 
300 عکس و بیانیة هیئت داوران در آن آمده اســت. حتمًا 
به این بیانیه توجه کنید. نکات مهمي در آن هســت. اجازه 
بدهید من به نمایندگي از برگزارکنندگان این جشــنواره و 
وزارت آموزش و پرورش بر این نکات تأکید کنم. این نکات 

عبارت اند از: 
ـ نگاه واقعي و امیدآفرین به وضعیت موجود با توجه و تکیه 

به توانمندي هاي ملي و منطقه اي. 
ـ نگاه علمي و حرفه اي به مفهوم آموزش و یادگیري در آینة 

تصویر.
ـ فضاســازي براي انتقال پیام هاي مورد نظر به مخاطبان از 

طریق عکس که ما دغدغة عکس آموزشي داریم.
ـ توجه هرچه بیشــتر به موضوع عکس در مجالت رشد و 

باالتر از آن، در کتاب هاي درسي که بسیار مهم است.
ـ تالش برای خلق آثار جدید و خالقانه و تأثیرگذار، نه ارسال 

عکس هاي آرشیوي. 
به هر صورت، به این جشنواره خوش آمدید و از اینکه شما 
را زیارت مي کنیم، بســیار خوش حالیم و از اینکه دورنماي 
ما براي عکاسان جوان و عکاسان دانش آموز آینده ای بسیار 

درخشان است، خداي بزرگ را شکر مي کنیم. 

عکاسی تاریخ 190 ساله دارد
حسن غفاری، داور جشنواره و کارشناس هنر عکس 

و عکاس
190 ســال از تاریخ عکاســي مي گذرد. یعني عکاسي یک 
تاریخ 190 ســاله دارد و جالب است که بدانید چند سال، 
فقط چند سال بعد از اختراع دوربین عکاسي، عکاسي وارد 
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کشور ما شد. عکاسي به کشور ما هدیه داده شد و به عنوان 
یک هدیه به شــاهان قاجار وارد کشور ما شد. در آن مقطع 
از زمان، محمدشاه قاجار شاه ایران بود. ناصرالدین شاه 
جوان بود و ولیعهد در تبریز. امپراتور روسیه و ملکة انگلیس 
دوربین هاي عکاسي را به همراه دفترچه هاي شرح کارشان، 
براي ارتباط برقرار کردن با حاکمان وقت و اهداف استعماري 

خودشان، به آن ها هدیه دادند. 
بهتریــن هدیة آن زمان این کشــف و اختراع بشــري بود 
که دســتاورد همکاري هنرمندان، به خصوص نقاشــان، با 

مخترعان بود. در 190 ســال پیــش اوج هنر کارهاي رئال 
و واقع گرایانه بود. هرقدر واقعي تر و عیني تر تابلو را ترســیم 
مي کردید، تعریفتان به هنر نزدیک تر بود. نقاشان با مخترعان 
مشــورت کردند که به کمک اتاق تاریک اتفاقي بیفتد که 
پرسپکتیو و سایه روشن ها دقیق تر در نقاشي شان دربیاید. 
عکاسي ابزار ســنگین و گراني داشت و کار پیچیده اي بود. 

مراحل طوالني و طاقت فرسایي هم داشت. 
هم زمان با عکاسي علم و فناوری هم رشد مي کرد و دوربین 
عکاسي کوچک تر مي شد. کمک مخترعان به کوچک شدن 
دوربین و تحوالت اجتماعي و جشن ها و جریان هاي سیاسي 
در کشورهاي مختلف، موجب عمومي شدن عکاسي شد. تا 

اینکه انقالب دیجیتال رخ داد. 
این انقالب فقط فیلم و نگاتیو را از ما گرفت. دوربین همان 
دوربین اســت و به جاي فیلم یک الیة حساس آمده است. 
دنیاي دیجیتال عمری 2٥ ســاله دارد که در این مدت به 
اندازة تمام 2٥0 سال قبل حرکت سریع به سمت پیشرفت 
داشــته ایم. امروزه ما براي کار با دوربین عکاسي نیازی به 
رفتن به کالس نداریم. دنیاي دیجیتال براي ما ســادگي و 
سرعت آورده است. متأسفانه ســادگي آن ما را اسیر کرده 
و فکر را از ما گرفته و ما را دچار ســاده انگاري کرده اســت. 

سادگي را به اشتباه برداشت مي کنیم. 
اما برمي گردم کمي به عقب تر. ٥0 سال پیش، اگر من یک 
دوربین عکاسي دســتم بود، هر کس از آنجا رد مي شد، به 
بچه اش مي گفت آن آقا عکاس اســت. یعنی عکاس تعریف 
داشــت و یک واحد اجتماعي قوي بود. ولي االن کسي به 
بچه اش نمي گوید، چون بچه مي داند. از ابتداي تولد دوربین 
را دیده اســت. این همه گیر شدن عکاســي براي ما اتفاق 
خوشــایند و جالبي اســت و ما باید از آن آگاهانه استفاده 
کنیم. ما عکاسان از این اتفاق بسیار خوش حالیم. ما معتقدیم 
اگر در دســت همة مردم دنیا دوربین عکاسي باشد، جاي 

حسن غفاري
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هیچ کس تنگ نمي شــود. دوربین عکاسي 
وسیلة انتقال احساس است. انتقال اندیشه و 
فکر است. یک وســیلة بیاني و پل ارتباطي 
با علم روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، 
صنعت، تجارت و مسائل علوم انساني است. 

یک واسطه است. خیلي جایگاه دارد. 
ما باید از کانال عکاســي وارد علوم شــویم 
تا توفیق پیدا کنیم. خداوند پدر کســي که 
»کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان« 
و »رشد« را پایه گذاري کرد بیامرزد. این دو 
ارگان سهم زیادي دارند. در  رشد نشریه های 
فراوانی وجود دارد و رســانة مؤثری اســت. 
من مي گویم این جشــنواره کاربردي ترین 
و اثرگذارترین جشــنوارة ایران اســت که 
عکس هایش به فراموشــي نمي رود و چاپ  

و دیده مي شــود. اساس و شکل گیري این جشنواره بر پایة 
عکس آموزشي بوده است. 

قرار شده بود که این نگاه جشنواره آسیب شناسي و نقد کند، 
راهکار بیاورد و تشــویق و هدایت کند. از آنجا که نشریات 
رشــد نگاه و بحث هاي دیگري در جامعه دارند، عنوان هاي 
دیگري را هم وارد کردند و با احترام به فضاي آموزشــي در 
دبیرستان ها که زیرمجموعة آموزش و پرورش هستند، بخش 
دانش آموزي را گذاشــتند که انصافــًا یکي از صادقانه ترین 

عکس ها را در این بخش دیدیم. 
ولي در بخش حرفه اي ما شــاهد رفتارهــاي غیرحرفه اي 
هستیم. عکاسي در یک مسابقه یک عکس را سیاه و سفید  
و در این مســابقه همان عکس را رنگي مي فرستد. یا در هر 
دو بخش آماتور و حرفه اي شــرکت مي کنــد. این رفتاری 
اســت که خیلي وقت ها از طرف حرفه اي ها دیده مي شود. 
خواهش مي کنم هم دانش آمــوزان و هم حرفه اي ها وقتي 

مي خواهند در دورة دهم جشــنواره شرکت 
کنند، آیین نامه را بخواننــد و مطابق با آن 
شــرکت کنند. باز هم مي گویم: این ســاده 
شدن عکاسي از سوي دنیاي دیجیتال نباید 

موجب رفتار ساده انگارانة ما شود.
 حاال من چنــد نکته مي گویم که به کمک 
آن ها می  توانید عکس هــاي خوبي بگیرید. 
روي ســخنم با دانش آموزان است. در همة 
خانه ها یک تلفن همراه و احتمااًل یک دوربین 
عکاسي که ما آن ها را به عنوان دوربین هاي 
عکاســي خانگي مي شناســیم، وجود دارد. 
معمواًل وقتی مي خواهیم به مسافرت برویم، 
همة چمدان هاي بســته مي شوند، ولي یک 
چیــز بیــرون مي آید که دوربین عکاســي 
اســت. قباًل برایش فیلــم مي خریدیم، ولي 
االن احتمااًل شب قبل حافظة آن را خالي و شارژ مي کنیم. 
من خواهش مي کنم این کار را نه فقط برای ســفر، بلکه در 
همة اتفاقات روزانة خود انجام دهید. از دوربین عکاسي دور 
نشــوید. از اتاقتان به خانه، خانواده، محله، منطقه، شهر و 
حتي سفرهاي ملي و بین المللي. به عکاسي به عنوان زبانی 
عامه فهم، عامل ارتباط تصویري و بیان خاطره، ابزاری برای 

یافتن و کشف کردن نگاه کنید. 
برای عکاسی با تلفن همراه یا دوربین عکاسي:
ـ  اول اطمینان حاصل کنید که باتري دارید. 

ـ اگر از تلفن  همراه اســتفاده می کنید، بــه این دلیل که 
عدسي شــان هیچ پوششــي ندارد، امکان دارد کثیف شده 

باشد. با یک تکه پارچة نرم آن را تمیز کنید. 
ـ اگر تلفن همراه در دست دارید، سعي کنید از قابلیت زوم 
آن استفاده نکنید. شــما وقتي از زوم تلفن همراه استفاده 
مي کنیــد، درواقع در تصویر زوم مي کنید. ســعي کنید به 

 
غفاری: ما معتقدیم اگر 
در دست همة مردم 
دنیا دوربین عکاسي 
باشد، جاي هیچ کس 

تنگ نمي شود. دوربین 
عکاسي انتقال احساس 
است. انتقال اندیشه و 
فکر است. یک وسیلة 

بیاني و پل ارتباطي 
با علم روان شناسي، 

جامعه شناسي، اقتصاد، 
صنعت، تجارت و 

مسائل علوم انساني 
است. یک واسطه 
است. خیلي جایگاه 

دارد



58

موضوع نزدیک شوید تا بتوانید تصویری بهتر 
و نزدیک تر داشته باشید. 

ـ وقتي مي خواهید عکس بگیرید، سعي کنید 
یک پا جلو و یک پا عقب باشد و دست ها به 
بدن و دوربین به پیشــاني چسبیده باشد. با 
آرامش عکاسي کنید تا مسائل فني عکس را 

رعایت کنید. دست هایتان جمع باشد، به این خاطر که عادت 
کنید، مزاحم دیگران نشوید و خودتان هم صدمه نبینید. 

ـ لحظه اي که مي خواهید دکمة »شاتر« را فشار  دهید، تنها 
ماهیچة بدن شما که حرکت مي کند، ماهیچة بند انگشت 
است. هیچ ماهیچه اي از بدن نباید درگیر شود؛ درست مثل 
تیراندازان مسابقات جام جهاني. اگر ماهیچه اي دیگر غیر از 
بند انگشت دخالت کند، تیر به هدف نخواهد خورد. شما هم 

ممکن است لرزش بدنتان به دوربین منتقل شود. 
ـ وقتي عکس مي گیرید، به موضوع نگاه کنید. مهربان باشید 
و به موضوع لبخند بزنید. لبخند به این دلیل اســت که با 
موضوع ارتباط برقرار کنید و بسنجید و ببینید که موضوع 
چقدر رضایت دارد از اینکه شــما از او عکس را می گیرید. 

چون ما باید به حریم شخصي دیگران احترام بگذاریم. 
ـ با یک عکس قانع نشوید. دو سه فریم بگیرید. مخصوصًا در 
عکس هاي دسته جمعي امکان دارد کسي حالتش بد باشد 

یا چشم بزند. 
ـ از موضوع دور شوید، به موضوع نزدیک شوید و از زوایاي 

متفاوت از آن عکس بگیرید. 
ـ یافتن موضوع از مراحل بســیار مهم در عکاسي است که 
نباید به ســادگي از آن گذشت و یکي از قسمت هاي مهم 
عکاسي است. ما در عکاسي مراحلي داریم: اول خودشناسي 
است و اینکه چقدر مهارت، استعداد و عالقه مندي دارید و 
ایدۀ شما چیست. دوم ابزارشناسي است. سوم مرحلة شناخت 
موضوع است. مرحلة چهارم هم ارائة عکس به جامعه است. 

خیلي از ما در مرحلة شناخت موضوع مشکل 
پیدا مي کنیم. وقتي موضوع را پیدا کردید، به 
راحتي آن را از دست ندهید و به آن پیوسته 
نگاه کنید و در کنارش باشید. عکاسي زدن 
و رفتن نیســت. عکاسي در دنیا تک عکس 
نیست و رویکردي مجموعه اي است و شامل 
چند عکس به هم پیوســته است که یک موضوع را تعقیب 

کنند و اثرگذار باشند. 
اما براي عکاسي با تلفن همراه، یکي از بزرگ ترین اشتباهات 
همة ما این است که دو دســتي آن را مي گیریم و معمواًل 
عمودي. این اشــتباه است. در ضمن، عکس برداري با تلفن 
همراه را بســیار جدي بگیرید. ما عکاســان بیشتر وقت ها 
براي کامل کردن مجموعه مان از گوشي استفاده مي کنیم، 
چون گوشــي ها فضاي صمیمي تري ایجاد مي کنند و بهتر 
ارتباط برقرار مي شود. متأسفانه به مدرسه  هاي ما بخش نامة 
خاصي فرســتاده نشده است و در دورة دهم باید این اتفاق 
بیفتد تا عکاســان راحت تر بتوانند در فضاي مدرسه حاضر 
شــوند و اتفاقات را عکاسي کنند. بردن دوربین عکاسي به 
چنین جاهایي گاهي سخت است. ولي گوشي فضاي خیلي 
صمیمي تر و آشناتري را براي بسیاري از افراد دارد و راحت تر 
مي توانید عکاسي کنید. با آرزوی سالمتي و دل خوش براي 

همة شما، خدانگهدار.

ساده شدن را به ساده انگاری تبدیل نکنيم!
حجت االســالم دکتر محی الدین بهرام محمدیان، 

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
خداي متعال را شکر مي کنم از اینکه توفیق دارم در جمع 
برگزیدگان و دوستان عالقه مند به هنر عکاسي حضور داشته 
باشم. یاد و نام شهیدان را گرامي مي داریم، به روح بلند امام 
درود مي فرســتیم و براي مقام معظم رهبري آرزوي طول 

 
محمدیان:  عکس 

مي تواند زبان شعر 
مدرن باشد. 

زبان انتقال حس 
باشد. زبان انتقال 

عواطف باشد
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عمر با عزت و صحت داریم. به همة مهماناني که از راه هاي 
دور و نزدیک تشریف آورده اند، خیرمقدم عرض مي کنم. من 
معمواًل وقتي در جمع عکاسان حضور پیدا مي کنم، یا جمع 
عکاســان را مي بینم، چشمانم را که مي بندم، میدان جنگ 
»شاهنامه« در یک شــب باراني در ذهنم مجسم مي شود. 
دلیلش هم این است که صداي دکمة شاتر همانند چکاچک 
شمشیرهاســت و فالش هایي که مي زنند، مثل رعد و برق 
است که به چشم مي خورد. حاال هم مي بینید که صداهایش 
مي آید. این ها شمشــیرهایي هستند که زده مي شوند. ولي 
خود این خیلي زیباســت. شــما در ذهنتــان تصویرگري 

مي کنید. خیلي عالي است. 
البته این که آقاي ناصري گفتند هنر عکاسي کمک مي كند 
که ما تصویر را ببینیم و ذائقة یادگیري مان را با تصویر همراه 
کنیم، حرف درســتي است، اما مي خواهم وام بگیرم از این 
جملة آقاي غفاري که ساده شدن را به ساده انگاري تبدیل 
نکنیم. بعضي وقت ها بدون اینکه دوربین را وارد کار کنیم، 
اجــازه دهیم ذهنمان تصویرگري کند و در بیرون به دنبال 
آن سوژه بگردیم تا تصویر ذهني خودمان را به دیگران هم با 
تصویر عیني نشان بدهیم. این پیچیدگي هاي ذهني امروزه 
به مدد عکاســي یا تصویرگري و گاهي با سینما به دیگران 
منتقل مي شــوند. اگر بخواهم آنچه را که در ذهن و باطن 
من مي گذرد، براي دیگران بیان کنم، با زبان ســاده مشکل 
است. حتمًا نیازمند هنر هستم. پیش تر از 190 سال پیش 
كه گفتند، یا از نقاشــي مدد مي گرفتیم یا از زبان شعر، تا 
با اســتعاره و کنایه آنچه را که فکــر مي کنیم را به دیگران 
منتقل کنیم، عکس مي تواند زبان شــعر مدرن باشد. زبان 

انتقال حس باشد. زبان انتقال عواطف باشد.
 من خیلي از عکاسي سررشته ندارم. مثل بعضي از چیزهایي 
که باید از روي دســت جوانان یاد گرفت، من هم عکاسي 
را از روي دســت جوان ترهــا یاد گرفته ام، یــا زماني که از 

دوربین هاي زمان خودمان اســتفاده مي کردم. اما همیشه 
عالقه داشــته ام، عواطف دروني، دریافت ها و برداشت هاي 
خودم را  به زبان هاي متفاوت به دیگران منتقل کنم. گاهي 
به زبان شعر، گاهي به زبان نوشته، گاهي به صورت خطابه 
و بیان، و گاهي هم توانسته ام از طریق عکس و خط منتقل 
کنم. اما امروز مسائل ما بســیار متکثر و موضوعات بسیار 
متنوع شده  اند. دیگر مثل قدیم نیست. تنوع در موضوعات، 

داشتن تخصص هاي متعدد را براي ما الزامي کرده است. 
گاهي انتقال این ها، عالوه بر تخصص، نیازمند تهور اســت. 
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یکي از حوزه هاي تخصصي حوزة تعلیم و تربیت اســت. ما 
در آموزش و پرورش این جشــنواره ها را براي تحقق اهداف 
تربیتي دنبال مي کنیم. جشــنوارة عکس ما براي این است 
که بهترین عکس هاي حوزة تعلیم و تربیت را بشناسیم، از 
کساني که این آثار را خلق کرده اند، تقدیر کنیم و آن ها را به 

جامعة تعلیم و تربیت معرفي کنیم. 
عکس براي آموزش و پرورش دو جنبه دارد: یکي قرار دادن 
عکــس در خدمت اهداف تعلیم و تربیت، و دیگري آموزش 
عکاســي و اینكه عکاسي را به عنوان یک هنر و مهارت یاد 
بدهیم. این جشنواره مي تواند به ما كمك كند استعدادهاي 
عالقه مند و برتر هنر عکاســي را بشناسیم. من در اینجا از 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشــي، از مجموعة داوراني 
که مشــاركت کردند، و از همة شرکت کنندگاني که به این 

جشنواره رونق بخشیدند، تشكر مي كنم.
اجــازه بدهید من به عنوان کســي که با دیدن آثار شــما 
احساسي به او دست داده است، این حس را به شما منتقل 
کنم. من در شش دورة جشنواره شركت داشته ام و حرکت 
جشنواره را همیشه یک گام به جلو دیده ام و هر سال نسبت 
به دورة قبل قدم هایي به جلو برداشته شده است. آنچه امروز 
دیدم، حس و عواطف صادقانه بود. جشنواره توانسته است، از 

تصنع فاصله بگیرد. تصنع یعني چیدماني را در قاب عکسي 
بــه دیگري تحمیل کنیم. گاهي ما موضوعي را به مخاطب 
تحمیل مي کنیــم، و گاه او را در جریان قرار مي دهیم و در 

نگریستن و قضاوت کردن آزاد مي گذاریم. 
نکتــة دیگر اینکه ما ایرانیان معمواًل از آه و ناله خوشــمان 
مي آید. نوعي ســیاه نمایي در آثارمان به چشــم مي خورد. 
سیاه نمایي بد است. البته از طرف دیگر، خوش خیالي هم بد 
است. هیچ کدام درست نیست، مگر اینکه موضوعشان باشد. 
آنچه که من امروز در عکس هاي انتخابي دیدم، این بود که 
ما داریم به واقع بیني نزدیک مي شویم. عشق و عالقة معلم 

به یاد دادن در همة کالس ها یکسان است. 
نکتة دیگري که امروز حس خوبي براي من داشت، این بود 
که در بخش دانش آموزي جلوه هاي زیبایي دیدم و احساس 
کردم مــا در دورة پانزدهم بخش دانش آموزي انتخاب هاي 
خوبي خواهیم دید و انجمن عکاســان  از نسل فعلي باالتر 
خواهند بود. از این نظر من از دست اندرکاران تشکر مي کنم. 

اما این نباید ما را مغرور کند. 
کار نیکو کردن از پر کردن اســت. به همین مقدار بسنده 
مي کنم. خوش حال شدم که شــما را دیدم. خدا را شاکرم. 

همیشه سرافراز و سربلند باشید.
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مراســم آغازین »چهل وششــمين جشنوارة 
بين المللی فيلم های علمی، آموزشی و تربيتی رشد« 
عصر جمعه 14 آبان 139۵ در »مدرسة دارالفنون«     
با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد. بعد از آن 
نوای سرود ملی کشورمان در سالن طنين انداز شد و 
همگی به احترام این نوای دل انگيز از جا برخاستند. 
سپس نماهنگ چهل و ششمين جشنوارة بين المللی 
فيلم  رشــد، با تأکيد بر هم زمانی این جشنواره در 
استان های ســمنان، شهرستان های استان تهران، 
فارس، گيالن و هرمزگان و سواحل مکران و اشاره 
به برگزاری آن در تاریخ چهاردهم تا بيست  و یکم 

آبان ماه، پخش شد. 
پخش انیمیشــن )پویانمایی( جنگ جهانی ســوم را 
می تــوان از ویژگی های متمایزکننــدة آیین افتتاحیة این 
جشنواره به حساب آورد. این انیمیشن که در خانة انیمیشن 
انقالب اسالمی تهیه شــده است، با محوریت نقش و تأثیر 
رسانه های جهان بر تمام ابعاد زندگی افراد و از جمله زندگی 

و آیندة کودکان و نوجوانان، فضای متفاوتی را برای این دوره 
از افتتاحیة جشــنوارة فیلم رشد ایجاد کرد و این نوید را به 
حاضران داد که این دوره با دیگر دوره ها کمی تفاوت دارد. 
این تفاوت شاید به حضور مهمانان نیز مربوط بود که از جملة 
آن ها می توان به ویل پارکس، رئیس دفتر صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( از کشور استرالیا اشاره کرد. 
این حضور نشان از اهمیت ُبعد بین المللی این جشنواره دارد.

دنيایی در تسخير نور و صدا و حرکت
در ادامــة ایــن مراســم سيدســعيد بدیعی، دبیر            
چهل  و ششمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد، به سخنرانی 
پرداخت و گزارشــی از روند برگزاری جشــنواره ارائه کرد.      
وی گفت: » چهل  و ششمین جشــنوارة فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد در حالی کلید می خورد که عمری 
به درازای نیم قرن دارد؛ جشنوارة ماندگاری که به رغم همة 
مشکالت ریز و درشت مسیر طوالنی خود، توانسته است بر 
همة فراز و نشیب ها فائق آید و در مسیر حرکت سازندة خود 

جشنوارة بین المللی فیلم رشد 
در خدمت صلح و دوستی

گزارش مراسم آغازين چهل وششمين جشنوارة بين المللی فيلم رشد

شهریار ابراهیمیگزارش
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گام بردارد.«
وی ضمــن تأکید بــر بهره مندی از ابعــاد بین المللی 
جشــنوارة فیلم رشد، آن را زمینه ساز ایجاد ارتباط و تبادل 
فرهنگی بین جمهوری اســالمی ایران و دیگر کشــورهای 
جهان برشــمرد و تأکید کرد، در نتیجة این اتفاق می توان 
شاهد ارتقای سطح فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی بود. 
دبیر چهل و ششــمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد این 
جشنواره را جشنواره ای دانست که چتر گستردة آن توانسته 
است ســازندگان فیلم های علمی و آموزشی کشورمان را با 
انبوهی از تولیدات منتخب و شاخص آشنا و فرصتی فراهم 
کند تا نمایندگان سایر کشورها، به خصوص داوران شاخص 
بین المللی در زمینة فیلم های علمی، آموزشــی و تربیتی 
بتوانند با محصوالت فاخری که در این زمینه در کشور ایران 
تولید می شود آشنا شوند و فرصت تبادل تجربه  بین کشورها 

در این زمینه بیش از پیش فراهم شود. 
او افزود: »چهل  و ششــمین جشنوارة بین المللی فیلم 
رشــد تالش کرده اســت به نیازهای روز آموزش و پرورش 

و مخاطبان فیلم های علمی، آموزشــی و تربیتی توجه ویژه 
و زمینــه ای فراهم کند تا این فصل بالندگی در چهار فصل 
دانش، بینش، پویندگی و خالقیت، به نیازهای رو به تزاید 

مخاطبان و بهره گیران این جشنواره پاسخ دهد.«
بدیعــی یکی از اهداف مهم و اساســی این جشــنواره 
را مــروری بر آثــار و فیلم های علمی، آموزشــی و تربیتی 
ســایر کشورها اعالم کرد و با اشــاره به اینکه خوش بختانه 
جشنوارة امسال هم مانند اکثر دوره های قبلی مورد استقبال 
کشورهای خارجی قرار گرفته است، گفت: »حضور 1044 
اثر از 30 کشور از ٥ قاره نمایانگر جایگاه جشنوارة فیلم رشد 

در بین فیلم سازان سراسر جهان است.«
موضوع مهمی که بدیعی اشاره به آن را ضروری دانست، 
استفاده از فیلم های آموزشی در قالب بستة آموزشی است 
کــه می تواند در دنیایی که در تســخیر نور، صدا و حرکت 
قرار گرفته است، نقشی بنیادین در تحول مسائل آموزشی و 

تربیتی ایفا کند.
او اضافه کرد: »کوچک شــدن صفحــات تلویزیون به 
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صفحات متنوع تلفن های همراه اتفاق منحصر به فردی است 
که با وجود محدودیت ها و آســیب های احتمالی، به عنوان 
واقعیتی انکارناپذیر توانسته است تحولی شگرف در زمینة 
همه گیر شدن تماشــای فیلم و دیگر محصوالت تصویری 
فراهم آورد؛ واقعیتی که اگر حساســیت، دقت و خالقیت 
برنامه ریزی سیاســت گذاران آموزشــی را به دنبال نداشته 
باشد، می تواند به عاملی مزاحم و مخرب در فرایند آموزش و 

تربیت تبدیل شود.«

فيلمی متفاوت از سرزمين ایران
پس از ســخنان بدیعــی و ارائة گزارش مبســوط از آنچه 
شــرکت کنندگان و دست اندرکاران جشــنوارة بین المللی 
فیلم رشد انتظار می کشیدند، کلیپی چند دقیقه ای از یک 
فیلم 4٥ دقیقه ای به نام »ســواحل مکران« به کارگردانی 
مجتبی عباسی پخش شــد که حاصل همکاری »دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش« با           
»نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران« بود. این فیلم 
که با متن بیانات مقام معظم رهبری دربارة این سواحل در 
دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش آغاز شد، صحنه های 

بسیار زیبایی از سرزمینی ساحلی را در جنوب شرقی ایران 
به تصویر می کشد و بخش های گوناگون این خطه از خاک 
کشورمان و نحوة پاس داری و حراست از آب ها و سواحل آن 
را نشان می دهد. این فیلم حاضران را با بخش هایی از آثاری 

که در این دوره از جشنواره حضور دارند، آشنا کرد.

پيام جشنواره؛ چگونه زیبا زیستن
حجت االسالم والمسلمين دکتر محی الدین بهرام 
محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش، ســخنران بعدی این مراسم بود. 
وی گفت: »از همة همکارانی کــه از راه های دور و نزدیک 
آمدند و داوران داخلی و بین المللی و عزیزانی که از سازمان ها 
و نهادها در این جلســه هســتند و همچنین فیلم سازان و 
تولیدکنندگان فیلم ها و کسانی که در این جشنواره کارهای 

خود را ارائه کردند، صمیمانه تشکر می کنم.«
محمدیان با اشاره به گذشت روزهای محرم و صفر که 
یادآور شهادت و حماسة حسینی بود، آرزو کرد این جشنواره 
گامی در جهت زیبا زیســتن و خداپســندانه زندگی کردن 
باشد. محمدیان پیام جشنوارة بین المللی فیلم های آموزشی 
ـ تربیتی رشد را »چگونه زیســتن و چگونه با هم مهربان 
زندگی کردن« دانست و افزود: »هنر بدون شک زیبایی های 
موجــود در عالــم را به تصویر می کشــد و آن را در فرادید 
مخاطبان خود قــرار می دهد. خداوند متعال زیباســت و 
زیبایی ها را دوست دارد و کسانی که این زیبایی ها را بازتاب 

می دهند، در مسیر ارادة الهی قرار دارند.« 
او با اشــاره به چرخشی که در سال های اخیر در برنامة 
تحولی آموزش و پرورش اتفاق افتاده است، یکی از آن ها را 
فراهم کردن فرصت برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
برشمرد و گفت: »حیات طیبه یعنی زیسِت شایستة انسانی 
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هــر فرد از افراد کشــور. حیات طیبه یعنی 
زندگی عزتمندانه و شــرافتمندانه، زندگِی 
همراه با صلح و هم زیســتی مسالمت آمیز با 
دیگر انســان ها. حیات طیبه یعنی زیستن 
آشــتی جویانه با طبیعت و احساس بندگی 
کردن در برابر خــدا. در اصل، حیات طیبه 
به این معناســت که فــرد در برابر خود نیز 

مسئول باشد و زندگی خود را چنان بسازد که عزت انسانی 
او لکه دار نشــود و زمینه های رشــد و تعالی او فراهم شود. 
در همین راســتا، آموزش و پرورش خود را موظف می داند 
دانش آموزان را در چنین موقعیت هایی مدد برساند تا آنان  
با درک موقعیــت خود و خلق موقعیت های جدید، زندگی 
خودشان را ســامان بدهند و انسان  هایی مسئول بار بیایند 
که ضمن احقاق حق خود، نســبت به ادای حقوق دیگران 

نیز اقدام کنند.«
آنچه در آموزش و پرورش امروز هدف واقع شده است، 
تنوع دادن به فرصت های یادگیری و یاددهی است. از همین 
رو، محمدیان استفاده از رسانه های آموزشی و تربیتی متنوع 
را یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش کشور عنوان کرد و 
آن را زمینه ای دانست تا بتوان عالوه بر کتاب درسی، از سایر 
رســانه ها هم کمک گرفت. او اضافه کرد: »یکی از ابزارهای 
مهم در این زمینه فیلم آموزشی و تربیتی است. این فیلم ها 
می توانند یادگیری را تســهیل کنند و به آموخته ها عمق 
ببخشند. به این وسیله می توان از تجربه  های دیگران در قالب 
فیلم اســتفاده برد، فرصت ها را مضاعف کرد و دسترسی به 

آموزش و پرورش باکیفیت را فراهم آورد.«
محمدیان اذعان کرد: »درســت است فیلم آموزشی و 
تربیتی یا جشــنوارة رشد در چارچوب صنعت فیلم تعریف 
می شود اما از نوعی پاکدامنی، صداقت و صمیمیت بهره مند 

و برخوردار است؛ همچنان که فیلم های تولید 
شده برای کودکان باید از چنین ویژگی هایی 

برخوردار باشد.«
او تأکید کرد: »فیلم آموزشی و تربیتی 
فیلم خشونت نیست، فیلم جنگ نیست، اما 
فیلم پایــداری و پاس داری از حریم و ارزش 
انسانی هست. در فیلم های آموزشی و تربیتی 
نباید جنگ آموخت، اما بایــد راه های مقابله با جنگ، فقر 
و خشــونت را یاد داد. فیلم های رشد فیلم های هم زیستی 

مسالمت آمیز هستند.«
محمدیان فیلم سازانی را که در اقصی نقاط جهان برای 
کودکان و نوجوانان و ارتقای ســطح ســواد و آگاهی آن ها 
فیلم می سازند، شــریک این جشنواره معرفی کرد و ضمن 
ارج نهادن بر چنین تالش های مردمی و خیرخواهانه ای، به 
این موضوع اشاره کرد که اساسًا جشنوارة رشد با باز کردن 
دریچه ای بین المللی می خواهد از همة ارزش های انسانی در 
هرکجای عالم دفاع کند. جشــنوارة فیلم رشد، زندگی آزاد 
توأم با آگاهی را برای نســل آینده می خواهد و معتقد است 
آزادی بر بستر آگاهی شکوفا می شود و به دنبال آن استقالل 

ملت ها فراهم می گردد.
محمدیان گفت: »ما در جشنوارة فیلم رشد جای کودکان 
و نوجوانان و دانش آموزانی را که امروز فرصت های آموزشی و 
تربیتی شان به واسطة جنگ تهدید شده است یا کالس های 
آن ها زیر بمباران خراب شــده و به خاطر افزون طلبی های 
قدرت ها زندگی بر آن ها تلخ شــده است، خالی می کنیم و 
بــرای همة آن ها آرزو می کنیــم بتوانند در محیطی امن و 
ایمن ادامة تحصیل بدهند. امروز که ما جشنوارة فیلم رشد 
را جشــن می گیریم، آرزوی صلحی شرافتمندانه برای همة 
کودکانــی داریم که در همة دنیــا، به خصوص جاهایی که 
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در آن ها آتش جنگ شعله ور است، از نعمت 
آمــوزش در صلح محروم اند؛ آنان که هر روز 
در یمن، عراق، افغانســتان و سایر نقاط دنیا 
شــاهد کشته  شــدن کودکان و نوجوانان و 
بمباران کالس ها و انفجار و تخریب مدرسه ها 
هســتند. از نعمت آموزش در صلح محروم 
هســتند. از همة کسانی که ســالح هنر را 
در دســت گرفته اند و قلم و بیان در اختیار 
دارند، می خواهیم جنایت ها را محکوم کنند و 
بگویند همة کودکان حق دارند از تحصیالت 

باکیفیت بهره مند شوند، زندگی توأم با صلح و دوستی داشته 
باشــند، به بهداشت و سالمتی دســت یابند، بتوانند بازی 
کنند و امنیت آن ها بازیچة دســت دولت ها و شرکت های 

تولیدکنندة سالح نباشد.«
محمدیان حضور اهالی هنر و فرهنگ را مغتنم شمرد 
و از این که همت کردند و این جشــنواره را آراستند، تشکر 
و ابراز امیدواری کرد، روزهای آینده برای ملت شریف ایران 
و دانش  آمــوزان ایرانی و همة ملت های مســتضعف جهان 
روزهای خوبی باشد و همه بتوانند آرمان های انسان گرایانه و 

خداگرایانة خود را محقق ببینند.

پيام وزیر آموزش و پرورش: حمایت از آثار
محمد فاضل، مشــاور وزیر و مدیــرکل دفتر وزارتی 
آموزش و پرروش، بعد از سخنان محمدیان به روی صحنه 
آمــد تا پیامــی را که وزیر آموزش و پرورش به جشــنوارة 
بین المللی فیلم رشــد ارســال کرده بود قرائــت کند. او با 
تشــکر از تالش همکاران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، به خصوص دکتر محمدیان، پیام دکتر فخرالدین  
دانش آشــتيانی، وزیر آموزش و پرورش را به مناسبت 

جشنوارة بین المللی فیلم رشد قرائت کرد. در 
بخشی از این پیام آمده بود: »در مسیر تحقق 
تحول بنیادین در نظــام آموزش و پرورش، 
بهره گیری از رسانه های متنوع آموزشی، به 
ویژه رسانة جذاب، تأثیرگذار و نقش آفرین 
فیلم و سینما ضرورتی غیرقابل انکار است و 
در این میان، جشنوارة بین المللی فیلم های 
آموزشی ـ تربیتی رشد، به عنوان دیرپاترین 
جشنوارة ســینمایی کشــور و بزرگ ترین 
گردهمایی سینماگران فرهنگی و فرهنگیان 
سینماگر، یکی از مهم ترین رخدادهای هنری ـ تربیتی در 
تقویم هنر این مرزو و بوم اصیل و هنرپرور محسوب می شود.

برنامه ریزی و برگزاری چهل وششمین دوره از این رخداد 
فرهنگی با ایام ســوگواری شهادت ســرور آزادگان جهان، 
حضرت حســین بن علی )ع( و یارانش مقارن و به شــمیم 
آسمانی و جان بخش حسینی و زینبی معطر شده و شایسته 
است هنرمندان متعهد، درس  های قدسی این مکتب را که 
زیباترین جلوه های حیات طیبه و ناب ترین دستمایة تعلیم 
و تربیت اســت، با ابزار ســحرآمیز خــود در ذهن و ضمیر 
دانش آموزان جلوه گر سازند. بی شک سینما به عنوان ابزاری 
در خدمت آموزش و رسانه  ای در مسیر تعلیم و تربیت نسل 
آینده ساز ایران اسالمی نیازمند اتاق فکر و فرمانی است که 
امروزه این مســئولیت مهم و خطیر را جشنوارة فیلم رشد 
بر عهده دارد؛ جشــنواره ای کــه از دیرباز مورد توجه طیف 
گســترده ای از هنرمندان و کارشناسان زبده و نخبة علمی 
داخلی و بین المللی بوده است و بسیاری از برگزیدگان جوان 
دوره های قبل آن در سال های بعد به نامدارانی خوش آوازه 
در عرصة هنر متعهد ایران اسالمی تبدیل شده اند. حمایت 
از آثار لطیف و شریف فیلم سازان فرهیخته و فرهنگ ساز، و 

 
محمدیان: در مسیر 
تحقق تحول بنیادین 
در نظام آموزش و 
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از رسانه های متنوع 
آموزشی، به ویژه 
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تشــویق و معرفی دانش آموزان فیلم ساز و آینده ساز رسالت 
گران ســنگ جشنوارة بین المللی فیلم رشد بوده و شایسته 
است همة بخش های گستردة خانوادة بزرگ تعلیم و تربیت 
کشــورمان از این درخت تناور کــه از بطن نظام آموزش و 
پرورش کشــور روییده اســت حمایت کنند تا کودکان و 
نوجوانــان ایران عزیز لــذت متفاوت آموختــن و حالوت 
کاوشگری و خالقیت را بر پردة نقره ای سینما تجربه کنند و 

گامی به سوی بهتر دیدن و زیباتر اندیشیدن بردارند.«

فداکاری، راز آموزگاری
بعــد از قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، فیلمی از دو 
معلم فداکار کشــورمان بر پرده رفت که حضار و فرهنگیان 
را بســیار تحت تأثیر قــرار داد. فیلــم اول روایت فداکاری       
بی بــی رضيه ميردهقان، معلم یزدی بود که توانســته 
اســت به دختر دانش آموزی که سال هاســت ناشنواست و 
چندسالی اســت بینایی اش را هم از دست داده، خواندن و 
نوشتن بیاموزد؛ دختری که امروز با وجود سکوت دنیایش، 
این آموزگار فداکار را از میان دیگران به راحتی می شناسد و 

می تواند کلمات را به دنیای تاریک و ساکتش راه دهد. 
روایت دیگر اما دل نگرانــی عليرضا هادی نژاد معلم 
ایثارگری را به تصویر می کشید که از همان روز اول مدرسه 
تصمیم گرفت هر روز ســراغ دانش آمــوزش که از ناحیة پا 
دچار معلولیت بود برود و او را با خود به مدرسه بیاورد و مثل 
برادری مهربان در کنارش باشــد. بعد از این فیلم تأثیرگذار 
به کارگردانی و گزارش کاظم اشــکذری، حجت االسالم 
محمدیان و آقایان صادق زاده و فاضل به روی صحنه رفتند 
تا از این عزیزان تشــکر و قدردانی کنند. خانم بی بی رضیه 
میردهقان در ســخنان کوتاهی گفــت: »همة این ها انجام 

وظیفه است و توفیق خداوند باعث آن شده است.«

سيد سعيد بدیعي

محمد فاضل
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هادی نــژاد، هم ضمن تأیید ســخنان خانم میردهقان 
گفت: »آنچه می بینید جلوه های معلمی اســت و مشمول 
همة معلمان است و فقط رنگ و شکل آن متفاوت می شود.«

جوایزی برای هنرمندان
افتتاحیــة  مراســم  مهــم  بخش هــای  جملــه  از 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد تقدیر و اهدای جوایز برگزیدگان 
استانی، پردیس فرهنگیان و حامیان مالی بود. این جوایز به 
نمایندگان ادارات کل آموزش و پرورش و نمایندگان پردیس 
دانشگاه فرهنگیان استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، 
اصفهان، چهارمحال وبختیاری، خراســان شمالی، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، زنجان، سیستان 
و بلوچستان، تهران، شهرستان های استان تهران، فارس، قم، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، 
گیالن، مازندران، لرســتان، مرکزی، هرمزگان، یزد و همدان 
اهدا شــد. در این جمع پرشــور نمایندگان ادارات آموزش و 

پرورش استان های لرستان، کردستان و خراسان شمالی، در 
حین دریافت جایزه ســخنان کوتاهی ایراد کردند. نمایندة 
لرستان با اشاره به این سخن شهید رجایی که »معلمی شغل 
نیست، عشق اســت. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای، 
رهایش کن و اگر عشــق توست مبارکت باد.« گفت که همة 

معلمان باید این موضوع را سرلوحة کار خود قرار دهند. 
حامیــان مادی و معنوی این جشــنوارة بزرگ نیز مورد 
تقدیــر و قدردانی قــرار گرفتند. دکتر بهرام ســبحانی، 
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکــة اصفهان، عليرضا تابش، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مهندس حميدرضا عراقی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران و اولویه مارتين، نمایندة 
کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی از جملة آنان بودند. در 
پایان، فیلم سینمایی »پينوکيو، عموسردار و رئيسعلی« به 
کارگردانی سيدرضا صادقی و تهیه کنندگی ناصر عنصری 

در حضور فرهنگیان و هنرمندان به نمایش درآمد.
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گامي ضروري در راه اجراي عدالت آموزشي
بیــش از نیم قــرن از آغاز فعالیت »دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشي« مي گذرد. بنابر اسناد موجود، این دفتر 
به وجود آمد تا براي رســیدن به هدف هایي از این دســت 

كوشا باشد: 
éتشویق دانش آموزان به خواندن و مطالعه و ایجاد عادت به 

مطالعه در آنان.
é تدارک و تدوین خواندني هاي غیردرسي، كمك آموزشي، 
آسان، مناســب، ارزان و فراوان برای دانش آموزان گروه های 

سنی گوناگون.
éشمارگان مجله هاي »پیك« در سال 13٥2، پس از هشت 
سال فعالیت، به 2/٥00/000 نسخه در سال رسید. امروزه 
این دفتر در ادامة راه انتشار مجله هاي پیك، مجالت »رشد« 
را در بیش از 30 عنوان و در شــمارگان ســاالنه نزدیك به 

40/000/000 نسخه منتشر مي كند.
دانش آموزاني كه در مدارس عادي شــهر و روســتا در 

دوره هاي گوناگون و پایه هاي متفاوت مشغول به تحصیل اند، 
مخاطبان عمدة مجله هاي دانش آموزي رشد هستند. این در 
حالي است كه دیگر گروه هاي دانش آموزان )دارای نیازهاي 
ویژه( در زمرة مخاطبان مجله هاي رشــد تعریف نشده اند. 
هم اكنون در مدرسه هاي اســتثنایی تحت پوشش وزارت 
آموزش و پــرورش، بیش از 70 هزار دانش آموز اســتثنایي 
تحصیل مي كنند كه از خواندن این مجله ها محروم اند و در 

صورت دریافت هم، مجله چندان به كارشان نمي آید.
بنابر تعاریف »سازمان آموزش و پرورش استثنایي كشور«، 
دانش آموز استثنایي )دانش آموز دارای نیازهاي ویژه( فردي 
است كه از نظر یادگیري، ارتباطي، حس بینایي و شنوایي، 
جسماني و رفتاري به طور قابل مالحظه اي آسیب دیده باشد 
و مشكالت آموزشي و رشــدي او كه به وسیلة انواع آزمون 
مشخص مي شود، در حدي باشد كه مانع یادگیري او شود و 
روي عملكرد آموزشي او اثر نامطلوب بگذارد. این دانش آموز 
براي آنكه بتواند از آموزش و پرورش بهره ببرد، نیازمند ایجاد 

یک اتفاق بزرگ!

محبت اله همتی مقاله

تجربة انتشار مجله هاي »رشد روشن« 
ويژة دانش آموزان نابينا و کم بينا

پدر و مادر عزیزم که سعادتم در گرو رضایت شماست.
و معلمان مهربانم که لحظه هایتان را نثارم می کنید تا در 

راه نمانم.
از شما آموخته ام که:

خلف جهت رودخانه شنا کردن هنر بزرگی است 
وگر نه ماهی مرده هم می تواند در جریان موافق به پیش 

رود.
پس کمکم کنید دل به دریا بزنم. 

  
 مدیرمسئول: محّمد ناصري    

 سردبير: حبيب یوسف زاده
 اعضای شورای کارشناسی و برنامه ریزی:  مجيد عميق، فاطمه رضایي، محبت اهلل همتي،

رویا کارآمد
 مدیر داخلي: زهره کریمي  

 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، پالك 266
 تلفن: 88849097 -021 

www.roshdmag.ir

وزارت آمــوزش و پــرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفـتر انتشـارات و تكنولوژي آموزشـی  
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   مي توانید متن pdf رشد جوان را )با رنگ ها و تصاویر 
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  www.roshdmag.ir عمومي« از سایت رشد به نشاني

دریافت کنید.
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تغییراتي در محیط، منابع، برنامه هاي آموزشي و پرورشي، 
و دریافت خدمات توان بخشي است و برابر مقررات در یكي 
از دوره هاي تحصیلي استثنایی یا عادي به تحصیل اشتغال 

دارد.

تقسیم بندي دانش آموزان مزبور چنین است:
دانش آموز آسيب دیدة بينایي

دانش آموز كم بينا )دچار آســيب دیدگي خفيف تا 
متوسط(: دانش آموزي است كه میزان باقي ماندة بینایي او، 
با استفاده از وســایل كمك بینایي، به حدي كم و محدود 
است كه نمی تواند از خطوط كتاب هاي عادي استفاده کند 
و برخورداري وي از آموزش، مستلزم استفاده از كتاب هاي 

درشت خط است.
حداكثــر حــدت بینایي اصالح شــدة چنین كــودكان و 
دانش آموزاني از 20/200 )بیســت/ دویســتم( بیشتر و از 

20/70 )بیست/ هفتادم( كمتر است.

دانش آموز نابينا )دچار آسيب دیدگي شدید تا عميق(: 
دانش آموزي است كه قدرت بینایي ندارد یا میزان باقي مانده 
از بینایي او، با وجود استفاده از وسایل كمك بینایي، به حدي 
كم و محدود اســت كه ایجاب مي كند آموزش او از طریق 
روش هاي آموزشي ویژة نابینایان و خط بریل صورت پذیرد. 
حداكثر بینایي اصالح شدة چنین دانش آموزاني از 20/200 
)بیست/دویستم( كمتر است یا زاویة دیدشان در بیشترین 

قطر از 20 درجه بیشتر نیست.

دانش آموز آسيب دیدة شنوایي
دانش آموز كم شــنوا )دچار آسيب دیدگي خفيف تا 
متوسط(: دانش آموزي است كه میزان باقي ماندة شنوایي 
او با اســتفاده از وســایل كمك شــنوایي و بهره گیري از 
راهنمایي هاي آموزشــي براي دریافت مطالب شنیداري و 
گفتاري كافي اســت و میزان شــنوایي وي بین 3٥ تا 70 

دسي بل است.
دانش آموز ناشنوا )دچار آســيب دیدگي شدید تا 
عميق(: دانش آموزي است كه با میزان باقي ماندة شنوایي 
خود، با وجود استفاده از وسایل كمك شنوایي، نتواند گفتار 
دیگران را از طریق حس شــنوایي پردازش كند. به عبارت 
دیگر، میزان افت شنوایي وي 70 دسي بل یا بیشتر است و 

لذا او از طریق حس شنوایي از فراگیري زبان محروم است.
دانش آموز تلفيقي - فراگير: دانش آموزي اســت كه با 
یكي از آسیب دیدگي هاي شنوایي، بینایي، جسميـ  حركتي، 
هوش مرزي )دیرآموز(، مشــكالت ویژة یادگیري، اختالل 
رفتاريـ  هیجاني )خفیف تا متوســط(، با استفاده از روش 
آموزش تلفیقي ـ فراگیــر، در كالس هاي آموزش وپرورش 

عادي به تحصیل مشغول است.

  پستچی عزیز
لطفاً  از گذاشتن محموله های سنگین

بر روی بسته های مجّلت بریل خودداری کنید. 
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on. For more information you can refer: www.roshdmag.ir 
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دانش آموز چند معلوليتي: دانش آموزي اســت كه دو یا 
بیشتر از دو ناتواني دارد كه به یكدیگر وابسته نیستند و این 
ناتواني ها در حدي هســتند كه روي عملكرد آموزشي وي 

تأثیر مي گذارند.
دانش آموز دچــار اختالل رشــدي فراگير )طيف 
ُاتيسم(: دانش آموزي است كه در سه حیطة ارتباط فردي 
و میان فردي، اجتماعــي، تخیل و تفكر تفاوت معناداري با 
گروه هم ساالن خود دارد، به میزاني كه عملكرد آموزشي و 

اجتماعي وي دچار اختالل مي شود.
دانش آموز دچار اختالل رفتاريـ  هيجاني: دانش آموزي 
است كه پاسخ هاي رفتاریـ  هیجاني او در مدرسه، به صورت 
مستمر با هنجارهاي پذیرفته شده براساس سن، جنسیت، 
و قومیت یا فرهنگ، تفاوت معني داري با هم ساالنش دارد، 
به گونه اي كه بدون وجود آســیب دیدگي هوشي، حسي یا 
جسمي، در عملكرد تحصیلي، رفتار كالسي، مراقبت از خود، 
روابط اجتماعي، سازگاري شــخصي و سازگاري شغلي او 

اختالل مشاهده مي شود.
دانش آموز دچار مشكالت ویژة یادگيري: دانش آموزي 
اســت كه دچار اختالل هایي در یادگیري و شناخت است 
و ایــن اختالل روي دامنة نســبتًا محــدودي از درس ها و 
عملكردهاي او تأثیر مي گذارد. این اختالل اكتسابي نیست و 
دانش آموز براي دستیابي به سازگاري، انطباق و موفقیت در 
برنامة آموزشي كالس عادي، نیازمند دریافت آموزش هاي 
ترمیمي پاره وقت از مراكز آموزشي و توان بخشي مشكالت 

ویژة یادگیري است.
دانش آموز دیرآموز )مرزي(: دانش آموزي است كه از نظر 
هوشي، براساس آزمون هاي استاندارد، در محدودة بین یك 
تا دو انحراف اســتاندارد زیر میانگین در منحني نرمال قرار 
گرفته است و از نظر یادگیري مهارت هاي تحصیلي، نسبت به 

هم ساالن عادي خود عملكرد محدودتر و ضعیف تري دارد، 
اما در رفتار انطباقي او اشكاالت اساسي مشاهده نمي شود. 
چنین دانش آموزي در مدارس عادي به تحصیل اشــتغال 

دارد.
دانش آموز كم توان ذهني: دانش آموزي است كه به طور 
معني داري در عملكرد هوشــي )دو انحراف اســتاندارد زیر 
میانگین( و رفتار سازشي، اجتماعي و عملي وي محدودیت 
وجود دارد و ناتواني او در ســنین رشد و قبل از 18 سالگي 
به وقوع پیوسته اســت. دانش آموزان كم توان ذهني از نظر 
آموزشي به سه گروه حمایت پذیر، تربیت پذیر و آموزش پذیر 
تقســیم مي شــوند. ســازمان آموزش وپرورش استثنایي 
مســئولیت تعلیم وتربیــت دانش آموزان كم تــوان ذهني 

آموزش پذیر با هوشبهر ٥0 تا 70 را به عهده دارد.
دانش آموز معلول جسميـ  حركتي

دانش آمــوز معلول جســمي ـ حركتــي )دچار 
آســيب دیدگي خفيف(: دانش آموزي است با هوشبهر 
مرزي و باالتر، كه به علت آسیب خفیف در اندام هاي فوقاني، 
تحتاني و یا هر دو، تا حدودي قادر اســت كارهاي شخصي 
خود را انجام دهد، اما براي بهره مندي از امكانات آموزشي، 

به تسهیالت، ابزارها و تجهیزات ویژه نیاز دارد.
دانش آمــوز معلول جســمي ـ حركتــي )دچار 
آسيب دیدگي شــدید(: دانش آموزي است با هوشبهر 
مرزي و پایین تر كه به علت آسیب  شدید در اندام هاي فوقاني، 
تحتاني و یا هر دو قادر به انجام امور شــخصي خود نیست. 
این دانش آموز مي تواند با ایجاد تسهیالت، انطباق و تعدیل 
روش هاي آموزشي و پرورشي، و نیز ابزارها و تجهیزات ویژه، 

از امكانات آموزشيـ  پرورشي نیز بهره گیري كند.
در سال تحصیلي 94-1393، بنا به پیشنهاد رئیس وقت 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، حجت االسالم دكتر 



73

11
139

هار6
ب

محمدیان، دفتر »انتشارات و تكنولوژي آموزشي« به انتشار 
مجالت »رشد روشن« براي دانش آموزان آسیب دیدة بینایي 
اقدام كرد. كار با رشــد روشن نوآموز، براي كودكان نابیناي 
پایه های دوم و سوم ابتدایی و رشد روشن دانش آموز، براي 
كودكان نابیناي پایه  های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی آغاز 
شد. در همان بدو انتشار، به دلیل خأل موجود در این زمینه، 
جامعــة دانش آموزان نابینــا و خانواده هاي آن ها از مجالت 
استقبال كردند. براي نمونه به سه نامة زیر توجه كنید. عالوه 
بر این، مراجعه هاي حضوري و ارتباطات تلفني بسیاري هم 

در این باره در دفتر مجله داشته ایم.

نامة 1 )نامة پدر یک دانش آموز کم بينا به رشد روشن(
با ســالم، به نظر من چاپ نوآموز رشــد با قلم درشت براي 
كم بينایان واقعًا كار عالي و بجایي بود. من هميشه مشكل تهية 
مجله یا كتاب با قلم درشــت را داشتم و البته همين االن هم 
دارم، ولي با چاپ مجله با فونت بزرگ براي پسرم كارمان كمي 
راحت شده. از زحمات بي شائبه و مجدانه شما سپاس گزارم و 

اميدوارم كارهاي جدیدي براي كم بينایان داشته باشيد. 
علی رضایي، ولي دانش آموز محسن،
 كالس سوم ابتدایي، از استان زنجان 

نامة  2 )نامة یك دانش آموز نابينا به رشد روشن(
با سالم و خسته نباشيد خدمت شما عزیزان كه در نشریة رشد 
روشن زحمت مي كشيد براي ما بچه هاي نابينا. من زهرا یزداني 
كالس ششم هستم از اســتان یزد. من در مدرسة شبانه روزي 
رسوليان درس مي خوانم. اولين بار نشریه در ماه گذشته به مدرسه 
ما رسيد، ولي به دست من نرسيد. من از شما خواهش مي كنم این 
نشریة زیبا را براي من بفرستيد. من از قسمت سرگرمي و لطيفه 
خيلي خوشم مي آید. من داستان هایي را كه در این نشریه است، 
دوست دارم. من روزها كه تنها هستم، با خواندن همين نشریه 
خودم را ســرگرم مي كنم. اميدوارم در چاپ این نشریه موفق 
باشيد. از شما متشكرم. از شما كمال تشكر را دارم. لطفًا نشریة 
زیبایتان را حتمًا برایم بفرستيد. بسيار خوش حال مي شوم. منتظر 

نشریة زیبایتان مي مانم. خدا یار و نگه دارتان باشد.

نامة 3 )نامة مادر یک دانش آموز نابينا به رشد روشن(
معلم بریل او آمد! او با یك درفش و لوح سفيد آمد! او با لوئيس 
بریل آمد! او براي نمایش افقي دیگر، در كرانة ساحل چشمان 
بي فروغ فرزندم آمد! او آمد، تا از انگشتان كوچك فرزند من، 
چشماني توانمند بسازد! او آمد، تا قایق سرنوشت فرزند مرا، 
كه در آب هاي متالطم آینده اي نامعلوم در گرداب استرس و 
اضطراب به دور خود مي پيچد، به ساحل امن و آرامش برساند! 
او آمد، تا من و فرزندم را با دنياي مبهم نابينایان آشــنا كند! 
او آمد، تا با لغزاندن انگشــتان فرزندم روي شش برجستگي 
زندگي ایجاد كند! او آمد تــا از دریچه اي دیگر زیبایي هاي 
زندگي را به فرزندم نشان دهد! او آمد، تا از فرزند من در مقابل 
اختاپوس یك قهرمان بسازد! او آمد تا به من بگوید درفش نيز 
همانند ســكه دو رو دارد! همان درفشي كه باعث كوري لوئي 
بریل شد، راهي نوین در مقابل پایش نهاد كه دنياي نابينایان را 

متحول كرد! او آمد، معلم بریل فرزندم آمد! 
یاسمن همایون، از خراسان جنوبي، شهر سربيشه

انتشار مجالت رشد روشن در سال تحصیلي 1394-9٥ 
نیــز ادامه یافت و گروه مخاطبان رشــد نوجوان و جوان را 
هم تحت پوشــش قــرار داد. اما این مجــالت در ادامة راه 
دچار مشكالت و معضالتي شــده اند كه در این گزارش به 
آن ها اشاره مي شــود. از جمله تعاریف و مفاهیم استاندارد 
آموزش وپرورش اســتثنایي، موضوع »مناسب سازي كتاب 
درسي و مواد یا محتواي آموزشي« است. در بیان این مفهوم 
فوق آمده است: »اصالح و تغییر محتواي آموزشي )كتاب هاي 
درسي/ مواد آموزشي( دانش آموزان عادي و انطباق آن ها با 

ویژگي ها و توانایي هاي دانش آموزان استثنایي.«
از ابتداي سال تحصیلي 94-1393 مجالت رشد نوآموز 
و رشد دانش آموز براي دانش آموزان كم بینا مناسب سازي و 
در هشت شماره منتشر شدند. این مجالت در قطع بزرگ تر 
از مجالت عادي رشــد و با خط درشت و طراحي گرافیك 
ویژه منتشر شدند، اما در سال تحصیلي 9٥-1394، به دلیل 

وجود محدودیت هاي مالي، این روند انتشار ادامه نیافت.



74

چالش هاي پيش رو
é گــروه دانش آموزان كم توان ذهنــي آموزش وپرورش، از 
نظر جمعیتي بزرگ ترین گروه كودكان دارای نیازهاي ویژه 
در آموزش وپرورش استثنایي كشــور است و این در حالي 
است كه براي این گروه از كودكان، هیچ مطلب خواندني و 

نشریه اي چاپ نمي شود.
é در سال تحصیلي 9۶-139٥، عالوه بر انتشار رشد روشن 
براي دانش آموزان آســیب دیدة بینایي، نســخة كم بینایي 
مجالت رشد نوآموز و رشــد دانش آموز، همچون سال هاي 

گذشته، منتشر مي شده كه انتشار آن متوقف شده است.
é گروه دانش آموزان آســیب دیدة بینایي، با وجود آمار كم 
تحت پوشــش آموزش وپرورش )81٥ نفر در گروه ســني 
نوآموز، 1022 نفر در گروه ســني دانش آموز، 424 نفر در 
گروه سني نوجوان و 434 نفر در گروه سني جوان در سال 
تحصیلي 9٥-1394(، از پراكندگي گســترده اي در سطح 
كشور برخوردار است. لذا فرایند توزیع مجالت براي آن ها، 

روند خاصي را مي طلبد.
é توزیع این مجالت در ســال جاري توســط »مؤسســه 

رودكي« انجام مي شود.
é براســاس قانون سكوگرام، بســته هاي پستي زیر هفت 
كیلوگرم، از پرداخت هزینة ارسال معاف هستند، اما قبول 
این مطلب براي مدیران ذي ربط ادارة پســت دشوار به نظر 
مي رســد. لذا توزیع این مجله ها از روند مطلوبي برخوردار 

نیست.
é تأمین منابع مالي براي تولید این مجالت از طرف سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، با اما و اگرهاي زیادي مواجه 
اســت و ادامة این روند ممكن اســت به انتشار نیافتن این 

مجالت بینجامد.

راهكارهاي پيشنهادي
é از میان مجله هاي سال جاري یا سال هاي گذشته مي توان 
با تغییراتي، مجلة جدیدي براي گروه كم توان ذهني فراهم 

كرد.
é با توقف انتشار نسخة كم بینایي مجله هاي رشد نوآموز و 
دانش آموز در ســال تحصیلي 9٥-1394، مجلة خط بریل 
به همراه خط بینایي را براي دانش آموزان كم بینا نیز توزیع 
كردیم، اما گزارش هاي رســیده حاكي از آن بود كه نسخة 
بریل به همراه خط بینایي نمي تواند نیاز این گروه را برآورده 
ســازد. لذا پیشنهاد مي شود نسخة كم بینایي رشد نوآموز و 

دانش آموز نیز منتشر شود.
é توزیع مجالت موضوعي بســیار حیاتي اســت. پیشنهاد 
مي شــود این مجالت پس از چاپ در چاپخانة رودكي، به 
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ادارة توزیع ارسال شوند و از طریق نمایندگان رشد سراسر 
كشور در اختیار ادارة آموزش وپرورش استثنایی استان قرار 
گیرند. از طرف دیگر، با توجه به قانون سكوگرام، مي توانیم 
در توزیع این مجالت به مرور از سیســتم مشتركین فردي 

استفاده كنیم.
é تدابیري صورت گیرد كه تأمین منابع مالي این مجالت 
فقط و فقط از طریق گردش مالي مجالت رشد صورت گیرد. 
در این باره نمي توان به هم یاري سازمان هایي نظیر سازمان 
آموزش وپرورش كودكان استثنایی، سازمان محیط زیست و 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي تكیه كرد.
 

روش كار
الف( مجالت رشــد روشــن نوآموز و رشد روشن 

دانش آموز

آماده سازي محتوا
مجلة رشــد دانش آموز، بعد از فراهم شدن مطالب هر 
شمارهـ  و غالبًا پیش از تصویب و تهیة ماكت نهایيـ  آن ها 
را براي اســتفادة رشد روشن در شبكه مي گذارد. همكاران 
مجلة رشد نوآموز نیز دو تا سه هفته بعد، ماكت نهایي مجله 
را بــراي خارج كردن از قالب »ایندیزاین« و تبدیل به قالب 

»ورد«، به مدیر داخلي مجلة رشد روشن تحویل مي دهند.
در جلســه اي با حضور نویســندگان كودك و معلمان 
مركز استثنایي نابینایان، مطالب این دو مجله براي انتشار 
در رشــد روشن بررسي مي شــوند. غالبًا مطالب موجود در 
رشد نوآموز هر ماه، براي گروه آسیب دیدة بینایي نیز مناسب 
اســت. هماهنگ بودن مجالت، به خصوص براي كودكاني 
كه در مــدارس عادي و به صورت تلفیقي درس مي خوانند، 
مطلوب اســت )البته برخي از عنوان هــا، كلمات و عبارات 

متناسب سازي مي شوند.(
گاه با صالح دید و تأیید كارشناســان، از مطالب )شعر، 
داستان و كاردستي( مجلة نوآموز در مجلة روشن دانش آموز 

نیز استفاده مي شود.
مخاطبان رشــد روشــن دانش آموز، عالوه بر مطالب 
علمي، آموزشــي و اخالقــي موجود در رشــد دانش آموز، 
بــه مواد خواندنــي دیگري نیاز دارند كه حس شــادماني، 
اعتمادبه نفــس، پذیرش موقعیت خــود، پیوند با اجتماع و 
پذیرش مســئولیت هاي اجتماعي را در آن ها تقویت كند. 
چنین حسي باید بیشتر به صورت غیرمستقیم )در قالب قصه 
و داستان كوتاه كه نویسندگان كودك با اهداف خاص براي 
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این مخاطبان مي نویسند( و گاه صریح و ساده )توصیه هاي 
كارشناسان( به مخاطبان منتقل شوند. چنین محتوایي را یا 
كارشناسان و نویسندگان مجله تولید مي كنند یا با همكاري 

دوستان دیگر در مراكز استثنایي فراهم مي شود.

معرفي بخش ها
صفحة »آغازین« مجله )سرمقاله( جایي است تا خودماني تر 
)یــا خاص تر( بــا مخاطبان ویــژة خود حــرف بزنیم. در 
مناسبت هاي خاص )مثاًل روز جهاني معلوالن( این صفحه 
در اختیار كارشناسان نیز قرار مي گیرد تا با بچه ها مستقیم و 

صمیمانه تر حرف بزنند.
در صفحة »مهارت ها«، كارشناســان اســتثنایی، عالوه بر 
آموزش مهارت »تحرك و جهت یابي«، رفتارهاي اجتماعي 
در خانه و مدرســه، در برخورد با افراد بینا و دوستان نابینا، 
چگونگي عكس العمل و پاســخ به كنجكاوي هاي دیگران 
دربارة نحــوة زندگي و تحصیــل، و... را آموزش مي دهند. 
همكاران این صفحه عبارت اند از: خانم اسكندري، مدرس 
خط بریل و تحرك و جهت یابي؛ خانم اســماعيل زاده، 
كاردرمانگر بچه هاي استثنایي؛ خانم فریبا عليزاده، دبیر 

دانش آموزان استثنایي.
در پشت جلد، پیام هایي ضروري با بیاني صریح و كوتاه )به 
خط بینایي( براي بزرگ ترها و والدین منعكس مي شــود؛ 
ماننــد: »پدر و مادر عزیز از زمین خوردن من نهراســید و 
بگذارید مثل بچه هاي دیگر جست وخیز كنم.« این پیام ها 
نیز ضمن مشورت و گفت وگو با آموزگاران و مربیان كودكان 

استثنایی فراهم مي شوند.
در صفحة سرگرمي، عالوه بر بازي با واژه ها )به منظور تقویت 
هوش كالمي(، مفاهیم ریاضي و اعداد، بازي و سرگرمي هاي 
تصویري )جدول و مارپیچ( به صورت بریل قرار دارند كه حس 

المسه و قدرت درك بچه ها را تقویت مي كند. این بخش هم 
بر عهدة یكي از كارشناسان مجله )خانم ریحانه كشاورز، 
مربي دانش آموزان ویژه( است كه كاردستي هاي رشد نوآموز 
و رشد دانش آموز را نیز با توان بچه هاي آسیب دیدة بینایي 

متناسب سازي مي كند.
در صفحة »یك دوســت تازه« كتاب هاي مناســب بریل و 
صوتي موجود در كتاب خانه ها و بازار نشر معرفي مي شوند. 
توضیح نحوة تهیة كتاب ها یا چگونگي عضویت در كتابخانه 
نیز مي آید. خانم پرستو ولدخان، مسئول بخش نابینایان 
كتابخانة حسینیة ارشــاد، مسئولیت این بخش را بر عهده 

دارد.
 صفحة»تو« مخصوص نوشــته ها، شعرها و حرف هاي خود 

بچه هاست.
در صفحة »ورزش«، حركات ورزشي آموزش داده مي شوند. 
خانم حاجي زاده، مربي ورزش نابینایان، با مشــورت خانم 
كوه فالح، كاپیتان تیم ملي گلبال، این كار را انجام مي دهند.

با توجه به محدودیت  تعداد صفحات این مجله، از محتواي 
مجالت سال هاي گذشتة نوآموز و بیشتر دانش آموز، براي پر 
كردن تمام سطرهاي صفحات با شعر یا داستانك هاي لطیف 

و مناسب استفاده مي شود.

ب( آماده سازي و توليد مجالت رشد روشن نوجوان 
و رشد روشن جوان

آماده سازی
هر ســال با هم فكــري اعضاي »شــوراي برنامه ریزي 
مجالت رشــد روشن نوجوان و رشد روشن جوان«، نخست 

برنامه ریزي صورت مي گیرد. 
بدیهي است در این برنامه ریزي نیازهاي ویژة مخاطبان 
مدنظر قرار مي گیرد و سعي مي شود درك مطالب ارائه شده 
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تا حد امكان به حس بینایي وابســته نباشد. البته این امر 
محدودیت هایي را براي پدیدآورندگان به وجود مي آورد كه 
در نوع خود چالشــي جدي و در عین حال جذاب شــمرده 

مي شود.
بعد از تأیید برنامة ساالنه و سرفصل هاي مجالت از سوي 
مدیر مسئول مجالت رشد، گردآوري و تولید محتوا، طبق 
زمان بندي اعالم شده از سوی معاون مجالت انجام مي شود. 
الزم به توضیح است كه بخش عمدة مطالب دو مجلة مذكور 
از مجالت رشد جوان و نوجوان اقتباس و با توجه به شرایط 

خاص مخاطبان، ویرایش و تلخیص مي شود. 
بــراي مثال، اگر در مطالب مجله هاي رشــد نوجوان و 
رشــد جوان جدول ها یا تصویرهاي مكمل وجود داشــته 
باشند، این موارد به گزاره هاي متني تبدیل و براي مخاطبان 

متناسب سازي مي شوند.
بخش دیگري از محتوا به طور اختصاصي براي مخاطبان 
ســفارش داده مي شــود. در این بخش، مطالبي همچون 
آشــنایي با ورزش نابینایان، آشــنایي با زبان بدن، معرفي 
مهارت ها و مشاغل مناســب برای نابینایان و یا افراد موفق 

نابینا )به منظور الگوسازي( درج مي شود.
مطالب بعد از متناسب سازي و ویرایش اساسي توسط 
ســردبیر، تحویل بخــش حروف چیني مي شــوند. بعد از 
حروف چیني، نمونه خواني و اصالح نهایي، از آنجا كه فونت 
خط بریل قابلیت تغییــر اندازه ندارد، مدیر داخلي مجالت 
مطالب آماده شده را طبق برگة صفحه گستر )كنداكتور( كه 
سردبیر مشخص كرده است، در صفحات مجالت جاگذاري 
مي كند تا تناسب حجم مطالب با صفحات پیش بیني شده 

براي آن ها مشخص شود. 
در این مرحله، ســردبیر بار دیگــر مطالب را ویرایش و 

تغییرات الزم را اعمال مي كند.

توليد
ماكت كامل شدة مجالت براي تأیید به ترتیب در اختیار 
معاون مجالت و ســپس مدیر مسئول قرار مي گیرد. بعد از 
تأیید محتوا، مدیــر داخلي مجله، با هماهنگي واحد تولید 
نشریات رشــد، فایل هاي »ورد« و »پی دی اف« مجالت را 
تهیه و به چاپخانه می فرستد. در واحد چاپخانه كه در حال 
حاضر در خیابان »ظهیراالســالم« قرار دارد، با استفاده از 
نرم افزار مبدل، فایل به خط بریل بازگردانده مي شود. در این 
مرحله ســردبیر و مدیر داخلي در چاپخانه حضور مي یابند 
تا در صورت سرریز شدن مطالب از صفحات در نظر گرفته 
شــده، بار دیگر ویرایش حجمي انجــام دهند. بعد از تهیة 
نسخة بریل، یك نمونه از آن چاپ و توسط نمونه خوان هاي 

نابینا خوانده مي شود تا ایرادهاي احتمالي اصالح شوند.
از روی نمونة اولیة اصالح شــده زینك تهیه مي شود و 
نمونه خوانــان نابینا زینك نهایي را مي خوانند تا اگر ایرادي 

باقي مانده باشد، از طریق »چكش كاري« اصالح شود. 
به این ترتیب كه با ُسنبه و چكش، نقطه هاي اضافي خط 
بریــل روي زینك صاف یا در صورت نیاز، نقطه هایي به آن 
اضافه مي شوند. زینك نهایي تحویل قسمت چاپ مي شود تا 
مجله به تعداد شمارگان تعیین شده از سوي معاون مجالت، 
چاپ شود و در اختیار دفتر مجالت رشد قرار گیرد. معاون 
مجــالت نیز طبق آماري كه از مدارس نابینایان تهیه كرده 

است، به توزیع آن ها اقدام مي كند.
براي كنترل فرایند تولید محتوا، جلسات دوره اي شوراي 
برنامه ریزي مجله برگزار مي شــود. الزم به توضیح است كه 
دو نفر از اعضاي این شورا از معلمان نابینا هستند و غالبًا با 
بازخوردي كه از مخاطبان مجله به دســت مي آورند، نظرها 
و پیشــنهادهاي مفیدي براي بهبود كیفیت مجالت ارائه 

مي كنند.
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تردیدی نيست که با حضور پررنگ »فناوری اطالعات 
و ارتباطات« )ICT( جهان دچار تحوالت شگرف به 
لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... شده 
است. رسانه ها و نشــریات کاغذی نيز از این امر 

مستثنا نبوده اند.
بنا بــه منطق و تجربه بایــد از فرصت های زایندة 
ICT در حوزة نشــریات کاغذی نيز بهره برد. در 
جلسات کارشناســی »دفتر انتشارات و تکنولوژی 
اردیبهشت 139٥با حضور  تاریخ 27  آموزشی« در 
محمد کرام الدینی، ســردبير مجلة »رشد آموزش 
زیست شناســی« به موضوع »بازخوانی تجربه های 
مجالت رشــد در فضای مجازی« پرداخته شد. در 
ادامه، گزارش این نشســت و نظــرات حاضران را 

می خوانيد.

محمد کرام الدیني: خبر در عصر دیجیتال به صورت 
لحظه اي مخابره مي شود. سال ها قبل از آنکه سازمان به فکر 
کاربرد اینترنت در فرایند تولید مجله باشد، من سرگرم بودم. 
در آن زمان اصاًل حروف فارســي در وب وجود نداشت. به 
مرور، زبان عربي و پس از آن فارسي وارد فضاي مجازي شد. 
در آن زمان من وبالگ داشتم. ما وقتي مي خواهیم ایده اي 
را شایع کنیم، دو راه وجود دارد: یا تصمیم گیرنده هستیم و 
یا از پایین مي خواهیم ایده را شیوع بدهیم که انرژي و کار 
فراواني مي برد و عشــق و سرمایه مي خواهد. من حدود 11 
سال پیش مقاله اي نوشــتم و در آن مطرح کردم که قطار 
دیجیتال به راه افتاده اســت و ما باید سعي کنیم که از آن 
جا نمانیم. قبل از اینکه این دفتر به فکر وبالگ باشــد، من 
وبالگي داشــتم و با مخاطبان ارتباط برقرار مي کردم. ولي 
وقتي وبالگ رســمي افتتاح شد، من آن را غیرفعال کردم. 

نشست علمیـ  کاربردی

قطار دیجیتال 
به راه افتاده است!

بازخواني تجربه هاي مجالت رشد در فضاي مجازي 
از زبان محمد کرام الدينی، سردبير مجلة رشد آموزش زيست شناسي
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این وبالگ هنوز هم هســت، اما فعالیت هاي آن در این حد 
است که اگر نشریة جدیدي روي وب برود، اعالم مي کنیم 
و مقاالت پذیرفته شده را معرفي مي کنیم و از این طریق با 

مخاطبان ارتباط می گیریم.
یکــي از موقعیت هایي که وجود دارد، »تلگرام« اســت. 
چندي پیش من یک کانال تلگرامي افتتاح کردم. البته پیش 
از من مجلة »رشد جوان« این کار را انجام داده بود. کار کردن 
بــا تلگرام هم فوت و فنــي دارد و در این مدت تجربه هایي 
هم کسب کرده ام. اولین اصل در این کارها مخاطب شناسي 
است. باید فهمید که مخاطب چه چیزي دوست دارد. مثاًل 
سؤال معلمان زیست شناســي در این روزها این است که: 
محتواي کتاب زیست شناسي دهم چیست. دیروز سه فصل 
از کتاب را گذاشتیم و بالفاصله مخاطبان افزایش پیدا کردند. 
بنابراین وقتي شــما نیاز را بسنجید و بر اساس نیاز حرکت 

کنید، مسلمًا افراد بیشتري جذب مي شوند. 
مجلة رشد آموزش زیست شناسی از چهار شماره به سه 
شــماره در سال تبدیل شد و ما از دي ماه بي کار مي شویم. 
من مي خواستم پیشنهاد کنم، این مجالت به چهار شماره در 
سال بازگردد. پیشنهاد دیگر من این است که یک شماره را 
به صورت دیجیتال منتشر کنیم. به این شکل هیچ هزینه اي 
هم براي دفتر نخواهد داشــت. در این شرایط، از یک طرف 
تعداد نشریات در ســال کم مي شود و از طرف دیگر تعداد 
مقاالت ارسالي زیاد مي شود و این معضلي است. بسیاري از 
مقاالت مجال چاپ شدن ندارند. اگر این مقاالت به صورت 
دیجیتال منتشر شوند، بسیار خوب خواهد بود و قابلیت هاي 

بیشتري نیز دارد.
امروز قطار نشریات الکترونیک با سرعت در حال پیشرفت 
اســت و اگر شما جست جو کنید، متوجه مي شوید بسیاري 
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از نشریات به ســوي نشر دیجیتال رفته اند. 
شاید کمتر مجله اي در جهان باشد که یک 
وب سایت پیوسته نداشــته باشد. بسیاري 
از نشــریات اغلب مقاالت خود را در سایت 
مي گذارند. دیجیتال کردن به محیط زیست 
کمک مي کند و از مصــرف کاغذ می کاهد. 
بعد مسافت و زمان در این نشریات حل شده 
است. ما هم باالخره باید سوار این قطار شویم. 
من ســرمقالة آخرین شمارة مجلة خودمان 
را به نشــر دیجیتال اختصــاص دادم. ما در 
زیست شناســي انفجار دانش و داده داریم. 

مولکول DNA در ســال 19٥3 کشف شــد. در کشور ما 
 DNA اسکناس هاي پنج هزار توماني جدید تصویر مولکول
را دارند. مولکول DNA امروزه جزء ادبیات محاوره اي ماست. 
در سال 2003 نقشة ژني انسان کامل شد و فهمیدیم تعداد 
ژن هاي انسان 30 هزارتاست. از این سال زیست شناسي دچار 
تحول شدیدي شــد و فناوری دیجیتال در انتقال این علم 
بســیار مفید واقع شد و قابلیت دسترسي پیدا کرد. پس ما 

ناچاریم به سمت دیجیتالي شدن حرکت کنیم.
اصغر ندیري، سردبير رشد آموزش ابتدایی: بحث 
شیریني را ارائه کردید. آیا مجالت رشد استعداد و آمادگي 
دیجیتالي شدن را دارند؟ با توجه به اینکه ما سایت مجالت 
رشــد را داریم و در کنار آن ایمیل و شبکه هاي دیگر را هم 

داریم، شاید این امر اتفاق افتاده باشد.
کرام الدیني: مــا براي همین اینجا هســتیم تا این 
بحث را مطرح کنیم. در این مســیر هر فناوری که کارهاي 
جذاب تري دارد، جلو مي افتد و بقیه حذف مي شــوند. من 
روزي را مي بینم که مجالت ما دیجیتالی شده اند. االن هم 

نیمه دیجیتالی هستیم.

ناصر نادري، ناظر محتوایی مجالت 
رشد: واقعیت این اســت که ما خواه ناخواه 
باید نشــر الکترونیکي را در ســاختار دفتر 
ببینیم. الزمــة این امر آن اســت که افراد 
حرفه اي وارد کار شوند، سرمایه گذاري شود 
و بسترهاي فني مهیا شوند. به نظر مي رسد 
االن روح حاکــم بر دنیا این موضوع را طلب 
مي کند و باید این گام ها برداشته شوند. این 
فضا باید به وجود بیاید. البته نشر کاغذي هم 

نقش خود را همچنان ایفا مي کند.
رشد  سردبير  جعفریان،  علی اصغر 
نوجوان: به نظر من محتــواي دیجیتالی باید با محتوای 
کاغذی متفاوت باشــد. محتــواي دیجیتالی هم جایگزین 
محتوای کاغذ نمي شــود. نکتة بعد این  است که باید از این 
فضا براي ارتباط مجالت با مخاطب استفاده کنیم. این قدم 

شاید براي مجالت کاربردي تر باشد.
شهرام شفيعي، سردبير رشد نوآموز: در مورد رابطة 
دموکراسي و دنیاي دیجیتال، امروزه همه مي توانند حرف 
بزنند و براي خودشــان رسانه باشند. برخورد سلبي بسیار 
متزلزل است؛ برخورد سلبي گفتمان ها، اکثریت نسبت به 
اقلیــت و ... . امروزه ما مي فهمیم که اگر مي خواهیم حرفي 
بزنیم باید تولید کنیم و حرف جذاب بزنیم. اهرم ســلب به 
شــدت از دست ما خارج مي شود و درک این نکتة مهم اگر 
از فرهنگ شروع شود، بسیار خوب خواهد بود. امروزه جامعة 
جهاني پرچم حکمت را بلند کرده است. چقدر خوب است 
که رشد با پیشــینه اي قوي از این فرصت استفاده کند. بد 
نیست که در کنار آن نگاهي آسیب شناسانه هم وجود داشته 

باشد. به هر حال من استفاده کردم.
محمد علی قرباني، سردبير رشد جوان: ما با تفکر 

 
کرام الدینی: امروز 

قطار نشریات 
الکترونیک با سرعت 

در حال پیشرفت است 
و اگر شما جست جو 

کنید، متوجه مي شوید 
بسیاري از نشریات 

به سوي نشر دیجیتال 
رفته اند. شاید کمتر 

مجله اي در جهان باشد 
که یک وب سایت 

پیوسته نداشته باشد
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کاغذي نمي توانیم به سمت رسانة دیجیتال 
حرکت کنیم. باید دربارة این موضوع بیشتر 
کار کنیم و از افراد متخصص کمک بخواهیم.
رشد  سردبير  حشمتي،  محمدرضا 
معلم: اگر ما بدون مطالعــه وارد بعضي از 
مسائل شویم، مسیر را به درستي نخواهیم 
رفت. باید به تهدیدهاي این موضوع هم دقت 
کنیم. امروزه سواد رسانه اي موضوعي را به نام 
»ذائقه سازي« مطرح مي کند. من در قسمت 
دانش آموزي در مورد این موضوع کمي نگران 
هستم. زیرساخت  فرهنگي بسیار مهم است. 
به نظر من به دو نکتــه باید دقت کنیم: ما 
به واســطة ورودمان به عرصة دیجیتال آیا 

کاتالیزور ذائقه سازي نسل جدیدمان نخواهیم بود؟ و اگر آن 
را به عنوان یک نگاه مثبت مي بینیم اقتضائاتي که باید داشته 

باشیم چه چیزهایي هستند؟
شفيعي: به نظر من ورود به این بحث الزامًا مساوي با 
ورود به فضاي دیجیتال نیست. ما در جهاني زندگي مي کنیم 
که ارتباطات دیجیتال وجود دارد. از این به بعد بشــر مغز 
دیگري خواهد داشــت و نحوة پــردازش اطالعات متفاوت 

خواهد بود.
گزارشگر:  و  نویســنده  دیزجي،  محمدحسين 
نشریات کاغذي همچنان هســتند و همچنان باید باشند. 
روزنامه هاي معتبري در دنیا وجود دارند که کاغذ را حذف 
نکرده اند. اما نمي توان چشــم را هم به روي فناوری بست. 
فناوری ایده هاي خودش را دارد که اگر با آن همراه باشــیم 
موفق خواهیم بود. در مورد مجالت رشد هم نشریات کاغذي 
باید پا برجا باشد؛اما مي توانیم از قابلیت دیجیتال هم استفاده 
کنیم. اگر ما جذابیت کار را باال ببریم، مخاطب را از دســت 

نمي دهیم. اگر بتوانیــم هر روز حرفي براي 
گفتن داشــته باشیم مخاطب جذب خواهد 

شد.
رشد  ســردبير  چمن آرا،  سپيده 
برهان متوســطه اول: آقاي کرام الدیني 
گفتنــد باید نیاز مخاطب را بشناســیم. در 
ارتباط با مجــالت، آیا ما باید همة نیازهاي 
آموزشي را شناســایي و رفع کنیم یا آنچه 
مرتبط با مجله است را مطرح کنیم؟ موضوع 
دیگر این است  که من فکر مي کنم، کساني 
که وبالگ یــا کانال گردان مي شــوند، باید 
ویژگي هاي خاصي داشته باشند. در ارتباط با 
وبالگ، مشکلي که وجود دارد، بحث تعاملي 
بودن آن است که آن را ناکارامد کرده است. مورد آخر این که 
در آینــده هویت فیزیکي افراد مهم نخواهد بود و اکانت هر 

فرد مهم است. باید آمادة چنین دنیایي باشیم.
سيدکمال شهابلو، معاون دفتر: من فکر مي کنم در 
نشر دیجیتال، به خصوص مجالت رشد، ما اهداف مختلفي 
را دنبال مي کنیم که یکي از آن ها »لذت خواندن« اســت. 
لذت خواندن کتاب با هیچ چیز جایگزین نمي شــود. هدف 
دیگر آموزش است. بحث »عدالت آموزشي« که جزو اهداف 
مجالت اســت، باید درنظر گرفته شــود. ثبات کتاب قابل 
جایگزین با نشریات دیجیتالی نیست. ما مي توانیم بعضي از 
مطالب را به صورت دیجیتالی و بعضي را به صورت کاغذي 

منتشر کنیم و با شیب مالیمي به این سمت پیش برویم.
فریبرز بيات، ســردبير رشــد آموزش علوم 
اجتماعی: من سعي مي کنم افق هایي را در بحث نظري 
و تاریخ تحول رسانه ها باز کنم تا دوستان بدانند دیگران 
کــه در این زمینه بحث کرده اند، بــه این تغییر و تحول 

 
بیات: رسانه فقط ابزار 
نیست، بلکه یک محیط 

است که ما در آن 
زندگي مي کنیم. امکان 

ندارد کسي از این 
عامل کناره گیري کند. 

دنیاي آینده را اطالعات 
و رسانه ها مطرح 

مي کنند و پیچیدگي 
این موضوع آنجاست 
که خود این اطالعات 
قابل کنترل نیستند 
که پارادوکسي ایجاد 

مي کند
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چگونه نگاه کرده انــد. در بحث تحول فضاي اجتماعي و 
مجازي بحثي اساسي وجود دارد، مبني بر اینکه رسانه از 
یک ابزار و وسیله فراتر مي رود. رسانه اعم از نشریه، رادیو، 
تلویزیون، سایت و ... است. صاحب نظران معتقدند چهار 
عامل دنیاي حال و آیندة ما را شکل مي دهد: یکي بحث 
جهاني شدن است که همة ما با آن آشنا هستیم. جهاني 
شــدن یک فرایند و عامل کالن است که همة جوامع را 
تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم تجاري شدن است 
که همه را دربرمي گیرد. روند ســوم فردي شــدن است. 
هر کس مي تواند رســانة شخصي داشــته باشد. آخرین 
عامل رســانه اي شدن است. رسانه فقط ابزار نیست، بلکه 
یک محیط اســت که مــا در آن زندگي مي کنیم. امکان 
ندارد کســي از این عامل کناره گیري کند. دنیاي آینده 
را اطالعات و رســانه ها مطرح مي کنند و پیچیدگي این 
موضوع آنجاســت که خــود این اطالعــات قابل کنترل 

نیستند که پارادوکسي ایجاد مي کند. 
نکتــة دیگر در تحــول رسانه هاســت. در بحث تحول 
رســانه ها چهار دورة مشــخص داریم که در بسیاري از 
رسانه هاي کشور تا حدود زیادي در دورة اول هستیم: یک 
دوره، دورة نشر است که با چاپ و کتابت شروع مي شود. 
ویژگي دورة نشر این اســت که تا حدود زیادي یکطرفه 
و غیرتعاملي اســت، امکان انتقال یک نوع متن را دارد و 
آنالوگ اســت. مخاطب نیز منفعل است. دورة دوم عصر 
پخش اســت. این دوره هزینه هاي ســنگیني دارد. دورة 
ســوم ترکیبي از نشر و پخش است. آنچه که در این سه 
دوره مشــترک است، این است که سازمان هاي رسانه اي 
تولیدکنندة پیام و محتوا هســتند. تیم متخصصي دارند، 
معمواًل آنالوگ هستند، هزینه هاي باالیي دارند و مهم تر 

از همه اینکه مخاطب منفعل است. 

عصر چهارم، عصر »پلتفرم« است که سه حوزه را تهدید 
می کند: در درجة اول ســازمان هاي رسانه اي که در این 
عصر نمي توانند به شکل سابق کار کنند و بیشتر مدیریت 
مي کننــد. پس خطري براي آن ها محســوب مي شــود. 
 امــا خطري هم روزنامه نگاران و تیــم تحریریه را تهدید 
می کند. در رویکرد پلتفرم، تیــم متخصص تولید وجود 
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ندارد. همة کســاني که مخاطب هستند، تولید کننده اند 
و علیه حرفه اي گرایي هســتند. ما باید خودمان را آماده 
کنیم. همه وارد این فضا مي شــوند و اگر ما مهارت هاي 
جدیــدی را کســب نکنیم، ناموفق خواهیــم بود. تا حد 
زیادي حرفة روزنامه نگاري به معناي ســنتي آن با خطر 
مواجه است و ما باید آماده باشیم. البته مشکالت زیادي 

را هم به همراه دارد. مثاًل یکي از مشــکالت بحث حقوق 
معنوي اســت. منبع اخباري که در شبکه هاي اجتماعي 
پخش مي شوند، مشخص نیست و مسائل حقوقي جدي 
مطرح مي شــود. ما چه کار مي توانیم بکنیم براي آماده 

شدن؟ 
پایة کاري که در فضاي وب انجام مي شود، بحث زبان 
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است. وبالگ نویســي زماني خیلي رواج داشت، ولي االن 
فروکش کرده است. اما زبان اصلي نوشتن در وب همین 
وبالگ نویســي اســت. ما باید وبالگ نویسي را بلد باشیم 
و تکنیک هــا و مهارت هــاي آن را بدانیم. ما در ســایت 
همشهري مجموعه درس نامه اي را شروع کرده ایم، تحت 
عنوان بالگ نویسي که تازه شروع شده است. اگر این زبان 
را یاد بگیریم محتواي مناسب را مي توانیم تولید کنیم و 
ساختار ســازماني خودمان را متناسب با این فضا تعریف 
کنیم و زیرســاخت ها را هم باید بــراي این موضوع مهیا 

کنیم. ببخشید.
حبيب یوسف زاده، ناظر محتوایی مجالت رشد: 
وقتي یک جسم خارجي وارد یک محیط مي شود، تکانه هایي 
در محیط ایجاد مي کند و آرام آرام به ســمت تعادل پیش 
مي رود. پدیده هاي جدید عمومًا این گونه هستند. بخشي از 
جاذبه هاي کاذب این فضاها فروکش مي کند و نباید نگران 
این موضوع بود. نکتة دیگر اینکه هیچ گاه فضاي دیجیتالی 
نخواهد توانست نشر کاغذي را کنار بزند. ولي ما باید مهارت 
سوار شدن به این قطار را کسب کنیم. به هر حال این دغدغه 
وارد دفتر و فضاي کار ما شده است. ضمن اینکه با وارد شدن 
فضاي فناوری آموزشــي به دفتر بخشي از موضوع جلسه 
مي تواند به فناوری آموزشــي محول شــود. اما نکتة اصلي 
بحث اقتصاد نشر دیجیتالی است. یکي از عواملي که مدیران 
فرهنگي را از رواج نشر دیجیتال باز مي دارد بحث اقتصادي 
اســت. به نظرم بد نیست مروري داشته باشیم بر تجربیات 

موفق داخلي و خارجي.
شفيعي: من با آقاي یوسف زاده موافقم. این ماجرا مثل 
هر ماجراي جدیدي در ابتــدا بزرگ نمایي هایی دارد. باید 
کمتر نگران باشیم و از انفعال دوري کنیم و ماجرا را خوب 
بشناســیم. اما مهم این است که قطب مخالف این قضیه را 

هم بشناســیم و آن، بحث متن است. متن ها به چه دلیل 
خوانده مي شــوند؟ آیا همة آنچه به عنوان خواندني منتشر 
مي شوند، ویژگي هاي متن را دارند؟ بسیاري از خواندني ها 
از تمام ویژگي هاي الزم برخوردار نیستند. متن هاي مهمي 
که در طول تاریخ خوانده مي شوند چه ویژگي هایي دارند؟ 
به نظر من متن ها به دالیلي خوانده مي شــوند که بیرون از 
آن  متن ها هستند. متن هاي خواندني تمام آن ویژگي ها را 
در خود دارند که به عنوان متن خوانده مي شوند. به نظر من 
ما باید این توازن را حفظ کنیم و در دام شتاب زدگي نیفتیم.

جعفریان: ما بــراي اینکه بتوانیم از امکانات دیجیتال 
و اینترنت اســتفاده کنیم و ارتباطمان را با مخاطب بیشتر 
کنیم، ســعي کردیم از فضاهایي که داریم استفاده کنیم. 
البته به نســبت شــمارگان مجله من راضي نیستم. به هر 
حال توانســتیم با مخاطبان از طریق سایت ارتباط برقرار 
کنیم. قباًل وبالگ داشــتیم، ولي به خاطر محدودیت هاي 
زیاد وبالگ، تقاضاي ســایت کردیم. راه هاي دیگر ســامانة 
پیامکي، کانال تلگرام، صفحة اینستاگرام و ایمیل هستند. 
در سایت مطالب بچه ها را قرار مي دهیم. از بخش هایي که 
داریم، یكي »ضد زنگ« اســت که به خاطرات طنز بچه ها 
اختصاص دارد. قسمتي »خواندني ها«ست که مطالب علمي 
و اجتماعــي را قرار مي دهیم. »روزنامه دیواري« اســت که 
حاوي کارهاي بچه هاســت. بخش »نوجوانانه« است كه به 
مســائل روان شناسي مي پردازد. در سایت، زیر هر صفحه و 
مطلب نظرســنجي بچه ها آمده است که من دائمًا آن ها را 
چک مي کنم و مورد استفاده قرار مي دهم. بخش پیامکي ما 
دو طرفه است و ما هم مي توانیم به کسي که پیام داده است، 
بالفاصلــه پیام بدهیم. منتها ما این کارها را با عوامل مجله 
انجام مي دهیم، در حالي كه اگر از افراد حرفه اي اســتفاده 
شود، خیلي بهتر جواب خواهد داد. در کانال تلگرام صفحات 
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و مطالب مجله را قرار مي دهیم.
بحث  رشد:  مدیرمسئول مجالت  ناصری،  محمد 
امروز بسیار پردامنه است و در یک جلسه نمي توان آن را جمع 
کرد. آقاي قرباني به درستي اشاره کردند که تجربة نوشتن 
کاغذي با دیجیتالي متفاوت است. مثال آقاي کرام الدیني در 
مورد قطار بسیار خوب بود. ما در مجالت فرصت هایي ایجاد 
کرده ایم که به آن ها نگاه نشــده است. فضاي مجازي، افراد 
دغدغه مند خودش را مي خواهد. شاید سردبیران ما افراد مورد 
نظر  این کار نباشند. در این چند سالي که ورود پیدا کرده ایم، 
کاماًل قابل ارزیابي است. بگذاریم مجلة کاغذي کار خودش را 
درســت انجام دهد و فرد یا افراد مؤثر در نشر دیجیتال را به 
خدمت بگیریم.  ما در فضاي مجازي بسترهاي بسیار مناسبي 
داریم. بهتر است به نیازهاي واقعي مخاطبان خود فکر کنیم. 
من فکر مي کنم این موضوع بســیار اهمیت دارد و باب آن 
بسته نیست و باید در مورد آن به نتیجه برسیم. ما براي پاسخ 
دادن به نیازهاي مخاطبان در اینجا جمع شده ایم. جمع بندي 
من این است که ما از سردبیران محترم یک مجلة قابل قبول 
و جذاب مي خواهیم. در موارد دیگر دوستان مختار هستند و 
بر اساس توانایي خود عمل کنند. اگر شما برنامة قابل دفاع 
داشته باشید، دفتر حتمًا هزینه خواهد کرد. در دفتر و سازمان 
افق هایي که شــما پیش روي خود دارید روشن است. آقاي 
کرام الدیني یکي از افرادي است که مي تواند راه را باز کند و 
برنامه هاي خود را بیان کند. بسیار خوش حال مي شویم که 
برنامه هاي عملیاتي از مجلة زیست شناسي آغاز شود. ضمنًا 
تجربه هایي داشــته ایم که دنبال نشده اند؛ مثل تجربة مجلة 
کودک. در هر صورت باید همه چیز روشن باشد. به نظر من 
بعضي از سردبیران ما کارشناس و فعال در این عرصه نیستند 

و باید از افراد جوان تر و متخصص این حوزه استفاده کنند.
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مراسم »پایاني چهل وششمين جشنوارة بين المللی 
فيلم رشد«، جمعه 21 آبان 139۵ با حضور مسئوالن 
و برخی مقامات داخلــی و خارجی، از جمله دکتر 
محی الدین بهــرام محمدیان، معاون محترم وزیر و 
رئيس سازمان پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی، اعضای 
شورای برنامه ریزی و سياست گذاری جشنوارة فيلم 
رشــد و نمایندة کميتة بين المللی صليب سرخ در 

ایران، در سينما فلسطين تهران برگزار شد. 
در آغــاز پس از تالوت آیاتی چند از کالم خدا و پخش 
سرود جمهوری اسالمی، سیدسعید بدیعی، دبیر جشنواره 
برای ارائه گزارش نهایی از دستاوردهای آن به جایگاه آمد. 
در این مراسم از فیلم های برگزیدة امسال با اهدای جوایزی 

تقدیر و تشکر شد.

هفتة مرور آثار منتخب جشنوارة فيلم رشد در بيش 
از 20 استان

دبیر جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد، با بیان گزارش 

مختصــری از برگزاری این دوره اظهــار امیدواری کرد که 
همچون سال های گذشــته، برگزار کنندگان بتوانند از نقد 
و نظرات سازنده و کارشناسی شدة حاضران و صاحب نظران 

استفاده کنند.
سيد سعيد بدیعی گفت: »امسال جشنواره با 1044 
اثر شــامل820 اثر داخلی و 224 اثر خارجی از 30 کشور 
جهان، در چهار بخش داستانی بلند، داستانی کوتاه، مستند 
و پویانمایــی، کار خود را آغاز کــرد. همچنین 239 اثر در 
بخش های بین الملل، فرهنگیان فیلم ساز، دانشجوـ  معلمان 
و دانش آموزان فیلم ســاز به مرحلة نهایــی راه پیدا کرده و 
بررسی آثار در مرحلة نهایی توسط 12 داور برجستة ایرانی، 

4 داور خارجی و 3 داور دانش آموز انجام شد. 
در طــول یک هفتــه نمایش فیلم هــای منتخب در 
بیش از 300 مرکز نمایشــی ثابت و ســیار، بیش از ۶70 
هزار دانش آموز، دانشــجو ـ معلم و فرهنگیان کارشناس و 
همچنین دیگر عالقه مندان به فیلم های آموزشی در تهران 
و پنج استان سمنان، گیالن، فارس، هرمزگان )با محوریت 

جهان آینده زیباست
گزارش مراسم اختتامية چهل و ششمين جشنوارة بين المللی فيلم رشد

شهریار ابراهیمیگزارش
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جزایر خلیج فارس و ســواحل مکران( و شهرســتان های 
استان تهران به طور هم زمان از فیلم ها دیدن کردند که این 
یکی از دســتاوردهای جدید این جشنواره در ایام برگزاری 
آن به شــمار می آید. از آذر ماه سال 139٥ نیز هفتة مرور 
آثار منتخب جشنواره در بیش از 20 استان و پردیس های 
دانشگاه  فرهنگیان سراسر کشور را خواهیم داشت. جشنوارة 
فیلم رشــد، با توجه به اهمیت و وســعت مخاطبان خود، 
همواره مورد توجه نهادهای خصوصی و دولتی بوده اســت. 
در این راستا تعدادی از نهادها و شرکت ها در کنار جشنواره 
حضور داشتند و به حمایت از این رویداد فرهنگی ـ هنری 

پرداختند که از همة آن ها کمال سپاس گزاری را دارم.«

جهان آینده با علم، آگاهی و آزادی زیباست
دکتر محی الدین  المســلمين  و  حجت االسالم 
بهرام محمدیان، رئیس ســازمان پژوهش و برنامة ریزی 
آموزشی، ضمن خیرمقدم و تشــکر از حاضران و مهمانان 
گفت: »این جشــنواره حقیقتًا به مقولة فیلــم و تأثیر آن 

در فرایند یاددهی توجه ویــژه دارد و پیام آن به مخاطبان 
خود و تمام کســانی که دل شان برای کودکان و نوجوانان، 
دانش آموزان و آینده سازان کشور می تپد، پیام دوستی، صلح 
و همکاری است. جهان آینده با علم، آگاهی و آزادی مبتنی 
بر علم و آگاهی زیباســت و هرآنچه که علم، آگاهی و صلح 
را تهدید کند، نازیباســت. هنرمندان، فیلم سازان و معلمان 
دوســت دارند که فرزندانمان، آینده ای سرشار از سالمت، 
امنیت، موفقیت، خوش بختی و شــادکامی داشت باشند و 
هیچ کودکی در دنیا، طعم تلخ جنگ و فقر را نچشد تا همه 
بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و امنیت، جهان آینده را زیبا 

بسازند.«
او با تشــکر از کسانی که در این راستا فیلم ساختند و 
زمینه را برای ادامة تحصیل فرزندان کشورمان مساعد کردند 
تا چگونه زیســتن را در کنار با هم زیســتن و بهتر زیستن 
بیاموزند، از همة دوســتانی که از این جشنواره پشتیبانی و 
حمایت کردند، تشــکر کرد و افزود: »از داوران محترم که 
با صبوری و حوصله فیلم های برگزیــده را انتخاب کردند، 
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سپاس گزارم. امیدوارم جشنوارة چهل و ششم گامی فراتر و 
بهتر از گام های پیشین باشد و آیندة خوبی برای ما ترسیم 
کند. در این جلسه از همة اصحاب هنر و کسانی که در عرصة 
فیلم سازی دستی بر آتش دارند، همچنین از همة معلمان و 
دانشجو ـ معلمان که معلمان آینده هستند، می خواهم که 
به موضوع فیلم آموزشیـ  تربیتی به دیدة جد و عالقه مندی 
بیشتری بنگرند. فیلم آموزشیـ  تربیتی، فیلم تفننی نیست 
بلکه فیلمی هدفمند است که وقت و سرمایه گذاری بیشتری 
را می طلبد. ما در آموزش وپرورش خود را موظف می دانیم 
که هر روز بیشــتر از روزهای پیش به این مقوله بپردازیم 
و اقدامات بیشــتری در زمینة حمایت و ســرمایه گذاری از 

فیلم های آموزشی انجام دهیم.«
حجت االسالم و المســلمین دکتر محمدیان ادامه داد: 
»در صحبتی که با برخی از کارشناسان داشتم، شنیدم که 
امســال تعداد فیلم های داستانی بلند کم است. جا دارد به 
این مقوله بیشتر توجه شود. شاید ساخت فیلم داستانی بلند 
هزینة بیشتری الزم داشته باشد، اما یقینًا اثرگذاری آن در 
فرایند یادگیری و مخصوصًا پیام های فرهنگی و تربیتی آن 
می تواند همة هزینه ها را جبران کند. البته یک نکتة مثبت 

و نویدی که دوســتان می دادند این بود که فیلم های بخش 
مســتند، کوتاه و پویانمایی امسال، در مقایسه با سال های 
پیــش باکیفیت تر و با ارزش تر بودند. یکی از داوران محترم 
اشــاره می کرد که امسال به سادگی نمی شد تشخیص داد 
که فیلم های پویانمایی و مستند توسط فیلم سازان داخلی 
ساخته شده اند یا فیلم ســازان خارجی. این موضوع نشان 

می دهد که جشنواره دارد به اهداف خود نزدیک می شود.
ما فیلم های خوب را شناســایی و معرفی می کنیم تا از 
دســت اندرکاران و تولیدکنندگان آن ها قدردانی کنیم. این 
وظیفة ماســت، اما به نظر می رسد که رسالت فیلم سازان و 
کسانی که در حوزة تعلیم و تربیت کار و تالش می کنند، با 

این حمایت ها بیشتر و سنگین تر شود. 
امیدوارم که روزهای آینده، وقتی که فیلم های جشنواره 
به مدارس برده می شوند، لبخند را بر لبان دانش آموزانمان 
ببینیم. این لبخندها و شــادمانی آن ها و همچنین سهولت 
و تعمیق یادگیری ســبب خواهد شد که رنج ها و زحمات 
برگزاری جشنواره از یادها فراموش شود و شیرینی آن برای 

همیشه باقی بماند.«

زبان تصویر، زبان آشنای جهان امروز است
فلورانس ژیلت، نمایندة کمیتــة بین المللی صلیب 
سرخ در ایران، با ابراز خرسندی از حضور در مراسم اختتامیة 
چهل وششــمین جشنوارة فیلم رشــد در ایران گفت: »در 
ایران اهمیت فیلم در آموزش و پرورش افراد به ویژه نســل 
جوان مورد تأکید همگانی و مورد توجه مقامات است. این 
جشــنواره نیز خود دلیلی بر تالش ایران برای گســترش 
آموزش و پرورش میان جوانان به منظور سرمایه گذاری برای 
نسل آینده است. در کشور شما همگان فرصت بهره مندی 
از نظام آموزش و پــرورش را دارند در حالی که این امر در 
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بسیاری از کشورها محقق نشده است. 
ایران همچنیــن قدم های قابل توجهی 
برای ترویج آمــوزش بین پناهندگان مقیم 
این کشور برداشته است. درگیری های امروز 
در بسیاری از کشورها، همچون افغانستان، 
عراق، نیجریه، سودان جنوبی، سوریه و یمن، 

به ما یــادآوری می کند که تمام کودکان از فرصت آموزش 
برخوردار نیســتند. تا این تاریخ به ندرت شاهد جابه جایی 
گستردة مردم در این حد بوده ایم. هم اکنون در سراسر جهان 
حدود ۶0 میلیون نفر، به دلیل درگیری و خشونت، از خانه و 
کاشانة خود آواره شده اند که بخش بزرگی از آنان را کودکان 
تشــکیل می دهند. این رقــم از زمان جنــگ جهانی دوم 
بی سابقه است. این افراد گاهی سال ها از خانه دور می مانند 
و از حقوق اولیة خود از جمله آموزش محروم می شوند. این 
در حالی است که همگی می دانیم، آموزش ابزاری قدرتمند 
برای کودکان است تا وضعیت خود را بهبود ببخشند، از فقر 
نجات یابند و به عنوان شــهروند، مشارکتی همه جانبه در 

جامعة خود داشته باشند.
کمیتة بین المللی صلیب سرخ در ترویج حق آموزش در 
شرایط اضطراری، به ویژه در زمان درگیری های مسلحانه، 
مصمم است. این کمیته، سازمانی بی طرف و بی غرض است 
که هدف صرفًا بشردوستانة آن، حمایت و کمک به زندگی 
و کرامت قربانیان درگیری های مســلحانه و دیگر شــرایط 

خشونت آمیز و امدادرسانی به آنان است.
ما همچنین با ترویج حقوق بشردوستانه و اصول جهانی 
نوع دوســتی، تالش می کنیم از درد و رنج افراد پیشگیری 
کنیم. کمیتة بین المللی صلیب ســرخ در راستای اهداف و 
مقاصد کلی خود، 9 ســال پیش تصمیم گرفت تا با اهدای 
جایزه به بهترین فیلم ها نشان دهندة دغدغه های بشردوستانه، 

از این جشنواره پشتیبانی کند.« 
او هدف از اهدای این جایزه را تشــویق 
فیلم سازان به اســتفاده از استعداد خویش 
برای نشان دادن شــرایط افراد آسیب  دیده 
از درگیری های مسلحانه، خشونت یا بالیای 
طبیعی دانســت و افزود: »بــه این ترتیب، 
همگــی ما در جریان وضع زندگــی و چالش های این افراد 
قرار می گیریم. در واقع وقتی که وضعیت قربانیان به تصویر 
کشــیده می شود، از آن پس، تصاویر به جای کلمات سخن 
خواهنــد گفت و به بیننده امکان تجربة جهانی را که از آن 
بی خبر است، می دهند. زبان تصویر، زبان آشنای جهان امروز 
است. زبانی که هم واقعیت روی زمین و هم رؤیای انسان را 
ورای مرزهای گوناگون به تصویر می کشد. قدرت فیلم حقیقتًا 
بی مانند است. این لحظات، نه تنها امروز بلکه همچنین برای 

نسل های آینده توسط تصاویر زنده نگه داشته می شوند.«
ژیلت در پایان گفته هایش، فیلم  آموزشی و بهره گیری 
از فیلم سازی را روشی عالی برای کمک به فهمیدن جهان 
پیرامون و چالش هایش دانست که می تواند به تضمین حق 
دسترسی به آموزش برای تمام کودکان کمک شایان توجهی 

کند.

اهدای جوایز 
بخش داستانی بلند

در بخش بازیگری، دیپلم افتخار و جایزة نقدی هیئت 
داوران برای بازی در نقش همایون، به حجت شــورکی 
بازیگر فیلم »پینوکیو، عاموسردار و رئیسعلی« تعلق گرفت. 
همچنین جایزة ویژة هیئت داوران، شــامل دیپلم افتخار و 
جایزة نقدی برای کارگردانی فیلم »فقط شاگرد اول«، نصیب 
آزاده قوچاق شد. فرزین مهدی پور نیز برای کارگردانی 

 
ژیلت: ایران همچنین 
قدم های قابل توجهی 
برای ترویج آموزش 
بین پناهندگان مقیم 
این کشور برداشته 

است
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فیلم »صله سحر«، برندة دیپلم افتخار و جایزة نقدی  شد. 
ایــن بخش دو تندیس ســیمین و زریــن نیز نصیب 
برندگانش کرد. تندیس سیمین و لوح افتخار برای کارگردانی 
فیلم »ترانة شــرقی« بــه احسان صدیقی تعلق گرفت و 
سيدرضا صافی زاده نیز برای فیلم »پینوکیو، عاموسردار و 

رئیسعلی« برندة تندیس زرین و جایزة نقدی شد. 

بخش بين الملل فيلم های مستند
در این بخش ضمن تقدیر و تشکر از مدرسة موناليزای 
فرانسه، برای برگزاری مرور تولیدات مستند علمیـ  آموزشی 
در چهل و ششمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد، از رئیس 
دفتر و نمایندة جدید صلیب ســرخ در ایران، خانم فلورانس 
ژیلت و همچنین آقای محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی و نمایندة هیئت داوران بخش فرهنگیان، 
دانشجو ـ معلمان و دانش آموزان فیلم ساز برای اهدای جوایز 

بخش فیلم های مستند دعوت شد.
جایزة ویژه هیئت داوران )لــوح تقدیر و جایزة نقدی( 
مشترکًا به فیلم های »صیادک معمار« به کارگردانی خليل 
زارعی و فیلم »قنات قصبة  گناباد« به کارگردانی سعيد 
توکلی فر تعلق گرفت. فیلم »به کجا می رویم« به کارگردانی 
محمدرضا مجلسی و تهیه کنندگی محمدرضا عاطفی و 
فیلم »چند شاخه گل مریم« به کارگردانی محمد قاسم پور 

نیز برندة لوح تقدیر و جایزة نقدی در این بخش شدند.
فیلم »رســیدن به آســمان« به کارگردانی استيوان 
دوودس ليون یون چونگ از کره جنوبی، تندیس سیمین 
و جایــزة نقدی را از آن خود کرد و در نهایت تندیس زرین 
این دوره نیز به فیلم »مردی که فسیل شد« به کارگردانی 

حامد سعادت اختصاص یافت.

بخش فيلم های مستند فرهنگيان فيلم ساز
دیپلــم افتخار و جایــزة نقدی بــرای کارگردانی فیلم 
»نغمه های کرکیل«، »نقش دست« و »من و بایسیکل« به 
ترتیب به محمد مرادی جاوید، فاطمه بابایی و لطيف 
فتاحی تعلق گرفت. گل حسين نوری دالور، با کارگردانی 
فیلم »شهر سوخته«، برندة تندیس سیمین و جایزة نقدی 
این دوره شد. در بخش پایانی نیز، محمد مقيم پور بيژنی 
با تشویق حضار به روی صحنه آمد و لوح زرین را برای فیلم 

»ماهیان خاویاری« دریافت کرد.

بخش فيلم های مستند دانشجو معلمان فيلم ساز
هیئــت داوران دیپلم افتخار و جایــزة نقدی را در این 
بخش برای فیلم »علم« به حميدرضا شاه بدی، کارگردان 

این فیلم اهدا کرد.

بخش فيلم های مستند دانش آموزان فيلم ساز
از میان فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقه، 
با اهدای دیپلم افتخار و جایزة نقدی از فیلم های »چنگی بر 
چوب«، به کارگردانی یاسين فرخی و »گویا و خموش«، 
به کارگردانی رقيه زنگنه تقدیر شد. فیلم های این بخش 
تندیس زرین نداشت و جایزة نقدی برای فیلم »چلنگری« 

به یگانه برزگری، کارگردان این فیلم رسید.

جوایز بخش داستانی کوتاه در بخش بين الملل
لوح تقدیر و جایزة نقدی در این بخش به فیلم »هوای 
ماندن« به علی نيکوکار تعلق گرفت. تندیس ســیمین 
و جایزة نقدی نیز مشــترکًا نصیب فیلم »کار با اکانت« به 
کارگردانی لوکاس کلسينسکی از آلمان و فیلم »کالس« 

به کارگردانی امير دازارگر از ایران شد.
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جوایز بخش داســتانی کوتاه در بخش فرهنگيان 
فيلم ساز

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی ایــن بخش، به مرتضی 
یوســفی کارگردان فیلم »خیلی خوب شــد« و تندیس 
سیمین و جایزة نقدی مشترکًا به فیلم های »وقت طالیی« 
به کارگردانــی عليرضا کارگر قوی بازوی جاللی و فیلم 
»میهمان ناخوانــده« به کارگردانی محمود الياسی تعلق 
گرفت. در نهایت تندیس زرین و جایزة نقدی هیئت داوران 

برای فیلم »نفس« به ثریا صادقی کارگردان آن اهدا شد.

آثار برگزیده در بخش فيلم های داســتانی کوتاه 
دانشجو معلمان فيلم ساز

دیپلم افتخار و جایزة نقدی به فیلم »عروس باران« به 
کارگردانی دانيال فروتن پژوهی تعلق گرفت. هیئت داوران 
هیچ یک از فیلم های این بخش را شایستة دریافت تندیس 
زرین ندانست، اما با اهدای تندیس سیمین و جایزة نقدی 
از محبوبه خليلی، کارگردان فیلم »نون و آب« تقدیر شد.

آثار برگزیده در بخش فيلم های داستانی کوتاه دانش 
آموزان فيلم ساز

لــوح تقدیــر و جایزة نقــدی این بخش بــرای فیلم 
»زمانی برای دوری درختان« به کارگردان این فیلم، علی 
حسن علی اهدا شــد. فیلم های »بازگشت« به کارگردانی 
دانا حکيمی و »بیگانه« به کارگردانی شایان داوری نیز 

دیپلم افتخار و جایزة نقدی را نصیب خود کردند. 
هیئــت داوران بــا اهدای لوح زریــن و جایزة نقدی از 
محدثه اسدی زاده، کارگردان فیلم »نذر کتاب« تقدیر و 

تشکر کرد.
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بخش اهدای جوایز توليــدات پویانمایی در بخش 
بين الملل

دیپلم افتخــار و جایزة نقدی برای فیلم »من، پنجره و 
گربه«، به فاطمه گودرزی، کارگردان آن تعلق گرفت. دیپلم 
افتخار و جایزة نقدی نیز مشترکًا به فیلم »قصه ها و پندها« 
)خر دونده و پرنده( به کارگردانی عليرضا ســپهری راد 
و فیلم »کودکان دریا« به کارگردانی ســارا رحيم زاده و 
سعادت رحيم زاده اختصاص یافت. این بخش دو تندیس 

سیمین و زرین نیز داشت.
هیئت داوران تندیس سیمین و جایزة نقدی را به فیلم 
»پســرک« به کارگردانی مونا عبداهلل شاهی اهدا کرد. 
فیلم »تخم مرغ طالیی« به کارگردانی سيرناواس بهکتا 
از سنگاپور نیز برندة لوح زرین و جایزة نقدی این بخش شد.

فيلم هــای برگزیدة بخش پویــا نمایی فرهنگيان 
فيلم ساز

دیپلم افتخار و جایزة نقدی این بخش به فیلم »از کی«، 
به کارگردانی مریم ســجادی نجف آبادی تعلق گرفت. 
همچنین فیلم های »دوچرخه« به کارگردانی مهدی شاد 
و »کول بری« به کارگردانی حميدرضا گوهری، مشــترکًا 
برندة تندیس سیمین و جایزة نقدی شدند. تندیس زرین در 
این بخش برای فیلم »مین«، به فهيمه ذبيحی سلطانی 

کارگردان آن اهدا شد.

فيلم های برگزیدة پویانمایی در بخش دانشــجو ـ 
معلمان فيلم ساز

در ایــن بخش دیپلــم افتخار و جایــزة نقدی به فیلم 
»تنگ ماهی« به کارگردانی مهسا حسينی اهدا شد. فیلم 
»میراث« به کارگردانی سعيد صداقت، تندیس سیمین 

و جایــزة نقدی این دوره را دریافت کــرد. دو فیلم »پدر و 
مادر« بــه کارگردانی محمدحســين آخوندی و »دزد 
لحظه ها« به کارگردانی معصومه خوش لهجه نیز مشترکًا 
شایســتة دریافت لوح تقدیر و جایزة نقدی شناخته شدند. 
دیپلم افتخار و لوح تقدیر هم مشترکًا به فیلم های »دوست 
ســبز من« به کارگردانی محمد مشعری و »زمین ما« به 
کارگردانی شایان گوهری تعلق یافت. هیئت داوران امسال 
هیچ یک از آثار این بخش را شایستة دریافت تندیس سیمین 
تشخیص نداد و با اهدای تندیس زرین و جایزة نقدی از فیلم 

»تنگنا« به کارگردانی اميل کشيشيان تقدیر شد.

آثار برگزیدة کميتة بين المللی صليب سرخ
دیپلم افتخار و جایزة نقدی هیئت داوران در این بخش 
به فیلم های »کچ« ســاختة مهرزاد حسنی و همچنین 

»نغمه ها« ساختة داوود جليلی اختصاص یافت. 
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»دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی« هرساله 
به منظور قدرشناســی از زحمات نمایندگان رشد 
در اســتان ها و ایجاد زمينه برای تبادل تجربيات 
آنان و تبيين دیدگاه های مدیران سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی، »نشست نمایندگان رشد 
استان ها« را برگزار می کند. شانزدهمين دورة این 
همایش در روزهای 9 و 10 شــهریور 139٥ برگزار 
شد. در ادامه، گزارشی از آیين پایانی این نشست 

می خوانيد.

ایدة مجالت رشد برای جهان اسالم
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
ما بیش از دوستان خودمان و بیش از هر کس دیگري 
از این جلسات که معمواًل شهریورماه برگزار مي شود، حالمان 
خوب مي شود. زیارت دوستان ما بیش از هرکسي براي من 
و دوســتان ما روحیه بخش است. به این جهت که آن همه 

تالش، صفا و صمیمیت که در گزارش ها دیده مي شــود و 
گفته مي شــود، براي کاري اســت که دوســتان مي دانند 
تأثیرش چقدر زیاد است. بعضی خدمات دوستان در مدرسه 
بسیار بسیار مهم است. منتها بسته به نوع نگاهي که دوستان 
به مجالت رشــد دارند، این واجب بودن را تبیین و تشریح 
مي کننــد. تجربة مشــترک همة ما کــه دانش آموزاني در 
سال هاي مختلف داشته ایم، این است که وقتي از خاطرات 
کالس مي گوینــد، بیش از اینکــه کالس درس را بگویند، 
حواشي کالس برایشان تأثیرگذار بوده است. مثاًل جلساتي 
که البه الي نماز یا در اردو داشته ایم. تأثیر مجلة رشد از این 
جنس است. آنچه در آموزش و پرورش براي تقویت مطالعه 
دیده شده، علي الحساب مجالت رشد است. مجلة رشد با این 
مقصود طراحي شده است و شما هم همین موضوع را دنبال 

مي کنید. الحمدهلل رو به رشد هم بوده است.
اکنون ســئواالت دوستان ما. دوست عزیزمان از قزوین 
ـ قزوین خاســتگاه مجالت رشد اســتـ  نوشته اند که من 
درســت متوجه نمي شوم که به چه دلیل شما روی توسعة 

باید 
تدبیری اندیشید!

گزارش آيين پايانی شانزدهمين همايش
نمايندگان رشد در استان ها

گزارش
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کّمي تأکید مي کنید. در سال گذشته در همین مجلس که 
قریب به اتفاق دوستان حضور داشتند، سؤال شد که مصرف 
فرهنگي مگر چقدر اهمیت دارد. از آنجا که باز هم این سؤال 
به شــکل دیگری مطرح شــده، جا دارد که بگوییم چرا در 

فرهنگ کمیت مهم است؟ 
یکي از عزیزان فرموده اند: مــا به دنبال ایجاد تحول از 
مسیر مجالت رشد هســتیم. اما اگر این تحول را مشاهده 
و مالحظه نمي کنیم پــس مي توانیم بگوییم به مقصد هم 
نرسیده ایم. و بعد پرسیده اند: آقاي دکتر محمدیان، آیا تحول 
با مجالت رشد و رسیدن به تحول با مجالت رشد یک مسیر 
مشخص قابل مشــاهده دارد؟ یا جواب چیز دیگري است؟ 
یعني مجالت رشــد کجاي دسترسي به اهداف تحول قرار 

دارند؟ 
سال هاست که ما به اینجا مي آییم و همین سؤال بارها 
تکرار شده اســت که ما براي تحقق عدالت آموزشي، براي 
مناطق آسیب پذیر چه مي کنیم و چه باید بکنیم. یعني در 
مناطقی محروم که این مجالت خودگردان هستند، شما چه 

ایده اي پیشنهاد مي کنید که دوستان ما در استان ها دنبال 
کننــد و با چه ایده اي از طرف آموزش و پرورش این عدالت 
مي تواند تحقق پیدا کند. همان گونه که دوستان می دانند، 
بهای مجالت رشــد امسال ریالي باال نرفت، در حالی که به 
حق توزیع درصدي افزوده شد. اما باز هم این سؤال هست 
که: وزارت آموزش و پرورش براي تحت پوشــش قرار دادن 

مجله اي که تأثیر دارد، چه کاري مي تواند انجام دهد؟
 نکتــة دیگري که دوســتان درخواســت کرده اند این 
است که آقای محمدیان بر نقش مجالت رشد در جلسات 
مدیران کل تأکید داشته باشند. آقاي صادق پور هم گفتند 
که ما موظف هســتیم مجالت رشد را ترویج کنیم و حتي 
در شــکل گیری چگونگي آن نقش  جــدي ایفا کنیم. همة 
این  موضوع ها جای بحث و گفت وگو دارند، اما ما فقط یک 
روز و نیم در خدمت دوستان هستیم. متأسفانه با این وقت 
محدود، خیلي از فرمایشــات دوستان باقي می ماند. سعي 
مي کنیم پیشنهاد کارگروه ها را دنبال کنیم. رونمایي دیروز 
را به این دلیل در متن برنامه قرار دادیم که بهرة بیشتري از 
جلسه ببریم. دفتر به بهانة رونمایي که اواًل رونمایی از کتاب 
و ثانیًا کتاب یک اندیشه ورز بود، کوشید امکانی فراهم آورد 

تا جمعي از صاحب نظران صحبت کردند.
پایان بخش عرض بنده این اســت که از اســتان عزیز، 
خراســان رضوي، پیشنهاد خوبي درخصوص مجالت رشد 
داشــتیم؛ اینکه به احترام پایتخت فرهنگي جهان اسالم، 
بخشي از فعالیت ها را به آنجا ببریم. نکته اي هم فرموده اندکه 
بسیار دقیق و مغتنم اســت. ایشان فرموده اند ایدة مجالت 
رشد براي جهان اسالم، و حداقل براي کشورهاي همسایة 
ما می تواند ایدة جذابی باشــد. به خصــوص براي مجالت 
دانش آموزی که فارغ از اختالفات بین مذاهب هســتند، با 
استقبال بیشــتری مواجه خواهند شد. یعنی مي توانیم به 
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برکــت این مولود فرهنگي فعالیت هایمــان را از این منظر 
گسترش دهیم. 

مجله باید رنگين کمانی باشد!
حجت االســالم دکتر محی الدین بهرام محمدیان، 

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 آقاي ناصري نکاتــي را مطرح کردند. من هم پیش از 
عزیمت بــه اینجا در ذهنم مرور مي کــردم که چه بگویم. 
امسال من گزارش دقیقی نگرفتم، ولي سعي مي کنم بحث 
را ادامه دهم. دوستان مستحضرید که یک نظام اگر پویایي 
خودش را از دست بدهد، ساختارهایش دچار آفت مي شوند. 
»موجیــم که آرامش ما عدم ماســت«. چون نمي خواهیم 
معدوم باشیم باید همیشــه موج داشته باشیم. سنت الهي 
هم در ایجاد عالم این است که همة عالم بماند. ماندن عالم 
به این است که موج داشته باشد. موج عالم به این است که 
یاد خدا باشد. »کل شيء هالک اال وجهه. کل من علیها فان 
و یبغي وجه ربک ذوالجالل و االکرام.« این وجه همان موج 

است. یعني ما رنگ و صبغة الهي داشته باشیم. اگر این رنگ 
و صبغــة الهي را از ما بگیرنــد، یعني موج نداریم. هالک نه 
اینکه در آینده هالک مي شود، بلکه در همان لحظه هالک 
است. »هالک« اسم فاعل است و زمان در آن نیست. چیزي 
که وجه الهي نداشــته باشد، هالک اســت. لذا خدا عالم را 
ایجاد کرده است تا بماند. براي اینکه خدا حکیم است. حکیم 
هم براي ایجاد عالم هزینه کرده است و حکیم علي االطالق 
هزینه اش را نابود نمي کند. پیامبر هم فرمود: »خلقتم للبقاء 
ال للفناء«: خدا شما را براي همیشه آفریده است. هزینه کرده 
است براي ما. لذا ما کارهایي را که برایشان هزینه مي کنیم، 

نباید نابود کنیم.
اما از بین نبردن کارها یعنی اینکه در آن ها موج ایجاد 
کنیم. یعنی اجازه ندهیم در آن ها رکود، ســکون و سکوت 
باشد. سکوت و سکون و رکود باعث مي شود انسان خفگي 
بگیرد و از بین برود. لذا برخي از سیاسیون زماني مي گفتند 
ما هیچ گاه نباید به نظام تبدیل شــویم و باید همیشه باید 
نهضت بمانیم. نظام حرکت ندارد، اما نهضت همیشه پیش 
مي تــازد. لذا ما مقولة نظام جمهوري اســالمي را با انقالب 
اسالمي عموم و خصوص من وجه مي دانیم. انقالب اسالمي 
از بین نمي رود و همة ما امیدواریم به انقالب جهاني حضرت 

مهدي )عج( برسد. 
لــذا در آموزش و پرورش ما باید به تحول همیشــه با 
آغــوش باز نگاه کنیم و تحول را بپذیریم و از ســامانه هاي 
موجود آن قدر دفاع کنیم که ما را به هدف برســانند. هرجا 
خود سامانه باعث شود ما از حرکت بایستیم، باید سامانه را 
تغییر دهیم. آنچه که براي ما اهمیت دارد، عبودیت اســت. 
اگر معبدي باشــد که در آن قرب به خدا نباشد آن معبد را 
باید خراب کرد. اما اگر قرب به خدا باشد، معبد مي سازیم. لذا 
در آخرالزمان در روایت ها داریم که قرآن ها را با زینت چاپ 
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مي کنند و مســاجد را با زینت بنا مي کنند، 
اما روحشان خالي است. االن چقدر بناهاي 
دیني و مذهبي زیبا داریم؟ بسیار؛ از مسجد تا 
کلیسا. اما در درونشان روح عبودیت، بندگي و 
همدردي نیست. چقدر قرآن، انجیل و تورات 
چاپ مي شود؟ فراوان، اما روح توجه در آن ها 
زنده نیست. پس سامانه ای ایجاد کرده ایم که 
تحول ایجاد شــود. اگر تحول اتفاق نیفتد یا 
سامانه باعث شود که تحول اتفاق نیفتد باید 
سامانه را به نفع تحول دگرگون کنیم. یا اگر 

ســاختار اداري درست مي کنیم، باید بتوانیم وظایف اداري 
را انجام دهیم. اگر ساختار باعث شود وظایف انجام نشوند، 
باید آن ساختار را شکست. این جملة اول من، که ما باید در 

آموزش و پرورش تحول ایجاد کنیم.
یکي از موضوعاتي که در تحول باید به آن توجه داشته 
باشیم، »عدالت آموزشي« است. عدالت آموزشي یعني چه؟ 
باید تعریف شــود. عدالت آموزشــي و تربیتي یعني اینکه 
دسترسي به آموزش و پرورش باکیفیت را براي تمام کودکان 
الزم التعلیم ایراني، فارغ از قومیت، جنسیت، زبان، مذهب، 
موقعیت جغرافیایي و موقعیت اجتماعي والدین تأمین کنیم. 
آموزش و پرورش باکیفیت، نه آموزش و پرورش تنها. البته 
دســتیابي به این آموزش و پرورش مراحلي دارد؛ از پوشش 
ظاهري تا ایجاد و ارتقاي کیفیت. اســالم هم بر همین امر 
تأکید دارد و اجازه نمي دهد آحاد انســاني را محروم کنیم. 
نمي گوید فقط براي مسلمانان است. مي گوید واجب است 
براي مسلمان، ولي نمي گوید براي بقیه حرام است. مي گوید 
برای هرکه زیر پرچم اســالم زندگي مي کند، باید موقعیت 
طلب علم را فراهم کرد. اســالم می گوید، حتي اگر با غیر 
مسلماني در جنگ هستیم؛ اگر طالب علم و حقیقت است، 

به او امنیت بدهید. 
اما روش هاي توســعة عدالت را  هر روز 
باید تکمیل کرد. ما یک روز پوشش ظاهري 
را در نظــر مي گرفتیم. امروز ارتقاي کیفیت 
را بایــد بــر آن ارجح کنیم. مجالت رشــد 
یکي از راه هاي رســیدن به عدالت آموزشي 
هســتند. گاهي بعضــي از افــراد باهوش 
استادي ندیده اند، اما از طریق کتاب و مجله 
خودآموزي مي کنند. بســیاري از عالمان در 
این کشور استاد ندیده اند، اما در اثر مطالعه 
عالمه شده اند؛ مثل استاد محيط طباطبایي. ایشان دیپلم 
هم نداشــت، اما اســتاد بود. کجا یاد گرفته بود؟ از محل 
خواندن. ما باید وســایل خواندن، نوشتن و مطالعه کردن را 
فراهم کنیم. تفاوت مجله با کتاب از حیث توســعة عدالت 
آموزشي این اســت که نو به نو مطلب بیاورد تا جرقه بزند 
و جریان ساخته شــود. از مجله دانش عمیق نمي خواهیم. 
مي خواهیم به تنوع نیازها پاســخ بدهد، تلذذ باطني ایجاد 
کند تا جرقه بزند و جرقه به جریان تبدیل شود. همة این ها 
باید در چارچوب نظام معیار باشد. به عبارت دیگر، مجله باید 

رنگین کماني باشد. 
مجالت تخصصــي با مجالت عمومي فــرق دارند. هر 
صفحة مجالت عمومي باید داراي یک خواننده باشــد، اما 
مجالت تخصصي باید تازه ها را بنویســند، در یک موضوع. 
مجلة تخصصي با کتاب تخصصي هم فرق دارد. مجله باید نو 
به نو باشد و کتاب ممکن است کهنه شود. مجله به مباحث 
روز می پردازد، لذا در مجله ترجمة مقاله ای از ســال 2000 
معنا ندارد. این یک معیار و محک است. تولیدات و اظهارات 

مجله باید جدید باشد. 
در عدالت آموزشــي هرکســي وظیفه اي دارد. وظیفة 

 
ناصری: ایدة مجالت 

رشد براي جهان 
اسالم، و حداقل براي 
کشورهاي همسایة ما 
می تواند ایدة جذابی 

باشد. به خصوص براي 
مجالت دانش آموزی 
که فارغ از اختالفات 
بین مذاهب هستند، 
با استقبال بیشتری 
مواجه خواهند شد
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سازمان ما تولید محتوا براي همگان و همة 
اقشــار است؛ فارغ از جنســیت و قومیت و 
موقعیــت اجتماعي و جغرافیایــي. باید در 
نیازها، عواطف و نگرش خاص، سهم دختر 
و پسر را رعایت کنیم. نسبت به قومیت هاي 
خــاص باید عدالت داشــته باشــیم. اینجا 
»باب لتعارفوا« باید اتفاق بیفتد. ایراني باید 
هم وطنانش را بشناســد. مفاخر ملي را باید 
با همان نگاه بشناسیم. سنن دیني و شعائر 
دیني را در مجالت عمومي بشناسانیم. اگر 

مي خواهیم در حوزة معارف اســالمي حــرف بزنیم، باید از 
خرافه به شــدت پرهیز کنیم. مجلة مــا براي قلقلک دادن 
نیســت که بگریاند یا بخنداند. در حوزة مباحث تخصصي 
جدي هســتیم. این عدالت آموزشي است.اما توزیع. ما باید 
امکان توزیع را براي همه فراهم کنیم. توان خرید در حیطة 
من نیست، پس باید تدبیري اندیشید. اما شما هم تدبیري 
دارید. شوراهاي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها را 
به کار بگیرید. مجله را به آن ها ارائه کنید. همچنان که من 
به آقاي بدیعي عرض مي کردم، »شبکة ملي مدارس ایران« 

هم باید ارائه شود. ما هم حمایت مي کنیم. 
نکتة دیگر این اســت که من توســعة کمي را ضرورت 
مي دانم. اواًل کمیت و کیفیت مقابل هم نیستند. کم و کیف 
مکمل هم هستند. اگر شمارش به اتصال اتفاق بیفتد، کم 
متصل است. اگر به انفصال باشد، کم منفصل است. اما اگر 
به حالت هاي دروني بپردازیم کیفیت است. مثل فیزیک و 
شیمي که موضوعشان ماده است. کمیتي که ما مي گوییم 
ظاهر است و کیفیت درونش است. اما دسترسي باید آسان 
باشد. ما باید مجله را تولید کنیم، توسعه دهیم و بازارش را 
فراهم کنیم تا تولید کاالي فرهنگي مقرون به صرفه باشد. به 

این معنا که ما امروز در بازار هزینه مي کنیم. 
شمارگان باال هزینه را کم مي کند. شما اگر 
شمارگان مجالت را باال ببرید، امکان خرید 
آن را فراهم مي کنید. این نکته را باید در نظر 
داشته باشیم. البته شمارگان ما باال نیست. 
ما 10 میلیون دانش آموز داریم و شمارگان 
همة مجالت ما یک دهم این هم نیســت. 
حداقل باید بگوییم یک مجله براي پنج نفر 
یــا ده نفر. مجله های کــودک و نوآموز باید 
حداقل 300 هزار نسخه در ماه منتشر شوند. 
شمارگان مجلة رشد دانش آموز ما حداقل 300 هزار نسخه 
باشد. من به این دلیل گزارش را مي خواهم که ببینیم چقدر 
جلو رفته ایم. کیفیت هنري هم باید همین طور  باشد. باید 

شاخص نهایي مشخص شود. 
جایگاه ما در تحول چیست؟ تحول در آموزش و پرورش 
یک نقطه نیست که ما به آن برسیم. ما در تحول سنتي را بنا 
نهادیم که باید این سنت را تعقیب کنیم. گفتیم هر پنج سال 
یک بار باید برنامة درسي را مورد بازنگري قرار دهیم. بعد از 
30 سال کتاب هاي اول ابتدایي را عوض کردیم. امسال که 
به پایة ششم رسیده ایم، به دوستان گفته ام که توقف کنیم تا 
پایه  های دهم و یازدهم را تمام کنیم. اما همراه با تمام شدن 
پایة دوازدهم باید بازنگري پایه های اول و دوم را شروع کنیم. 
چون جهان جهان دیگري شده اســت. ما اگر در پایه های 
چهارم، پنجم و ششم فناوري را وارد کردیم، باید ببینیم که 
آیا  جایگاه فناوري باید در پایه های پنجم و ششــم باشد یا 

باید دورة اول ابتدایي را از فناوري متأثر کنیم. 
ما معلمانمان را هم باید بازســازي کنیم. امروز یکي از 
دل نگراني هاي من در مورد معلمان اســت. ما در کتاب هاي 
درسي رویکرد »پژوهش محور« داشته  ایم. در مجالت رشد 

 
محمدیان: در عدالت 

آموزشي هرکسي 
وظیفه اي دارد. وظیفة 

سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، 

تولید محتوا براي 
همگان و همة اقشار 

است؛ فارغ از جنسیت 
وقومیت و موقعیت 
اجتماعي و جغرافیایي
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باید رویکرد پژوهش محور را بــراي دانش آموزانمان تبیین 
کنیم. در شنیدن گزاره هاي خبري، دانش آموزان باید سؤال 
کردن را بیاموزند: چرا؟ چگونه؟ چیســت؟ اگر کسي بعد از 
پاســخ دادن به این ســؤال ها انتخاب کند، انتخابش پایدار 
خواهد بود. ما باید دانش آمــوزان را این گونه تربیت کنیم. 
معلم باید بداند اگر ســر کالس مي رود، دانش آموز احتمال 
دارد بپرسد: چرا؟ چه مي گویي؟ چگونه؟ یا از حقیقت چیزي 
بپرســد یا از ماهیت آن و یا از فراینــدش. دانش آموزان و 

معلمان باید اینگونه تربیت شوند. 
ما انتظــار داریم در »دانشــگاه فرهنگیان« معلمان ما 
این گونه تربیت شــوند و به آن ها گفته شــود که از این به 
بعد بستة آموزشــي دارند، نه کتاب درسي. یعني عالوه بر 
کتاب درسی مجلة رشد، سي دي و فیلم آموزشي دارند. باید 
معلمان را به جشنوارة فیلم رشد وارد کنیم. وقتي سر کالس 
مي روند، باید بدانند که فیلم هم جزو رســانه هاي آموزشي 
اســت. نرم افزارها و مجالت هم جزو رســانه هاي آموزشي 
هســتند. لذا شــعار ما در ســازمان پژوهش این است که 
داده هاي آموزشي ما که مبتني بر پژوهش طراحي شده اند، 
باید در یک بستر فرهنگي به میوه هاي تربیتي منجر شوند؛ 
یعني آموزش، پژوهش، فرهنگ و تربیت. یعني بستر آموزش 
و پرورش باید بستر فرهنگي باشد، نتیجه اش تربیتي باشد و 
آموزشش مبتني بر پژوهش باشد. در این پژوهش باید هم 
خودمان را ببینیم، و هم دیگران را، هم نیاز مخاطب را، هم 
مصالــح ملي را و هم نقش خودمان را در عرصة بین المللي. 
بــه همین دلیل من از دوســتان مي خواهم که ترجمه ها و 

نوشته ها هدفمند باشند.
مشهد را هم خودتان تصمیم بگیرید و ببینید امکانش 
هست یا نه. چه چیزي را مي توانیم آنجا عرضه کنیم؟ ما از 
تجارب مجالتمان در ارتباط با کشورهایي که با آن ها پروتکل 

همکاري داریم، اســتفاده مي کنیم. به برخي از کشــورها 
پیشــنهاد داده ایم. برخي از کشورها هم همکاري دارند. در 

جهان اسالم مي توانیم الگوي مجله را تبیین کنیم. 
دو نکته هم اضافه عرض مي کنــم: اول اینکه ما روزی 
باید این تک نگاشــته ها را به مجموعه هاي ماندگار تبدیل 
و به صورت موضوعي جمــع آوري کنیم؛ مجموعة لطایف، 
ایران شناسي، کاردستي، آشپزي و موضوعاتي که روي آن ها 
فکر کرده اید و برایشان هدف رفتاري تعریف کرده اید. برخي 
از مقاالت موضوعاتي در رشــته هاي تخصصي و مجموعة 
پرسش ها و پاســخ ها هستند. بســیاري از سؤاالت همان 

سؤاالت قدیمي اند که ظاهرشان تغییر کرده است. 
دوم اینکه از ظرفیت »انتشــارات مدرسه« باید بیشتر 
اســتفاده کنید. ما انتشارات مدرســه را براي رقابت با بقیه 
ایجاد نکرده ایم، براي این است که دیگران را به کارهایي که 
انجام نداده اند ترغیب کنیم و خودمان کنار بکشیم و به کار 
جدید بپردازیم. ما االن می کوشیم که معلمان را نویسنده و 
نویسندگان را تربیت کنیم و تربیت شده ها را به حوزة کتاب 
درسي وارد سازیم. همین را باید از مجالت رشد شروع کنیم. 
معلمان ما باید بنویسند. معلمان ما در نوشتن عاجزند. 
مراجعه به لغت نامه بین ما منسوخ شده است. لذا این قبیل 
موضوع هــا را باید در مجالت مطرح کنید. هندبوک هایي را 
که معلم و دانش آموز نیــاز دارند، معرفي کنید. از ظرفیت 

انتشارات مدرسه استفاده کنید. 
از همة شما تشــکر مي کنم. مطلب آخر اینکه معاونان 
پژوهش هم به کمک شما بیایند تا کار محکم تر اتفاق بیفتد. 
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مدیریت رســانة بزرگی چون مجالت رشد در 
داخل »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 
صورت می گيــرد. اگرچه اغلب افــرادی که در 
دارند،  توليد مجالت رشد مشارکت  و  برنامه ریزی 
حضور »غير رســمی« در این سازمان دارند، ولی 
خواه ناخواه، فضای عمومی ســازمان در کنش ها 
و واکنش هــای آن ها مؤثر اســت. مقالة »عدالت 
سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی« روزنه ای است که به یکی از 
پدیده ها و دلمشغولی های سازمانی با نگاه پژوهشی 
و علمی گشوده شده است. اميد است رهاورد این 
گزارش پژوهشــی، مبنای کندوکاوی جدی تر در 

برخی ساحت های بنيادین سازمان باشد.

با تکامل دانش بشــر و پیشــرفت های گوناگون او در 
عرصه های مختلف، نیاز او به ارزش های اصیل انسانی مانند 
عدالت و آزادی بیشتر احساس می شود. یکی از عرصه های 
ابراز حساســیت به مفهوم عدالت، ســاحت سازمان های 
رســمی است. بر هیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرار 
عدالت در سازمان می تواند پیامدهای مؤثری داشته باشد 
و در عملکــرد کارکنان تأثیرگذار باشــد. چنانچه مدیران 
ســازما ن ها به دنبال پیشــرفت و بهبود سریع در سازمان 
هســتند، باید قادر باشــند در کارکنان خود درک وجود 
عدالت و انصاف را به وجود بیاورند. )دهقانان، 1387: ٥3(

بدون شک عدالت انســجام آفرین است. )نهج البالغه، 
1380: 10٥٥( در واقع عدالت سازمانی مانند چسبی است 
که باعث می شود افراد دور هم جمع شوند و به طور مؤثر با 
هم کار کنند. در مقابل، بی عدالتی سازمانی هرگونه انسجام 
سازمانی را از هم می پاشد و سالمت روانی و کرامت انسانی 

عدالت سازمانی 
و عملکرد کارکنان

مانلی نورائی آشتیانی،کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی مقاله
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را خدشــه دار کرده و باعث کاهش وفاداری کارکنان و در 
 Cropanzano(  .نهایت تهدیدی برای سازمان می شود

)et al. 2007: 34
رعایت عدالت اداری در مجموعه ای که به لحاظ تعداد 
کارمندان و پرسنل گســترده ترین مجموعة اداری کشور 
است، کار آسانی نیست و در عین حال یکی از ضروت هایی 
اســت که  توجه بــه آن می تواند به رضایت  شــغلی این 
قشــر مؤثر بینجامد و تحوالتی اثر گذار در کل جامعه بر 
جا بگذارد. دین مبین اســالم نیز تأکید زیادی بر تعلیم و 
تربیت دارد. در آموزه های این دین مقدس، حرفة معلمی 
از جایگاه واالیی برخوردار اســت. به همین دلیل، معلمان 
و کارکنان آموزش و پرورش که به نوعی مســئول و متولی 
موضوع تعلیم و تربیت هســتند، جایگاهی واال و مهم در 
تعیین سرنوشت کشور و نســل های آتی دارند. بنابراین، 
رضایت آن ها از شــرایط محیط های کار و ادارات آموزش 

و پرورش، از اهمیت و حساســیت خاصی برخوردار است. 
موضوع عدالت در کّلیــت خود به عنوان موضوعی فراگیر 
مورد انتظار همة انسان هاســت و معمــواًل عدالت در کنار 
آزادی از موضوعاتی است که همواره دغدغة نوع بشر بوده 
و دین مبین اســالم هم یکی از اصــول خود را عدل قرار 
داده است. از آن جا که عدالت سازمانی می تواند در عملکرد 
شــغلی و ایجاد رضایت خاطر بیشتر کارکنان نقش مهم 
داشــته باشد، در این تحقیق برآنیم که میزان تأثیر وجود 
عدالت ســازمانی و تأثیر آن بر عملکرد شــغلی کارکنان 
ســازمان پژوهش  و  برنامه ریزی آموزشی را مورد پژوهش 

قرار دهیم.
کليدواژه ها: عدالت سازمانی، عملکرد کارکنان

عدالت سازمانی
هــر چند که مباحــث اولیه در مورد عدالت توســط 
سقراط، افالطون و ارسطو مورد بررسی قرار گرفته است و 
اندیشمندان مدیریت این مفهوم را به عاریت گرفته اند، ولی 
در ادبیات ســازمانی نیز در این خصوص مفاهیمی شکل 
گرفته است و به طور مشخص سه نوع عدالت سازمانی مورد 
توافق قرار گرفته اند. زمانی که صحبت از عدالت می شود، 
کارکنان دوست دارند در سه زمینه در مورد آن ها عادالنه 
رفتار شــود: آن ها انتظار دارند پیامد تصمیمات برایشان 
عادالنه باشــد )عدالت توزیعی(، فرایندهای تخصیصی در 
زمینه های مختلف با رعایت عدالت همراه باشــد )عدالت 
رویه ای( و در تعامل با دیگــران با آنان با انصاف و عدالت 
برخورد شــود )عدالت مراوده ای(. )رابینز، 1387: 174-

 )171
پس از انقالب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، 
ســازمان ها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر 
انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیمًا وابسته به آن هاست، 
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به نحــوی که امروزه زندگــی بدون وجود 
سازمان ها قابل تصور نیست. بنابراین، اجرای 
عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در 
سازمان هاست. اولین تحقیقات دربارة عدالت 
در ســازمان ها به اوایل دهة19۶0میالدی 

برمی گردد )کاظمی،138٥: 29(. 
پس از ســال 1990 میــالدی، فصل 
جدیــدی از مطالعــات تجربــی پیرامون 
عدالت سازمانی آغاز شده است. به موازات 
گسترش و پیشرفت جامعة بشری، نظریات 
مربوط به عدالت تکامل  یافته و دامنة آن از 
ادیان و فلسفه به تحقیقات تجربی کشیده 

شده است. عدالت ســازمانی پیش بینی  کنندة بسیاری از 
متغیرهای دیگر سازمانی است. یکی از مهم ترین پیامدهای 
عدالت سازمانی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته تأثیر در 
عملکرد کارکنان است. کارکنان با انگیزه، از ارزشمندترین 
منابع ســازمان هســتند و توجه به نیازها و جلب رضایت 
آن هــا اهمیت فراواني دارد. عدالت ســازمانی نیز به دلیل 
تأثیرات مهمی که بر نتایج کاری فردی، سازمانی، نگرش ها 
و رفتارهــای کارکنان از جمله عملکــرد کارکنان دارد، از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
عدالت ســازماني مجموعه اي از پیامدهــاي رواني و 
رفتاري را به دنبال دارد؛ زماني که افراد احساس مي کنند 
با آن ها به طور      غیر منصفانه رفتار شده است، عملکرد 
کاري شان کاهش مي یابد و کمتر تمایل خواهند داشت به 
همکارانشان کمک کنند. ادراک بي عدالتي در سازمان ها 
موجب افزایش تناوب رفتارهاي نامولد یا خودشکننده میان 
اعضاي ســازمان مي شود و رفتارهایي چون ابراز خستگي، 
غیبــت، افزایش مقاومــت در برابر تغییــر، تالفي کردن، 
انحراف و تندخویي و نظایر آن را افزایش مي دهد )رضائیان، 

1389: 132(. عملکرد نهایی سازمان منوط 
به عملکرد تک تک افراد درون آن و محیط 
اطراف است. به عبارت دیگر، از جمع نهایی 
یــا نتیجة نهایی عملکرد افــراد و کارکنان 
سازمان، کل عملکرد سازمان را می توان به 
دست آورد. نارضایتی و نبود احساس تعلق 
و وفــاداری کارکنان می تواند تأخیر، غیبت 
و ترک ســازمان را به همراه داشــته باشد 
که عالوه بر هزینه هــای فراوان، در روحیة 
سایر کارکنان نیز تأثیر می گذارد و موجب 

اختالل در سیستم روابط انسانی می شود. 

عملکرد کارکنان
ســازمان های موجود در هر جامعه با استفاده از منابع 
محــدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای 
فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آن جا که منابع 
تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، 
غالبًا اصلی ترین هدف ســازمان ها استفادة بهینه از عوامل 
تولید و رسیدن به اثر بخشی است. این عوامل شامل زمین، 
سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت هستند. در این 
بین نیروی انسانی ارزشــمندترین دارایی سازمان هاست 
و از حساســیت زیادي برخوردار است. عملکرد انسان در 
درون ســازمان انعکاســی از دانش، مهارت و ارزش های 
اوســت. به همین منظور، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد 
کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت 
بخش های دولتی اســت که برای سنجش دانش، توانایی، 
انگیزش، رفتار شــغلی و عملکردی کارکنــان پایه ریزی 
می شود. موفقیت هر سازمان در رسیدن به اهداف سازماني 
با نحوة عملكرد نیروهاي انســاني شــاغل در آن سازمان 
ارتباط مســتقیم دارد. در بسیاري از موارد عملكرد انسان 

 
در آموزه های این 

دین مقدس، حرفة 
معلمی از جایگاه 
واالیی برخوردار 

است. به همین دلیل، 
معلمان و کارکنان 

آموزش و پرورش که به 
نوعی مسئول و متولی 
موضوع تعلیم و تربیت 

هستند، جایگاهی 
واال و مهم در تعیین 
سرنوشت کشور و 
نسل های آتی دارند
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نتیجة بازتاب روحیات و طرز تلقي هاي او از 
جهان هستي است. تفاوت میان افرادي كه 
عملكرد موفــق دارند و آن هایي كه ناموفق 
هســتند، در آن چیزي نیســت كه دارند، 
بلكه در چیزهایي اســت كه آن ها با كمك 
منابعي كه در اختیار دارند و با اســتفاده از 
تجربه هایشان در زندگي، مي بینند و انجام 

مي دهند )رضائیان، 1389: 33۶(.
از عملكرد شغلي تعریف های متعددی 
ارائه شــده اســت. آنچــه در تمامي آن ها 
مشــترك اســت نحــوة انجــام وظایف و 
مسئولیت هاي محوله است. در یک تعریف 
نسبتًا جامع، عملکرد عبارت است از کارایی 
و اثر بخشــی در وظایــف محوله و بعضی 

داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر 
سر کار، غیبت و کندی کار. در این تعریف کارایی به معنای 
نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته است و اثر 
بخشــی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین شده. از سوی دیگر، عواملی مانند غیبت، کندی در 
کار، تأخیر و حادثه آفرینی می توانند معیارهای مناســبی 

برای سنجش عملکرد باشند )رابینز، 1387: 3۶0(.
عوامل مؤثر بر عملكرد فردي عبارت اند از: 

1. توانایي؛ 
2. شخصیت؛
3. یادگیري
؛4. ادراك؛

٥. انگیزش؛ 
۶. استرس

عوامل مؤثر بر عملكرد گروهي عبارت اند از:
1. ارتباطات؛ 

2. رهبري؛ 
3. قدرت و سیاست؛ 

4. رفتار گروهي و تعارض
عوامل مؤثــر بر عملكــرد ســازماني نیز 

عبارت اند از:
1. ساختار سازماني؛ 
2. محیط سازماني؛ 

3. سیاست ها و رویه هاي سازماني؛
4. فرهنگ سازماني

عواملي كه ذكر شد، همگي بر عملكرد 
مؤثرند اما مشــكل اصلي در این روند این 
اســت كه نمي توان همة ایــن عوامل را به 
طور یكجا ارزیابي کرد. لذا از مدل َاچیو  كه 
مدلي برگرفته از سه سطح فردي، گروهي 
و ســازماني عملكرد است استفاده شــده است. هرسی و 
گلداســمیت، این مدل را به منظــور کمک به مدیران در 
تعیین علت وجود مشــکالت عملکرد و ارائة راهبردهایی 
برای تغییر و حل این مشــکالت طرح ریزی کردند. آن ها 
در تدوین این مدل برای تحلیل عملکرد انسانی دو هدف 

اصلی را در نظر داشتند: 
ـ تعیین عوامل اساسی که بر عملکرد فرد فرد کارکنان 

تأثیر بگذارند. 
ـ  ارائه این عوامل به گونه ای که مدیران شاغل بتوانند 

آن ها را به کار برند و به خاطر داشته باشند.
یكي از مشــكالتي كه در مدیریت به چشم مي خورد، 
این اســت كه بســیاري از مدیران قابلیت این را دارند كه 
كارمندان خود را در جریان نوع مشكالت موجود بگذارند، 
اما همین مدیران فاقد اثربخشــي الزم براي تعیین علت 
وجود این مشكالت هســتند. به عبارت دیگر، بسیاري از 
مدیران در شناســایي مسائل و مشكالت قوي هستند، اما 

 
کارکنان دوست دارند 
در سه زمینه در مورد 

آن ها عادالنه رفتار 
شود: آن ها انتظار 

دارند پیامد تصمیمات 
برایشان عادالنه باشد 

)عدالت توزیعی(، 
فرایندهای تخصیصی 
در زمینه های مختلف با 
رعایت عدالت همراه 

باشد )عدالت رویه ای( 
و در تعامل با دیگران 

با آنان با انصاف و 
عدالت برخورد شود 
)عدالت مراوده ای( 
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در تحلیل مشكالت یا تشخیص آن ها به مراتب ضعیف ترند. 
براي داشتن حداكثر اثربخشي در ارزیابي و حل مشكالت 
عملكرد، مدیران باید به تعیین علت ایجاد مسائل بپردازند. 
مدل اچیو به وسیلة هرسي و گلداسمیت به منظور كمك 
بــه مدیران در تعیین علت وجود مشــكالت عملكرد و به 
وجود آوردن راهبرد هاي تغییر به منظور حل این مشكالت 

طرح ریزي شد )هرسي و بالنچارد، 137٥: ٥07(.
اولین قدم برای تدوین مدل اچیو کنار گذاشتن عواملی 
است که بر عملکرد مدیریت تأثیر می گذارد. نتایج پژوهش 
اَتکینســون نشــان می دهد که عملکرد، کنش انگیزش و 
توانایی است. به عبارت ســاده تر، زیر دست باید تا حدی 
میل و مهارت های الزم برای انجام کامل تکلیف را داشته 
باشد. پیتر و الولر با افزودن تصور دانش یا درک شغل این 
ایده را بسط دادند و به این مسأله نیز توجه کردند که حتی 
اگر زیردستان دارای تمایل کامل و یا مهارت های الزم برای 
انجام کار را داشته باشند، این تمایل و مهارت زمانی مؤثر 
خواهد بود که از آنچه بایــد انجام دهند و نحوة انجام آن 

درک صحیح داشته باشند.

یافته های پژوهش
1. نتایــج  این پژوهش، رابطة مثبــت و معنادار بین 
عدالت ســازمانی و عملکرد کارکنان ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی را تأیید می کند. این نتیجه نشــان 
مي دهد، هنگامي كه افراد احساس كنند سازمان با آن ها به 
عدالت رفتار كرده است، براي دستیابي به اهداف سازمان 
تالش می کنند و تمایل زیادي براي باقي ماندن در سازمان 
از خود نشان مي دهند. افزایش عملكرد كاركنان در نهایت 
به افزایش اثربخشي، كارایي و بهره وري سازمان منجر شده 
و همچنین موجب كاهــش غیبت و جابه جایي كارمندان 

مي شود.

2. بین عدالت توزیعي با عملكرد كاركنان رابطة مثبت 
و معنا داري وجــود دارد. یافته های این تحقیق بیانگر این 
است که در صورتی که افراد حقوق، مزایا و پاداش و ترفیع 
را عادالنــه بدانند آن گاه خود را با ســازمان تعیین هویت 
می کنند، برای دستیابی به اهداف آن می کوشند و تمایل 
زیادی برای باقی ماندن در سازمان از خود نشان می دهند. 
ایــن موضوع در نهایت باعث افزایــش کارایی و بهره وری 

سازمان می شود.
3. بیــن عدالت رویــه ای با عملکــرد کارکنان رابطة 
مثبت و معنــا داري وجود دارد. بنابراین، عملكرد كاركنان 
تا اندازه اي تحت تأثیر روابط میان كارمند و سازمان )كه با 
عدالت رویه اي مرتبط است( و تا اندازه اي تحت تأثیر روابط 
میان كاركنان و سرپرست مستقیمشان )عدالت مراوده اي( 
است. بدین معنا كه هنگامي كه كاركنان رویه هاي جاري 
را عادالنه بدانند، كوشــش خود را بــراي انجام بهتر كار 
انجام مي دهند. یافته هاي این تحقیق نیز نشــان مي دهد 
بین عدالت رویه اي و عملكرد كاركنان رابطة قوي و مثبتي 

وجود دارد.
4. بین عدالت مراوده ای با عملکرد کارکنان نیز رابطة 
مثبت و معنــا داري وجود دارد. بنابرایــن، زماني كه یك 
كارمند نبود عدالت مراوده اي را احساس مي كند، پیش بیني 
مي شود نســبت به رفتار سرپرست مستقیم خود واكنش 
منفي نشان دهد، نه این كه نسبت به سازمان به عنوان یك 
كل چنین واكنشي نشان دهد. بنابراین پیش بیني مي شود 
كه كارمند از سرپرست مستقیم خود ناراضي شود تا این كه 

نسبت به کل سازمان احساس نارضایتي كند. 
٥. یافته  ها نشان داد از میان سه ُبعد عدالت سازمانی، 
رتبة عدالت مراوده ای باالتر از ســایر ابعاد عدالت سازمانی 
است. پس از آن به ترتیب عدالت رویه ای و عدالت توزیعی 
قرار دارند. این نتایج نشــان می دهد که کارکنان شرکت 
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کننده در این تحقیق،  عادالنه بودن روابط 
سرپرســتان با خودشــان را مهم تر از سایر 
ابعاد عدالت می دانند. عالوه بر این، کارکنان 
میزان عادالنــه بودن رویه های ســازمانی 
)عدالت رویــه ای( را مهم تــر از عدالت در 
توزیع حقــوق، پــاداش و مزایــا )عدالت 

توزیعی( می دانند.
میانگین باالی عدالت مراوده ای در این 
سازمان با یافته های مطالعات دیگر سازگار 
است. این مطالعات نشان می دهند، در میان 
ابعاد عدالت ســازمانی، بیشترین مقدار به 
عدالت مراوده ای اختصاص دارد. بدین معنا 
که عدالت یکــی از موضوعات مهم و قابل 

مالحظه در روابط متقابل بین افراد درون سازمان است و 
باید در رابطة بین افراد با همکاران، سرپرستان و زیردستان 

درنظر گرفته شود.

پيشنهادها 
با توجه به نتایج حاصــل از این تحقیق می توان برای 
بهبود عملکــرد کارکنان بر اســاس مؤلفه هــای عدالت 

سازمانی، پیشنهادهایی ارائه داد:
ـ مدیران برای ایجاد عدالت ســازمانی در زمینه های 
تخصیص منابع و پاداش ها )عدالت توزیعی(،  عدالت دریافت 
شــده از فرایندها و رویه های مورد استفاده در تصمیمات 
مربوط به تخصیص )عدالت رویه ای(، عدالت درک شده از 
رفتار افراد تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم گیری )عدالت 
مراوده ای( باید تالش کنند، چرا که منجر به تقویت سالمت 

اداری و در نتیجه افزایش عملکرد کارکنان خواهد شد.
ـ بــه منظور برقراری عدالت ســازمانی،  مدیران نقش 
حساسی را ایفا می کنند. کارکنان همواره رفتارهای مدیران 

نظیر عدالت، تکبر، محبت و خصایصی نظیر 
آن ها را زیر نظر دارند و به خاطر می سپارند 
و یاد می گیرند. بنابراین، الزم است مدیران 

برای کارمندان خود الگو باشند.
ـ با توجه به این کــه نگرش ها حالتی 
پویا دارند و ممکن اســت به همان سرعت 
و شــدتی که پدید می آینــد از بین بروند، 
پیشنهاد می شــود که به منظور آگاهی از 
درک عدالت سازمانی، ارزیابی های مستمر 
به عمــل آید. بدیهی اســت اجرای چنین 
فرایندی مستلزم برخورداری از یک سیستم 
اطالعاتی مناسب است که بتواند اطالعات 
مورد نیــاز را جمع آوری، تجزیه  و تحلیل و 
خالصه کرده و برای تصمیم گیری در اختیار مدیران عالی 
قرار دهد. ایــن اطالعات می توانــد از طریق گزارش های 
مربوط بــه نرخ ترک خدمت، غیبت ها، میزان شــکایات، 

سوابق عملکرد و ... باشد.
ـ پاداش  و مزایایي را که کارکنان از ســازمان دریافت 
می کنند، باید قابل مقایســه با ســازمان های دیگر باشد؛ 
طوری که اگر کارکنان ســازمان، خــود را با کارکنانی که 
همان مشاغل را در سایر سازمان های مشابه دارند مقایسه 
کنند، اطمینان یابند با آن ها با عدل و انصاف رفتار شــده 

است.
ـ نظام شایسته  ساالري در ســازمان از طریق ارتقاي 
كاركنان بر اســاس شایســتگي و صالحیت طبق ضوابط 
و مقررات ســازمان و واگذاري مســئولیت هاي مهم تر به 
كاركنان داراي شایستگي و صالحیت الزم است اجرا شود.

ـ  از آن جا كه كاركنان در سازمان، از نظر نسبت حقوق 
با حجم كاري، خود را با سایر همكاران مقایسه مي كنند، 
الزم است سیســتم پرداخت حقوق به شكلی عادالنه در 

 
به منظور آگاهی از 

درک عدالت سازمانی، 
ارزیابی های مستمر به 
عمل آید. بدیهی است 
اجرای چنین فرایندی 
مستلزم برخورداری از 
یک سیستم اطالعاتی 

مناسب است که 
بتواند اطالعات مورد 

نیاز را جمع آوری، 
تجزیه  و تحلیل و 

خالصه کرده و برای 
تصمیم گیری در اختیار 
مدیران عالی قرار دهد
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ـ زماني كه مدیران دربارة یكي از پست هاي سازماني 
تصمیمي اتخاذ مي كنند، نســبت به خواسته هاي پرسنل 
شاغل در آن بخش و حق و حقوق آن ها توجه ویژه داشته 
باشند و توضیحات الزم در زمینة دالیل این تصمیمات را 

به صورت واضح و شفاف به كاركنان ارائه بدهند.
ـ برقــراري روابط دوســتانة مدیران و سرپرســتان با 
كاركنان در قالب شبكه هاي غیر رسمي مفید و مؤثر است.
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سازمان تعریف شود، طوری كه مورد قبول تمام كاركنان 
باشد. 

ـ حقوق پرداختي به كارمندان باید با مســئولیت هاي 
محوله به آن ها متناسب باشد.

ـ پــاداش و مزایاي پرداختي بــه كاركنان با توجه به 
تحصیالت، دوره هاي آموزشي گذرانده شده، تجربه و تالش 
و نحوة انجام كار كاركنان باید به شكل منصفانه اي پرداخت 
شــود تا به ایجــاد تنش بین كاركنان یــا بین كاركنان و 
مدیران  منجر نشود. براي این منظور، ابتدا باید معیارهایي 
را براي دریافت پاداش مشــخص كرد و آن ها را به اطالع 
كاركنان رساند. در صورتي كه افراد واجد این شرایط بودند، 

آن گاه پاداش به آن ها تعلق بگیرد. 
ـ  سختي و فشــار كار مي تواند به عنوان معیاري براي 
تعییــن پاداش و مزایا درنظر گرفته شــود. هر كس با هر 
تواني مي تواند كارهاي عــادي را یاد گرفته و انجام دهد. 
بنابراین، متصدیان این مشــاغل معمــواًل حقوق و پاداش 
عادي را دریافت مي كنند. اما براي كارهاي سخت و پرفشار 
كه انجام آن دشوار است، اضافه پرداخت پیش بیني بشود.

ـ در هنگام ارزیابي عملكــرد كاركنان به توانایي ها و 
داشته هاي آن ها توجه شود.

ـ مدیران و سرپرستان دربارة آنچه از كارمند خود توقع 
انجام آن را دارند توضیح كاملي ارائه كنند.

ـ از توانمندي هاي كاركنان براي بهبود عملكرد سازمان 
استفاده شود.

ـ ارتبــاط و حمایت از كاركنان با رعایت اصول عدالت 
و پرهیز از روابط ناعادالنــه، از طریق احترام به كاركنان، 
توجه به خواسته هاي آن ها، صداقت و رك گویي، برقراري 
روابط دوستانه به نحوي كه فقط تعداد محدودي از پرسنل 
سازماني مورد توجه و حمایت مدیریت نباشند، بلكه تمام 

اعضا از این حق برخوردار باشند، الزم است.
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ایران، و شهرستان های استان  پایتخت  شهر تهران، 
تهران با توجه به شــرایط ویژة اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگــی، سياســی و ... و نيــز جنبه های خاص 
مردم شناسی و جمعيت شناســی و ميانگين توليد و 
توزیع رسانه های نوشتاری و غير نوشتاری، در زمينة 
توزیع مجالت رشد، همواره از شرایط ویژه ای برخوردار 
بوده است. به همين دليل همایش نمایندگان مجالت 

رشد استان تهران، به شکل جداگانه برگزار می شود. 
در 16 شــهریور 139۵، شــانزدهمين دورة همایش 
نمایندگان مجالت رشــد در »تاالر اميرکبير مدرسة 
ادامه می خوانيد،  برگزار شــد. آنچه در  دارالفنون« 

گزارشی از این نشست است.

فضاسازی و ارتباطات فرهنگی می تواند مسيری 
برای ما باز کند

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی: یکــي از ویژگي هاي خیلي خوب معلمان و افراد 
فرهنگي، اعم از هنرمندان، نویسندگان و معلمان، فضا سازی 
و حســاس کردن دیگران نســبت به کاالهاي فرهنگي یا 
تولیدات فرهنگي است. این اخالق بسیار خوبي است و ما که 
افتخار معلمي را داریم، از این ویژگي هم باید برخوردار باشیم. 
مدتي قبل سردبیر مجلة »رشد معلم« به من گفت: کتابي 
اســت که اگر نخوانده اي بخوان، خواندني اســت. پرسیدم: 
اسمش چیست؟ گفت: سه شنبه ها با موري. گفتم نخوانده ام. 
گفت: این کتاب به چند دلیل خواندني است: اولین دلیلش 
این است که به نوعی دربارة یک معلم است. دومین دلیلش 
این است که دربارة رابطة معلم و شاگرد است. سومین دلیلش 
این است که سرگذشت واقعي است. چهارمین دلیلش این 

برای تولیدات فرهنگی 
فضاسازی الزم است
گزارش شانزدهمين دورة نشست نمايندگان رشد استان تهران 

محسن وزیري ثاني گزارش
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است که جزو  پنج کتاب پرفروش آمریکاست. کتاب را برایم 
آورد. امروز که مجدداً رفتم کتاب را بخرم، چاپ جدید شده 
بود. کتابي است که در دنیا به سي و چند زبان ترجمه شده 
و در ایران به چاپ هجدهم رســیده است. در مقدمة کتاب 
آمده است که  چند مدل فیلم درباره اش ساخته شده است. 
دیگر اینکه رابطة بین معلم و شــاگرد رابطة عمیقي است. 
داستان دربارة اســتادي است که به بیماري صعب العالجي 
دچار و در حال مرگ است. دارد قواي جسمي اش را از دست 
مي دهد و هرقدر به مرگ نزدیک تر مي شود، نگاهش نسبت 
به زندگي، مرگ، تعلیم و تربیت، پول، ازدواج و نســبت به 
همة چیزهایي که در دنیا با آن ها مواجه هستیم، شفاف تر و 

معنوي تر مي شود. این کتاب را بخوانید.
یکي از چیزهایي که سبب می شود، ما معلمان انگیزه نسبت 
به شغل و حرفه مان حساس باشیم، گرفتن انگیزه از بیرون و 
درون است. چون همة ما افراد عاطفي تري نسبت به دیگران 

هســتیم که وارد این شغل شده ایم. چون افراد حساس تر و 
ان شاءاهلل اندیشمندتري هستیم که وارد این حوزه شده ایم. 
اگر در سینما، موسیقي، تئاتر یا گونه هاي متفاوت تولیدات 
فرهنگي و هنري، ابزار و امکانات خیلي باید جور باشد تا این 
اتفاق بیفتد، خوش بختانه در امري که ما درگیر آن هستیم، 
این موضوع وجود ندارد. »مطالعــه« این ویژگي را دارد که 
آدم هــا را در تمرکز صد در صد قــرار می دهد. ضمن اینکه 
تأثیري که مطالعه روي آدم مي گذارد، عمیق تر از گونه هاي 
دیگر است. عنصر مطالعه بسیار اهمیت دارد و هیچ چیزي 
جاي آن را نخواهد گرفت. ما براي اینکه به مخاطبانمان حس 
بدهیم، باید خودمان حس بگیریم و این از مســیر مطالعه 

اتفاق مي افتد.
من کتاب دیگري هم معرفي مي کنم که به شــما تقدیم 
کرده ایم؛ کتاب »در تمناي یادگیري«. کسي که کتاب حول 
محورش مي چرخد، یک معلم و مربي تربیتي اســت که در 
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سال 1344در یکي از روســتاهاي کاشان متولد شده. االن 
٥1 ساله است، اما به عنوان یک استاد تراز اول بین المللي، در 
18 کشور جهان کرسي »درس پژوهی« دارد. بار آخري که 
به ایران آمد، هفتة گذشته بود که از سفر چین بازمي گشت. 
پس از آن هم به ژاپن برگشت. این استاد دکتر سرکار آراني 
است که بعضي از شما با ایشان آشنایي دارید. حداقل کساني 
که در معاونت ابتدایي مسئولیت دارند، مي دانند که  در سال 
گذشته درس پژوهي یکي از اولویت هاي ما بوده و دکتر آرانی 
در ایران مبدع این موضوع اســت. این کتاب دو بخش دارد: 
بخش نخســت آن حاوی خالصه اي از زندگي ایشان است. 
بخش دوم دربردارندة هفت مصاحبه اســت و دربارة هفت 
موضوع مهم صحبت شده است. افراد مختلفي در مصاحبه ها 
شرکت داشته اند. براي رونمایي کتاب خیلي ها آمده بودند؛ 

دکتر نجفي، دکتر مهرمحمدي، دکتر اماني و ... .
دوستی به من گفت که ما فیلم آموزشی زیاد داریم، چگونه 
مي توانیــم آن ها را وارد چرخة آموزش و پرورش کنیم؟ من 
گفتم می توانید این فیلم ها را وارد کتاب هاي درسي کنید. با 
آقاي دکتر اماني تماس گرفتم و به ایشان پیشنهاد دادم، براي 
سال هاي آینده در کتاب هاي درسي آیکن  فیلم طراحي کنند 
و این فیلم ها را با کارشناســان ببینند. مي توان اپلیکیشني 
طراحي کرد تا بچه ها از طریق آن فیلم ها را مشاهده کنند. 
فضاسازي فرهنگي و ارتباطات فرهنگي مي تواند مسیري را 

براي ما باز کند.
در هر شکل این کتاب بسیار خواندني است و با مشارکت 
»دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي« و »شرکت افست« 
چاپ شــده است. شما هم وقتي خواندید، فضاسازي کنید. 
یکي از کارهاي خوب جشــنواره ها معرفي کتاب هاي خوب 
اســت. مهم تر از جشــنواره ها، آدم ها هستند که کتاب هاي 

خوب را به هم معرفي مي کنند.
همة این ها مقدمه اي بود براي عرض پایاني من. ما که معلم 

هستیم و جنسي که با آن در ارتباطتیم، کتاب و دفتر و قلم 
است، خیلي کم مي خوانیم. واي به حال کساني که در مشاغل 
دیگر هســتند. خوش به حال کساني که خیلي مي خوانند. 
آقاي آراني مي گفت: هر معلم ژاپني در سال حداقل ٥0 کتاب 
مطرح مربوط به خــودش را مي خواند و 100 فیلم و تئاتر 
مي بیند. بخشي از حقوقش باید به تولیدات فرهنگي اختصاص 
پیدا کند. ما نمي خوانیم، ولي می  توانیم این عادت را در بچه ها 
و دانش آموزانی که سنشان کم است ایجاد کنیم. دلیلش این 
است که مجالت کودک و نوآموز ما شمارگان میلیوني دارند 
و وقتي به نوجوان و جوان مي رسد، کم و کمتر مي شود. این 
موضوع نشان مي دهد، بچه هاي ما فطرتًا جست جوگرتر از ما 
هستند. خانواده، جامعه و صداو سیما ممکن است این کار را 
نکنند. من و شما که معلم هستیم، وظیفه داریم این کار را 
انجام دهیم. مطالعة غیررســمي چارچوب رسمي آموزش و 
پرورش، مطالعة مجالت رشــد است. مجالت رشد در نظام 
آموزش و پرورش طراحي شــده اند و دست ماست که از این 

نظام بهره برداري الزم را بکنیم یا نه.
من، به عنوان یکي از اعضاي تیم خودتان از شــما تشکر 
مي کنم. شمارگان مجالت رشد 20 سال پیش 20 میلیون 
بود، حدود هشت ســال پیش به 30 میلیون رسید و امروز 
که با هم صحبت مي کنیم، 40 میلیون است. اولین تلنگر را 
آقاي دکتر محمدیان به من زد. زماني که من آمار را گفتم، 
گفتند: خیلي جاي کار داریم. آمار دانش آموزان دورة ابتدایي 
هفت میلیون، و شمارگان مجالت رشد ابتدایي سه میلیون و 
هفتصد هزار است. یعني ٥0 درصد دانش آموزان دورة ابتدایی 
از مجالتی اســتفاده مي کنند که در نظام آموزش و پرورش 
طراحي شده اند. البته اگر ما از 20 درصد به ٥2 درصد رسیده 
باشیم، خوب است، ولي 48  درصد هم نمي خوانند. درمورد 

معلمان این رقم بیشتر است.
من فکر مي کنم پیام امروز بنده به شما تأمل دوباره روي 
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ایجاد فضاهاي فرهنگي است. براي توجه به تولیدات فرهنگي 
فضاســازي کنیم. نکتة آخر اینکه ما به عنوان فرهنگي هاي 
جامعه، باید اولین کسانی باشیم که تمام تولیدات فرهنگي 
را که در کشور ارائه مي شوند، می خوانند. یکي از دالیلي که 
ما از بچه ها عقب افتاده ایم، این اســت که تولیدات فرهنگي 
خودمان را نمي بینیم. بسیاري از حرف ها را می  توانیم به بهانة 
تولیدات فرهنگــي  بزنیم، و نمي زنیم. خیلي ممنون که به 

صحبت هاي من گوش دادید.

حرف های مأیوس کننده را از ادبيات تعليم و تربيت 
دور بریزیم!

یوسفعلی رضایی، رئيس آموزش و پرورش منطقة 10 
شهر تهران: در دورة کودکي و نوجواني، ما در فضایي بودیم 
کــه تنها چیزي که برایمان جالب نبود، کتاب و مدرســه و 
دفتر و مجله بــود. در محله اي زندگي مي کردیم که بچه  ها 
شر بودند؛ محلة 13 متري حاجیان. بهترین تفریح ما بوکس 
و فوتبــال بود. اوج دوران محمدعلي کلي بود. در محلة ما 
تلویزیون هم نبود. حاال فضاها خیلي فرق کرده است. در همان 
محلة بسیار خوب ما، گروهي هم بودند که براي آینده فکر 
مي کردند و ما نمي دانستیم. در »مسجد جواداالئمه« جمع 
شده  بودند. در مسجد جواداالئمه گروهي از استادان بودند که 
دوستان حاضر در اینجا بازماندة همان نسل هستند و براي 
آیندة فرهنگي جوانان محل فکر مي کردند. فضایي ساخته 
بودند که بچه هاي محل به هر بهانه اي جلوي در مسجد جمع 
مي شدند و با یکي از ویژگي هایي که در آن ها بود، با مسجد 
ارتباط برقرار مي کردند. به بهانه هاي متفاوت بچه هاي محل 
جذب مي شدند. جذب مهم ترین اثر را دارد. نگاه ما به مسائل 
ریشــه در همین تأثیرپذیري هاي دوران نوجواني و کودکي 

دارد. ما تأثیرات زیادي گرفتیم. 
یکي از کارهاي خوبي که در مســجد انجام مي شد، نقد 

کتاب بود. یادي مي کنم از مرحوم فردي و همة دوســتان 
آن دوران. فضا و بستري باید ایجاد شود که بچه ها به سمت 
این کارها بیایند. االن بعد از 32  ســال خدمت در آموزش 
و پرورش، با تجربة عملیاتي و اجرایي، متأســفم که بگویم 
ما نمي توانیم بستر بســازیم. ما محدود هستیم. در نظام ما 
انبساط و آرامش وجود ندارد. تغییر و تحوالت فکري زیادي 
وجود دارند که به جابه جایي ســریع آدم ها منجر مي شوند. 
همة این ها آرامــش را از فضاي آموزش و پرورش گرفته اند 
و نمي توان تمرکز ایجاد کرد. نظامی سریع و پرتحرک، ولي 
کم بهره  داریم. من فکر مي کنم مهم ترین کار بسترســازي و 
انتخاب اصلح مدیریت هاي فرهنگي است. نه فقط در آموزش 
و پرورش. االن سینما در جهان انسان ها را براي آینده تربیت 
مي کنــد. در آموزه هاي دیني داریم که آینده از آن صالحان 
اســت. ما باید بچه هــا را براي آینده آمــاده کنیم. ما اصاًل 
آینده پژوهي نداریم. بچه هاي مســجد جواداالئمه به دنبال 
تصویري از آینده بودند. این تفکرات به تربیت نسلي منجر 
شد که االن این نســل مصرف شده است. بسیاري در دفاع 
مقدس، بسیاري در دولت هاي پس از انقالب مصرف شده اند. 
هم زمان با مصرف نیروي انساني باید کساني تربیت شوند که 
نیازهاي جدید را فرماندهي و مدیریت کنند. ما به این چیزها 

فکر نمي کنیم.
من در حوزة منطقة خودم ســعي کردم امنیت و آرامش 
ایجاد کنم. احترام به تفاوت هاي فردي، کنار آمدن با مخالفان، 
و آسیب دیدن از مخالفان تا حدي براي مدیریت الزم است. 
این ها بسیار سازنده هستند. بستر تفکر و زمینة آرام و بدون 
تنش این گونه ایجاد مي شود. هدف هاي بزرگي داریم. کافي 
اســت مدیران این هدف ها را بفهمند تــا راحت با هم کنار 
بیاییم. در رابطه با نیازهاي ما، همان طور که کشورهاي مدرن 
به ما لطمه مي زنند، ما هم باید به همان سبک به آن ها لطمه 
بزنیم. ما باید آینده اي امیدبخش، مدرن و شیک در داستان ها 
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و کتاب ها به تصویر بکشــیم. آینده پژوهي خالقیت بشر را 
شکل مي دهد. ما باید حکومت و آیندة صالحان و دانشمندان 
مؤمن، متعهد، انسان دوست، نمازخوان و انقالبي را که جزو 
آرمان هاي ماست، به تصویر بکشیم. فیلم بسازیم، فیلم هاي 
تخیلي. االن سینما به قهقهرا می رود و اغلب سینماگران به 
پایان خط رســیده اند. چون در حوزة فرهنگ ما هیچ چیز 

تثبیت نمي شود.
ما سعي مي کنیم به عنوان مسئوالن اجرایي، فضایي آرام به 
وجود بیاوریم و یکدیگر را تحمل کنیم. مهارت هاي زندگي 
را که در دهة 1370 یونســکو تبلیغ کرد که در کتاب هاي 
درسي بیایند، در فوق برنامه هاي آموزشي آورده ایم. توصیه ام 
این است که کمي به آینده خوش بین و ساده اندیش باشیم. 
حرف هــاي مأیوس کننده را از ادبیات تعلیم و تربیت بیرون 
بریزیم. باید آیندة مثبتی را ترســیم و برایش محتوا تولید 

کنیم.

مجالت رشد در رشد شخصيت کودکان، تفکر، 
خالقيت و پيشرفت آن ها مؤثرند

رقيه عبدالمالکی، معاون آموزش ابتدایی شهر مالرد: 
من با 23 ســال سابقة کار، چهارمین ســال است در حوزة 

معاونت آموزش ابتدایي شهرستان مالرد خدمت می کنم. در 
ســال 1382 در حوزة کارهاي اجرایي قرار گرفتم. به نوعي 
از اول شروع کارم با مجالت رشد عجین شدم. اولین تجربة 
اســتفادة من از مجالت رشد به سال 1372 برمی گردد که 
دانشــجوي مرکز تربیت معلم شــهر تهران بودم. آن زمان 
جشنوارة طرح درس را برگزار مي کردند. من طرح درسم را بر 
اساس مطالب مجلة رشد معلم نوشتم و رتبة دوم را در سطح 
مراکز تربیت معلم شهر تهران کسب کردم. این انگیزة خوبي 
شــد که از مجالت رشد استفاده کنم؛ مخصوصًا تکنولوژي 
آموزشي، آموزش ابتدایي و رشد معلم. همکاران خودم را براي 
استفادة بهینه از مجالت رشد تشویق مي کردم. ریاست ادارة 

ما و مجموعة تیم ابتدایي ما با هم هم نظر هستند.
سال قبل تعداد مشــترکان مجالت رشد آموزش مشاور 
مدرسه، رشد مدیریت مدرسه و رشد آموزش پیش دبستاني 
در منطقة ما افزایش داشت. دلیل این افزایش آن بود که کار 
را از ابتدا و از پیش دبستاني شروع کردیم و افزایش استفاده 
در پیش دبســتاني را مد نظر قرار دادیم. تقریبًا تمام مراکز 
مجالت را دریافت می کنند و در پایان سال نحوة استفاده را 

توضیح مي دهند.
در مورد مجلة مدیریت مدرسه معتقدیم، اگر مدیر مدرسه 
خودش اهل مطالعه باشــد، مجموعة خــود را به مطالعه و 
اســتفاده از مجالت عالقه مند مي کند. در مورد مجلة رشد 
مشــاور مدرســه معتقدیم، راهنمایي صحیح، آشــنایي با 
روش هاي روز و برخورد با مشکالت مي تواند راه گشا باشد و 
به کمک آن ها می  توانیم مشکالت عمومي را که معمواًل در 

سطح مدارس یکسان هستند حل کنیم.
توضیحاتي برای اســتفاده از مجالت رشد مي دهم. مجلة 
»رشد مدرســة  فردا« از جمله مجالت رشد در حوزة فاوا و 
تعلیم و تربیت بود. ما براي معاونان اجرایي و معاونان آموزشي 
همة مدارس اهداف مجله را بیان کردیم. در برگزاري آزمون 

یوسفعلي رضایي
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از محتواي مجله اســتفاده کردیم. با مســاعدتي که مدیر 
منطقه داشتند، سفر سه روزة شیراز را براي برگزیدگان در 
نظر گرفتند. در جلسة مدیران نحوة استفاده از این مجالت، 
نحوة گزارش به حوزة معاونت ابتدایي و آموزش متوسطه را 
توضیح مي دهیم و ماه به ماه رصد مي کنیم. به کمک »رشد 
معلم« برنامه اي داریم که ما تقریبًا ســومین سالي است که 
در سطح شهرستان انجام می دهیم و آن سازمان دهي کردن 
جلسات شوراي معلمان است. این طرح در سطح وزارتخانه 
مطرح شده است. سومین سال است که جلسات را از حالت 
بخش نامه اي خارج کرده ایم. اســتفاده از رشــد تکنولوژي 
آموزشــي را مبناي کار براي اجراي طرح هاي آموزشــي در 
مدارس قرار داده ایم. همکاران من در این جمع حضور دارند. 
در سطح شهرستان هاي استان تهران، چند طرح به صورت 
یکســان و چند طرح به صورت خالقانه انجام مي شوند. ما 
طرح هاي اســتان را هم با استفاده از مجلة رشد تکنولوژي 

آموزشي عجین کرده ایم.
برای استفاده از مجالت رشد دانش آموزی، فعالیت هایي را 
براي دانش آموزان در نظر گرفتیم. در ادامة استفاده از مجالت 
رشد، دست ورزي هایي داشتیم و تأکید مي کردیم، زنگ انشا 
و یا زنگ هنر مجالت رشــد حتمًا در دسترس دانش آموزان 

قرار گیرد تا از آن ها استفاده کنند.
به منظور عالقه مند کردن دانش آموزان به مجالت رشد، 
ســه عامل خانواده، مدرسه و دوســتان را درنظر گرفتیم. 
جشنوارة طالیه داران آموزشي را برگزار کردیم و از مدرسان 
خواســتیم این مجالت را در جلسات اولیا و مربیان معرفي 
کنند. همچنین، آزمون هاي بنیة علمي را در سه مرحله در 
سال گذشته برگزار کردیم. دو برگة آخر هر  آزمون سؤاالتی 

دربارة مجالت رشد بود.
ما در سطح منطقه با نهادهایي مثل کتابخانه ها ارتباط داریم. 
در جلساتي که در فرمانداري تشکیل مي شوند؛ کتابخانه ها 

مجاب شدند، فهرســت کتاب هایي را که می خواهند تهیه 
کنند، از ما بگیرند تا ما بتوانیم اردوهاي بازدید از کتابخانه ها 
را داشــته باشــیم. این کار اتفاق افتــاده و تمامي مجالت 

دانش آموزي در این کتابخانه ها موجودند. 

توسعة کّمی بستری برای توسعة کيفی است
سيدکمال شهابلو، معاون انتشارات دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی: من مي خواهم کمي دربارة توسعة 
کمي و کیفي مجالت رشــد براي شما صحبت کنم. البته 
شــما بهتر از من از تعداد مجالت و نحوة توســعة آن ها در 
ســطح منطقه و شهرستانتان آگاهی دارید و من چند نکتة 
کلــي را بیان مي کنــم. بخش اول در مورد توســعة کمي 
است. فعالیت هاي مختلفي در »دفتر انتشارات و تکنولوژي 
آموزشي« در خصوص توسعة کمي صورت مي گیرند. توسعة 
کمي را بستري بدانید براي توسعة کیفي. در دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي ما سعي مي کنیم، طي برنامة ششم توسعة 
کشور و توسعة سازمان، چند پژوهش را به انجام برسانیم و 
نتایج آن ها را در اختیار شــما بگذاریم. از جمله، درخصوص 
توسعة کمي، چگونگي توســعة کمي مجالت رشد را طي 
برنامة ششم بررسي قرار مي کنیم. برنامة توسعة کشور تا سال 

رقيه عبدالمالکي
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1400 ادامه پیدا خواهد کرد و ما هر سال دو درصد به تعداد 
مخاطبان اضافه مي کنیم. اما توجه ما صرفًا به فیزیک مجالت 
نیست. ما وب سایتي داریم با عنوان سایت مجالت رشد که 
برای تحقق دو اصل »موجود بودن« و »در دسترس بودن« 
نشریات رشــد فعالیت مي کند. ما این دو اصل را که اصول 
توسعة کمی هستند براي توســعة عدالت آموزشي رعایت 
مي کنیم. نکتة بعدي گستردگي و توسعة نرم افزار توزیع است. 
ما براي انجام این کار ملي و توزیع مجالت در ســطح کشور 
به نرم افزار نیاز داریم. این نرم افزار حدود 18 ســال است که 
درحال اســتفاده است. منتها ضروری است گسترده شود و 
به کل مناطق و استان هاي کشور برود. خیلي مهم است که 
ما بتوانیم اطالعات مورد نیاز را به سرعت به دست بیاوریم. 
اســتان اصفهان نرم افزاري آماده کرده است که مي توان آن 
را به کل مناطق و شهرســتان ها تعمیم داد. این نرم افزار در 
نشست استاني معرفي شد. ان شاءاهلل سعي مي کنیم از اول 
مهر آن را در اختیار همکاراني که با ما لینک می شوند، قرار 
دهیــم. قطعًا در این صورت اطالعات ما براي توزیع مجالت 
جامع و کامل خواهد شــد و عدالت بیشتري را در ارزیابي ها 

رعایت خواهیم کرد. 
چند سالی است که ما مناطق را رتبه بندي مي کنیم. اینجا 
بیانیه اي خوانده مي شــود و معاونان و نمایندگان مي آیند و 
جوایزي اهدا مي شود. خیلي مختصر عامل های مؤثر بر این 
رتبه بندي ها را مي گویم: مورد اول »درصد تغییر شمارگان 

درخواستي« است.
مورد بعدي »درصد حجم نسبي توزیع« است. تفاوتش با 
اولي این است که در کل کشور تعدادي مجله توزیع مي شود 
و می خواهیم ببینیم سهم هر استان چقدر است. مورد سوم 
»مخاطبان تحت پوشــش« اســت. خودتان با خودتان هم 
مقایسه مي شوید. مورد چهارم »فعالیت هاي فرهنگي« است 
که به صورت خیلي مختصر در فیلم ها دیدید. فعالیت هاي 

مختلفي که در راستاي توسعة کمي و کیفي مجالت رشد و 
فرهنگ مطالعه در منطقه، شهرستان و استان انجام مي دهید، 

براي ما خیلي اهمیت دارد.
اینکه کار مجالت و فرهنگ مطالعه براي ما اهمیت دارد 
و ارتقای آن را از شما انتظار داریم. عالوه بر این، کل فرایند 
توزیع مجالت رشد به صورت خودگردان است و براي اینکه 
موازنه اي در تولید و انتشار مجالت داشته باشیم، مجبوریم 
آنچه را که به مناطق و شهرســتان ها فرستاده ایم، مطالبه 
کنیم. مورد آخر »مجموع امتیازات« است. بعضي از مناطق، 
شهرستان ها یا اســتان ها هســتند که در چند مورد رتبه 
مي آورند. واحدی که در چند مورد رتبه مي آورد، در باالترین 

امتیازات قرار مي گیرد و براي ما اهمیت دارد.
اما در مورد توسعة کیفي هم چند نکته بگویم: اول پژوهش. 
»تأثیر مجالت رشد بر عادت به مطالعه در بین دانش آموزان« 
عنوان پژوهشي است که در سال 139٥ انجام شده است. یعني 
تحقیقي که صددرصد کیفي است. دوم تعامل با مخاطبان. 
قطعًا تعامل با مخاطبان بــراي هر بنگاهي که تولیدکنندة 
محتواي فرهنگي است، اهمیت دارد. شرکت شما نمایندگان 
و معاونان در جشنواره اي که دفتر برگزار مي کند هم اهمیت 
دارد. این دفتر هر سال حدود هفت جشنواره برگزار مي کند 
تا محصوالت تولیدشــده را معرفي کند: جشــنوارة عکس 
رشد، جشنوارة کتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد، جشنوارة 
 بین المللی فیلم رشد، جشنوارة کتاب هاي قرآني، نشست با 
نمایندگان استان ها و مناطق و شهرستان هاي استان تهران 
و کلیة فعالیت هاي فرهنگي دیگري که در منابع غیرمکتوب 
داریم. من خواهش مي کنم که حضور حداکثري داشته باشید 
تا ضمن اینکه با فعالیت هاي دفتر بیشــتر آشنا مي شوید، 
سفیراني شوید برای انتشار بهتر و بیشتر محصوالت تولیدي 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي.
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عالوه بر کتاب، نرم افزار و سایر منابع آموزشی مؤثر 
در فهرستگان رشد معرفی می شوند

فریبا کيا، معاون سامان دهی منابع و مواد آموزشی 
دفتر: بحث منابع آموزشی و تربیتي و کتاب هاي آموزشي 
و کمک درســي موضوعي است که همة شــما با آن درگیر 
هســتید. کتاب خیلي زیاد و زمان کم است و سازمان بحث 
به گزیني منابع را در دستور کار خود دارد. »کتاب نامة رشد« 
حاصل تالشي است که در سازمان پژوهش با مشارکت 200 
کارشناس متخصص صورت می گیرد و کتاب های آن از میان 
کتاب هایي که حدود 800  ناشــر منتشر مي کنند، گلچین 
می شــود. هر ســال حدود ٥000 کتاب به دفتر مي رسد و 
توسط کارشناسان بررسي مي شود. کتاب نامة رشد فهرست 
کتاب هاي مناسب اســت که قدمت 1۶ ساله دارد. تاکنون 
حدود 7٥ عنوان کتاب نامه تولید شــده است و فکر مي کنم 
اسم کتاب نامة رشد را همة بزرگواران شنیده باشند. سیاست 
این بوده اســت که این منابع را تا ســطح کالس و مدرسه 
تعریف کنند. تا به حال پوشش فیزیکي کتاب نامه حدود 10 
تا 1٥ درصد بوده اســت. در سال گذشته، ما برای اولین بار 
شهر تهران را به عنوان جامعة نمونه انتخاب کردیم و در همة 
مدارس و در وهلــة اول در مدارس دولتي کتاب نامه توزیع 
کردیم. من تشــکر مي کنم از زحماتي که شما کشیدید و 
کتاب نامه را توزیع کردید. ما نتیجة توزیع را ارزیابي کردیم و 

نتایج قابل قبولي کسب شد.
در سال جاري، دفتر به این نتیجه رسید که به جاي اینکه 
همة کتاب هاي مناسب از متوسط تا عالي را معرفي کنیم که 
شاید انتخاب از میان آن ها براي معلم سخت باشد، بهترین ها 
را در مجموعة منتخبي از کتاب هاي مناســب معرفي و این 
بهترین ها را در حجم کمتر و در قطع مجالت رشــد تحت 
عنوان »فهرستگان رشد« در همة مدارس کشور توزیع کنیم. 
خیلي بحث و بررسي شــد که از چه طریقي این کار انجام 

گیرد. به این نتیجه رسیدیم که با تجربة موفقي که در سال 
گذشته در شهر تهران داشتیم، مأموریت توزیع کتاب نامة رشد 
هم با همان فرایندهاي خاص خودش توسط شما بزرگواران 
انجام شــود. امروز ما ترجیــح داده ایم فرم هاي مخصوص و 
توضیحات الزم را از طریق بخشي که در سایت مجالت رشد 
به نمایندگان رشد اختصاص دارد، در اختیار شما بگذاریم. 
هم اکنون فهرستگان رشد در دست چاپ است. عالوه بر آن، 
تمامي کتاب هایي که مناسب تشخیص داده شده اند، تحت 
عنوان کتاب نامة رشد روي سایت سامان بخشي کتاب هاي 
آموزشي بارگذاري مي شوند. اتفاق مبارک دیگر این است که 
امسال براي اولین بار، عالوه بر کتاب، نرم افزارها و سایر منابع 
آموزشي مؤثر بر یادگیري هم در پیوست فهرستگان معرفي 
مي شوند. با توجه به اینکه سال گذشته کتاب نامة رشد توسط 
شــما توزیع شده، بگویید چه مشکالتي داشته است؟ یا اگر 

نکته اي دربارة کتاب نامة رشد دارید، بفرمایید.

راهکار مناطق دیگر چيست؟
مهدی اکبری، نمایندة مجالت رشد اسالم شهر: شما از 
ما خواستید فعالیت ها را به شکل سي دي در اختیارتان قرار 
دهیم. خیلي از مناطق کارهاي قشنگي دارند. من پیشنهاد 
دارم، در قسمتي از مجالت یا در یک مجلة جدا، فعالیت هاي 
جذاب و موفق هر منطقه را در اختیار سایر مناطق قرار دهید. 
موضوع دوم این است که االن اکثر مناطق، آمار مجالت رشد 
کودک، نوآموز و دانش آموز باال و آمار رشــد جوان و نوجوان 
پایین است. مي خواستم ببینم راهکار مناطق دیگر چیست تا 

ما هم بتوانیم اعمال کنیم و آمار را باال ببریم.

محبت اله همتی، ناظر محتوایی مجالت رشد: ما بین 
دانش آموزان دورة ابتدایي نسبت به گذشته رشد قابل قبولي 
داشته ایم. در مورد سؤالي که آقاي اکبري فرمودند، من فکر 
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مي کنم باید انتظاراتمان را از خودمان تنظیم کنیم. درست 
است که در مقایسه با دانش آموزان دورة ابتدایي، شمارگان 
رشــد نوجوان و جوان کم است، اما توجه داشته باشیم، در 
دورة ابتدایي معلم، مدیر مدرسه و بقیة عوامل تأثیر زیادي 
روي دانش آموز دارند و نگاه آن ها در انتخاب دانش آموز مؤثر 
است. براي همین است که اگر در یک مدرسة ابتدایي مدیر 
زمینة مساعد را فراهم کند و معلم نگاه مثبتي داشته باشد، 
معمواًل همــة بچه ها مجله را مي گیرند. اما وقتي دانش آموز 
به سن نوجواني و جواني مي رسد، تا حدی انتخابگر مي شود 
و هرچه معلم بگوید را دربســت نمي پذیرد. این وضعیت در 
مجالتي که خارج از آموزش و پرورش منتشر مي شوند هم 
حاکم است. فکر مي کنم اگر این تفاوت ها را در نظر بگیریم، 
از شمارگان مجله  های رشد نوجوان و جوان هم رضایت نسبي 
به دست مي آید.  راهکارهاي متفاوتی مي توان براي افزایش 
شــمارگان درنظر گرفت. مهم ترینش این است که هر کس 
مجله را بین دانش آموزان تشــویق مي کند، خودش مجله 
را بخوانــد. من فکر مي کنم شــمارة اول مجالت را بخوانید 
و ببینید مجله چه مقدار از نیازها را توانســته است، پاسخ 
دهد. مجــالت در بعد محتوایي به بخش مهمي از نیازهاي 
دانش آموزان پاسخ مي دهند و اگر همة ما به این امر اشراف 
داشته باشیم، زمینه را براي رشد مجله های جوان و نوجوان 

فراهم مي کنیم.

جادة ترویج مجالت رشد
ناصر نادری، ناظر محتوایی مجالت رشد: در مورد پرسش 
آقاي اکبري چند نکته را عرض مي کنم. شــما فرض کنید ما 
جاده اي به نام جادة ترویج مجالت رشــد داریم. این جاده سه 
چاله دارد. چالة اول آن اســت که مجله را نمي شناسند. یعني 
باید به ضعف اطالع رساني اعتراف کنیم. دوم اینکه مي شناسند، 
ولي به هر دلیلي در دسترسشــان نیســت. چالة سوم که به 
نظرم در کل ایران جدي اســت، مي شناسند، در دسترسشان 
هم هست، اما نمي خواهند. یعني واقعًا رغبت دروني یا تحریک 
بیروني وجود ندارد. در بعد خواستن ما وظایفي در دفتر داریم. 
بخشي هم به شما عزیزان برمي گردد. باید احساس دروني در 
مخاطبان نوجوان و جوان و محرکات بیروني را تقویت کنیم. 
در ایجاد احســاس نیاز، اولین گام اصــالح نگرش معلمان و 
مدیران است. خوش بختانه شما در تهران هستید و مي توانید 
از سردبیران و کارشناسان دعوت کنید.نکتة بعد گره خوردن با 
دغدغه هاي بچه هاست. استفاده از محتوا در مراسم صبحگاهي 
خیلي کمک مي کند. دعوت از نویسندگان و شاعران مجالت 
ایدة خوبي اســت. اگر امکان داشته باشد، گزیده هاي مجالت 
رشــد در تابلوهاي مدارس بیاید. ما هم در داخل دفتر باید به 
دنبال نیازســنجي باشیم و به تولید حرفه اي بپردازیم. از نظر 
جنبه هاي اطالع رساني هم کارهایي در دست انجام است، ولي 

باز هم سرمایه گذاري بیشتري مي خواهد.
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در عصر نخســتين روز نشست نمایندگان مجالت 
رشد اســتان ها در نهمين روز از شهریور 139۵ در 
سالن اجتماعات شرکت افســت در تهران، آیين 
رونمایی کتاب »در تمنای یادگيری«، نخستين جلد از 
مجموعة »اندیشه ورزان« برگزار شد. در این نشست، 
ده ها تن از شخصيت ها و چهره های فرهنگی و علمی 
کشور حضور داشتند و عصری مملو از نشاط و بهجت 
فرهنگی را خلق کردند. آنچه در ادامه می خوانيد، 

گزارشی از این محفل علمی و فرهنگی است.

توسعه از مسير آموزش می گذرد
سيدمحسن گلدانساز، مدیرعامل شرکت افست

آموزش و پرورش گسترده ترین، پیچیده ترین و مهم ترین 
کار کشور است و مسئوالن کشور نیز بر این باورند و حداقل 
در حوزة دیدگاه و نظر و در مقام سخن بر اهمیت و ضرورت 

آن تأکید مي کنند. اما همواره این ســؤال اساســي پیش 
روي ماســت که چرا به این مأموریت و مسئولیت گسترده 
و مهم چنان که باید توجه نمي شــود و چرا به رغم این باور 
که توسعه از مســیر آموزش مي گذرد، دست کم گاهي به 
آموزش بي مهري مي شود. پاسخ این سؤال از منظر مسئوالن 
کشــور، مدیران آموزش و پــرورش، صاحب نظران تعلیم و 
تربیت، معلمان، خانواده ها و دانش آموزان متفاوت است. در 
این میان، اصحاب اندیشه و آنان که عمر خود را پاي آموزش 
و پــرورش صرف کرده و براي تحقق این امر مهم و پیچیده 
با تمام وجود کوشیده اند، در این زمینه دریافت هاي بهتري 
در حوزة نظریه و راهکارهاي مؤثرتري در عرصة عمل دارند. 
»مجموعة اندیشه ورزان« با این هدف شکل گرفته است 
که صاحبان اندیشــه در آموزش و پــرورش را به تدریج به 
میدان گفت وگوهاي چالشي بکشــاند، گذشته و حال را تا 
حدي واکاوي کند که به مدد آینده بیاید و مي کوشد آموزش 

راه حل ها 
درون مسئله نهفته اند!

گزارش آيين رونمايی کتاب »در تمنای يادگيری« 

گزارش
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و پرورش را مســتعد گام نهادن در راه بهســازي کند. پس 
نگاه این مجموعه ترســیم مسیر بهسازي آموزش از منظر 

اندیشه ورزان در عمل و نظر است.
امروز اولین کتاب از این مجموعه پیش روي شــما قرار 
گرفته است. هر کتاب این مجموعه شامل فصلي نسبتًا مفصل 
از زندگي یک اندیشــمند ایراني اســت و در آن، دوره هاي 
کودکــي، نوجواني، جوانــي و بزرگ ســالي او، با محوریت 
زمینه هاي تربیتي و فراز و فرودهاي آموزشي و پرورشي تا 
زمان رسیدن به جایگاه امروزي، بیان مي شود. فصل های بعد 
به موضوعاتي اختصاص مي یابند که فرد صاحب نظر بر آن ها 
بیشتر تمرکز داشته است و به سبب آن ها شناخته مي شود. 
موضوع اولین کتاب از این مجموعه که امروز با حضور شما 
سروران و فرهیختگان رونمایي مي شود، زندگي و اندیشه هاي 
دکتر سرکار آراني است. فصل اول را آقاي محمد ناصري 
با قلم شیواي خود به رشتة تحریر کشیده اند و فصل های بعد 

در باب اندیشه هاي دکتر آراني، مشتمل بر موضوعاتي چون 
درس پژوهي، برنامة درسي و برنامه ریزي درسي، آموزش و 
توســعه، تربیت معلم، فناوري براي آموزش و کارکردهاي 
دانشگاه است. این موضوعات با حضور صاحب نظران در قالب 
میزگرد همراه با بحث  و نقد ارائه مي شــوند و امید مي رود 
که براي معلمان، کارشناسان و اصحاب تعلیم و تربیت مفید 
باشند. نشست حاضر به مناسبت رونمایي کتاب »در تمناي 
یادگیــري« با هدف پرداختن به موضوع اندیشــه روزي در 

آموزش و پرورش و با حضور شما برگزار شده است. 
در اینجــا اشــاره اي کوتاه به شــخصیت و فعالیت هاي 
وطني دکتر ســرکار آراني الزم به نظر مي رسد. دکتر آراني 
به تدریس و پژوهش در دانشــگاه ناگویا اشتغال دارد و در 
فعالیت هاي آموزشي در عرصة بین المللي پرکار است. با این 
حال حضور ایشــان در آموزش و پرورش کشور، به ویژه در 
فعالیت هاي مدرسه ها به زعم خودشان در کف کالس درس 
مشــهود و در خور تأمل اســت. زیرا با وجود دوري از وطن 
 و حضور تقریبًا ســالي دو بار در ایامي محدود، بســیاري از 
دست اندرکاران آموزش و پرورش در ستاد با ایشان در ارتباط 
هســتند و همواره در برنامه هاي حضور چند روزة خود در 
کشــور مالقات ها و گفت گوهاي کارشناسي، سخنراني در 
مجامع و محافل آموزشــي و حضور در کالس و مدرسه را 
از قلم نمي اندازند و از چند ماه قبل، جزئیات را پیش بیني و 
تحقق آن ها را پیشاپیش و به طور مکرر دنبال مي کنند. به 
نحوي که به رغم وجود دیگر بزرگان و صاحبان اندیشه در 
داخل کشور، حضور دکتر آراني در گسترة آموزش و پرورش 

کشور در مواردي بیشتر حس مي شود. 
دکتر آراني پس از تالش براي شناساندن »درس پژوهي« 
که در ایران به نام او پیوند خورده و اکنون در مدارســي در 
تهران و شهرستان ها در حال اجراست، اینک »درس کاوي« 
را که طرحي نو و خالقانه حداقل در آموزش و پرورش کشور 



120

ماســت، به میان آورده اســت. درس کاوي 
مشاهده اي عمیق و دقیق، تجزیه و تحلیل 
هوشــمندانة فعالیت معلم و دانش آموز، به 
همراه بهره گیري از فضا و امکانات، و توجه به 
همة ابعاد در کالس درس است که بهسازي 
آمــوزش و کالس درس را نشــانه می رود و 
معلم را به بهترین شــیوه در مسیر چگونه 
معلمي کردن هدایت مي کند. امید است که 

این مجموعه بتواند دست مایه اي براي معلمان و کارشناسان 
در دستیابي به اهداف آموزشــي و پرورشي باشد و در حد 
خــود به برخي نیازهاي آموزش و پرورش پاســخ دهد. بي 
تردید نظرات و آراي اســتادان و صاحب نظراني که در این 
نشست طرح موضوع مي کنند، مجموعة اندیشه وزران را در 
مسیر بهبود و استمرار قرار خواهد داد. اما ممکن است این 

پرسش مطرح شود که: چرا افست؟ 
شرکت افست ۶0 سال است که به چاپ کتاب هاي درسي 
دورة ابتدایي و مجالت رشــد افتخار مي کند و این توفیق را 
موهبتي بزرگ مي شمارد. »سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشــي« که نزدیک به نیمي از ســهام این شــرکت را 
نمایندگي مي کند، به ضرورت در قراردادهاي سال هاي اخیر 
شــرکت افست را ناشر مي شناسد. این امر مستلزم دریافت 
مجوز رسمي بود که خوش بختانه به نام »انتشارات شرکت 
افســت« اخذ شــد. از آنجا که به بنا به مقررات نشر، ناشر 

موظف به چاپ چند عنوان کتاب در ســال 
است، سیاست نشر شرکت افست به صورت 
محدود بر آثاري متمرکز شــده است که به 
بهسازي آموزش کمک کنند. به این بهانه نیز 

سهمي ولو اندک در یادگیري ایفا کند. 
انتشارات شــرکت افســت قصد حضور 
همه جانبه و پررنگ در بازار نشــر کشور را 
ندارد و از رهگذر انتشارات، خود را حلقه اي 
از زنجیرة برنامه ریزي آموزشــی و درسي مي داند البته این 
وظیفه را در کنار و به اتکاي »سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي« و به ویژه »دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي« 
عهده دار شده است. انجام سخن بخشي از مقدمة کتاب به 
قلم دکتر آراني است: در تمناي یادگیري را صفحه به صفحه 
بخوانیم. شاید روشنایي شمع دوستان و نوري که در نماهایي 
از زندگي سراســر حل مســئلة غریبي در غربت مي اندازد، 
بهانه هایي براي تأمل و سایه روشن هایي براي کندوکاو و نقد 

آگاهانة آموزش و یادگیري فراهم سازد. شاید. 
از همة شما ممنونم که توجه فرمودید. این مجموعه چون 
فقط با مدد و همراهي اندیشمندان و بزرگان استمرار و ادامه 
خواهد داشت، از همین جا دست استمداد دراز مي کنیم و از 
همة شما طلب مساعدت و کمک مي کنیم.»دور با عاشقان 

افتد تسلسل بایدش.«

 
گلدانساز:شرکت 

افست 60 سال است 
که به چاپ کتاب هاي 
درسي دورة ابتدایي 
و مجالت رشد افتخار 
مي کند و این توفیق 

را موهبتي بزرگ 
مي شمارد

دکتر محمود مهرمحموديدکتر محمدعلي نجفيسيدمحسن گلدانساز
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انباشت تجربه تحقق پيدا نمی کند
دکتر محمدعلی نجفي، وزیر پيشين 

آموزش و پرورش ایران
خیلي ممنون و مســرور هســتم که این 
افتخار نصیب بنده شد که امروز در جمع شما 
فرزانگان و فرهیختگان باشم و از فضیلت هاي 
ایــن مجلس و فضــاي معنــوي این محفل 

بهره مند شوم. من قرار نیست صحبت طوالني داشته باشم. به 
این دلیل که کارشناســان عالي رتبه اي از نظام تعلیم و تربیت 
دعوت شــده اند. من به دو نکته در اینجا اشاره مي کنم و البته 
نکتة دومم خود شامل دو نکته است.  نکتة اول اینکه شخصیت 
و اندیشــه هاي دکتر ســرکار آراني تا حدي که بنده با آن ها 
افتخار آشنایي داشته ام، شایستة تمجید براي مدیران آموزش 
و پرورش، سیاســت گذاران و برنامه ریــزان آموزش و پرورش، 
دانش پژوهان و دانشــجویان و همة کساني که با مقولة تعلیم 
و تربیت ارتباط دارند و مباحث نظري و عملي تعلیم و تربیت 
را دنبال مي کنند، قابل استفاده هستند.  این کتاب به عنوان 
اولین اثر از مجموعة اندیشه ورزان انتخاب بسیار خوبي بوده که 
با سلیقه و دقت انجام شده است. من در حد فرصتي که داشتم، 
بخش هایي از این کتاب را مطالعه کردم. انصافًا کتاب باارزش و 
قابل استفاده اي است. هم آن بخش از مطالب که توسط خود 
آقاي دکتر ارائه شــده و هم مباحثي که توسط دوستان دیگر 
مطرح شده است. امیدوارم همة عالقه مندان به مسائل آموزش 

و پرورش و تعلیم و تربیت در ســطح کشور از 
این کتاب حداکثر لذت و استفاده را ببرند. 

نکتة دوم اینکه، تصمیم دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي و انتشارات شرکت افست 
ـ کــه البته این یک پیوند مبارک اســت ـ 
براي خلق مجموعة اندیشه ورزان گرفته اند، 
قابل تقدیر است. جاي چنین مجموعه اي در 
مجموعة اسناد و کتبي که در باب تعلیم و تربیت در کشور 
نوشــته و منتشر شــده اند، خیلي خالي است. فکر مي کنم 
آموزش و پــرورش ما و همة بخش هاي اجرایي و مدیریتي 

کشور ما از دو ضعف بزرگ رنج مي برند:
اول اینکه براي اکثر تصمیمات و برنامه ریزي هاي مدیران 
آموزش و پــرورش مستندســازي نشــده و گزارش هاي 
تحقیقاتي و کارشناسي که به اتخاذ چنان تصمیمي یا تدوین 
چنان برنامه اي انجامیده است، به صورت مستند در خیلي 
از موارد وجود نــدارد. یا بعضي از این تصمیمات که گاهي 
بسیار مؤثر، مهم و ملي بوده اند، اصواًل مبتني بر این گزارشات 
تحقیقاتي نیســتند و در مواردي تصمیمات خلق الســاعه 
بوده اند. یا اینکه گزارش هاي کارشناسي و تحقیقاتي وجود 
دارند، اما این ها حذف شــده اند و آنچه باقي مانده، در مغز 
و ســینة مدیران و برنامه ریزان ضبط شــده است. آثار سوء 
چنین وضعیتي را همگان مي دانند و مشــخص اســت که 
وقتي تصمیمات مستندسازي نشوند و برنامه ها از گزارشات 

 
نجفي:جاي چنین 

مجموعه اي در مجموعة 
اسناد و کتبي که در 

باب تعلیم و تربیت در 
کشور نوشته و منتشر 

شده اند، 
خیلي خالي است

دکتر محمود اماني تهرانيدکتر اسداهلل مراديمهندس عبدالحسين نفيسي
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کافي به عنوان مستندات برخوردار نباشند، 
خیلي زود بــا تغییر مدیران و برنامه ریزان و 
سیاست گذاران تغییر پیدا مي کنند. این یکي 
از دردهایي است که هم در آموزش و پرورش 
و هم در بقیة بخش هاي کشــور داریم. روند 
آزمایش و خطا لطمات زیادي را به کشور ما 
زده است و مي زند. امید مي رود که مجموعة 
اندیشه ورزان بخشي از این ضعف را جبران 
کند و با مصاحبه هایي کــه با افراد مؤثر در 

آموزش و پرورش انجام مي شود، الاقل آنچه در سینه و ذهن 
آنان وجود دارد، کشف و مکتوب شود و براي کارشناسان و 
مســئوالن امروز و آیندگان بماند. نکتة دوم اینکه تجربیات 
مدیران و تصمیم ســازان و تصمیم گیران آموزش و پرورش 
هم کمتر جمع آوري و دســته بندي شده و در اختیار مردم 
قرار داده شده است. در نتیجه در همة دستگاه هاي کشور ما 
انباشت تجربه تحقق پیدا نمي کند و در نتیجه انباشت علم 
ادارة کشور فراهم نمي شود. این موضوع باعث شده است ما 
در مسائل اجرایي هم به صورت سعي و خطا اقدام کنیم که 
لطمات زیادي را به نظام آموزشــي ما و دستگاه هاي دیگر 
وارد کرده است. صدها تجربة شکست خورده و ناموفق وجود 
دارند که بارها تکرار شده اند. یا عینًا و یا ماهیتًا دوباره تجربه 
شــده اند و دوباره لطمات و خسارت هاي زیادي را به دنبال 
داشته اند. امیدوارم مجموعة اندیشه ورزان این ضعف را هم تا 

حد قابل توجهي جبران کند.
ما امیدواریم ســال هاي سال با انتشــار کتاب هاي عمیق و 
پرمحتوا در این مجموعه بتوانیم فرهنگ آموزش و پرورش 
را تقویت و از غناي بیشتري برخوردار کنیم. امیدوارم دکتر 
ســرکار آراني خدماتشــان را چه در داخل کشور و چه در 
خارج از کشور به طور مؤثرتري دنبال کنند و در انتظار آثار 

و کتاب هاي دیگري از ایشان هستیم. 

آرانی نماینده و نماد بارز جهاِن جهانی 
شدة ماست

دکتر محمود مهرمحمدي، سرپرست 
دانشگاه فرهنگيان

من فکر مي کنم دکتر آراني نماینده و نماد 
بارز جهان جهانی  شدة ما در حوزة تعلیم و 
تربیت هســتند. آراني بي تردید یک هویت 
جهاني و دامنة عمل جهاني در حوزة تعلیم 
و تربیت دارد. این دامنة عمل گاه به صورت 
فیزیکي است و با ســفرهایش مرزهاي فکري کشورهاي 
مختلف را درمي نوردد، یا به صورت حضور مجازي اســت. 
این هویت جهاني و این نماد بارز یک جهان جهاني شــده 
در حوزة تعلیم و تربیت، خودش نکتة قابل تأمل و توجهي 
است.  اما در اینجا من به بعد مهم دیگري مي خواهم اشاره 
کنم که در پیوند با این بعد است. اگر آراني نماینده و نماد 
بارز یک جهان جهاني شده در حوزة تعلیم و تربیت است، 
مهم تر از آن این اســت که او نماد و نمایندة حفظ ایرانیت 
خودش اســت در عین غوطــه وري در فرهنگ غیر. آراني 
نه تنها در فرهنگ هاي دیگري که به واســطة همان هویت 
جهاني مرتبًا با آن ها در ارتباط است، ذوب و استحاله نشده 
بلکه از فرهنگ و ریشه هاي ایراني اش در غني سازي زیست 
جهاني خود استفاده مي کند و با استفاده از این ریشه هاي 
فرهنگــي، تعریفــي از گونة ایراني هویــت جهاني عرضه 
مي کند. به عبــارت دیگر، در حالي که عمیقًا ایراني مانده، 
عمیقًا هم جهاني شده است. آراني موجودي است برخوردار 
از یک هویت ترکیبي. هنر حمل هم زمان عقالنیت ایراني 
و عقالنیــت جهاني و ایجاد هارموني بین آن ها را در وجود 
خودش دارد. همة کســاني که با دکتر آراني آشنا هستند، 
مي دانند که او چگونه به این عمیقًا ایراني ماندن دست پیدا 
کرده  و این دســتاورد مهم تر از عمیقًا جهاني شدن است. 

 
مهرمحمدي:آراني 

موجودي است 
برخوردار از یک هویت 

ترکیبي. هنر حمل 
هم زمان عقالنیت 
ایراني و عقالنیت 

جهاني و ایجاد هارموني 
بین آن ها را در وجود 

خودش دارد
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مي دانم که آراني هرکجا که هســت، به ایران بســیار فکر 
مي کند.  مي دانم که آراني مستمراً دربارة ایران مي نویسد و 
دیدگاه هاي خودش و اندیشه هاي خودش را با هم وطنانش 
به اشــتراک مي گذارد. مي دانم کــه آراني به ایران مکرر و 
به بهانه ســفر مي کند، نه به بها. گویي بوي ایران مشامش 
را مي نوازد و به روح ناآرام او آرامش مي بخشــد. آراني در 
جهت توســعة منابع انســاني ایران و ایران توسعه یافته از 
منظر شــاخص هاي انساني هم اهتمام ویژه دارد و در این 
جهت تالش ویژه مي کند. آراني با وفاداري به منش ایراني، 
شخصیت متین ایراني را به نیکویي در وراي مرزهاي ایران 

تبلیغ و ترویج مي کند. 
آراني غلو و بزرگ نمایــي در پیوند با فرهنگ غیر را که 
به تحقیر فرهنگ خودي یا خودباختگي فرهنگي ایرانیان 
می انجامد، نمی پســندد. مثاًل هیــچ گاه از گفتار، رفتار و 
نوشتار آراني پیام از سر تا پا ژاپني شدن دریافت نمي شود. 
در عین حالي که نگاه مدینة فاضله اي در فرهنگ ما خیلي 
هم زمینة پذیرش و باور دارد. اما آراني از ژاپن که بیشــتر 
از همه و بهتر از همه آنجا را مي شناســد، چنین تصویري 
ارائه نمي کند تا با کوچک شــماري فرهنگ و تمدن ایران 
دکاني براي خود درست نکند و اصطالحًا معرکه اي نگیرد. 
و خیلي کارهاي دیگر را هم که مي توان برشمرد که چگونه 
آراني عمیقًا ایراني مانده، در حالي که عمیقًا جهاني شــده 
اســت. براي من وجه ایراني ماندن آراني بســیار مهم تر از 
وجه جهاني شــدن اوســت. عرض من همین بود. حرکت 
اندیشــه ورزان با این توصیفي که کــردم و از این منظري 
که من به موضوع نگاه مي کنم، حسن انتخاب داشته است 
و این حســن انتخاب را براي شــروع این جریان باید به 
دســت اندرکاران آن تبریک گفت. البته مي توان به رگه ها 
و معیارهــاي دیگري از اندیشــه ورزي و انتخاب مصادیق 
اندیشــید و آن ها را به باشگاه اندیشه ورزان دعوت کرد. اما 

گمــان مي کنم آراني در میان آن هایــي که در آینده هم 
مطرح خواهند شد، یگانه خواهد ماند. 

آرانی اهل کاشان است
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
اهل کاشانم

روزگارم بد نیست
تکه ناني دارم، خرده هوشي

سر سوزن ذوقي 
مادري دارم بهتر از برگ درخت

دوستاني بهتر از آب روان 
و خدایي که در این نزدیکي است 

الي این شب بوها،پاي آن کاج بلند 
روي آگاهي آب، روي قانون گیاه

آراني اهل کاشــان اســت؛ دیار کویــري آران و بیدگل. 
آسمان آن قدر نزدیک بوده که از کودکي جسارت داشته که 
دست هایش را براي گرفتن ستاره به سوي آسمان باال ببرد. 
او در این تمنا آموخته است که سر در آسمان داشته باشد و 
در همه حال محو تماشاي شگفتي ستاره ها شود. همشهري 

محمد  ناصری
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ترس آغاز کرد. آنچه را دوست نداشت انجام 
دهد زیر بارش نمي رفــت و آنچه را که دل 

مي بست، عاشقانه انجام مي داد. 
قالي بافي را دوســت نداشت. از همان اول 
که پشــت دار قالي مي نشست یک ریز غر 
مي زد. جثه اش هم آن قــدر نبود که بتواند 
زمان زیادي پشــت دار قالي تــاب بیاورد و 
حرف نزند. پشــت دار قالي تکیه گاهي نبود 
که به آن تکیه کند و به همین دلیل خسته 
مي شد و حوصله اش ســر مي رفت. آن وقت 
بود که دائم بهانه مي آورد و غر مي زد. بعضي 
وقت ها هم که مي خواست ریشه هاي قالي را 
ببرد، بي هوا انگشتش را مي برید. خون که از 
انگشتش بیرون مي زد، مادر ناراحت مي شد. 
خوني شــدن چلة قالي کار مادر را که به نجســي و پاکي 
حســاس بود، دشوار مي کرد و باعث مي شد سر علیرضا داد 
بزند: یاهلل بچه پاشو برو پي کارت! همه جا را خوني و نجس 
کردي. خب بگو نمي خوام کار کنم. چرا دستت رو مي بري؟ 
یاهلل پاشــو برو! علیرضا هم از ته دل مي گفت: اي خدا کي 
مي شه بساط قالي بافي از آران و بیدگل کنده بشه و نسلش 

وربیفته تا همة ما آزاد بشیم. 
مسگري آرزویش بود. علیرضا از بوي قلع خوشش می آمد. 
از همان لحظة اول معلوم بود که خوش حال است. باالخره 
مسگري بهتر از قالي بافي بود. روحیة شاد، پرتالش و پدرانة 
مسگر علیرضا را مشتاق کار کرد. مسگر با علیرضا مثل آدم 
بزرگ ها رفتــار مي کرد و او را به دنبــال کارهاي گوناگون 
مي فرستاد: برو نون و پنیر بگیر علیرضا. )علیرضا لقبي است 
که از بدو تولد مرحوم مادر دکتر آراني به ایشان مي دهد. پدر 
و مادر سر محمدرضا و علیرضا اختالف داشتند. شناسنامه 
محمدرضا مي شــود و علیرضا نام دکتر آراني مي شــود که 

سپهري اســت، اما انــس و الفتي عمیق با 
موالنا دارد. با حافظ مأنوس اســت، اما به 
سعدي عشق مي ورزد. ژاپني ها به او که تازه 
٥0 سالگي را پشت سر گذاشته، مي گویند تو 
پنجاه ساله اي، اما به اندازة سه نفر آدم پنجاه 
ســاله کار کرده اي؛ یعني 1٥0 سال زندگي. 

این را ما نمي گوییم ژاپني ها مي گویند. 
مایلم در این وقت کوتاه مروري بر زندگي 
آراني داشــته باشــم. براي اندیشه ورزي که 
سراســر زندگــي اش در تمنــاي یادگیري 
گذشته است. اجازه مي خواهم اواًل برش هایي 
از بخش  اول کتاب را برایتان بخوانم: مادرش 
که خدایش بیامرزد، خیلــي خیلي زود در 
درخشش چشم هاي درشــت و جذاب نور 

جســت جوگري را که با شــیطنت کودکي درآمیخته بود، 
تشــخیص داد. کمتر پیش مي آمد که علیرضا روز را بدون 
حادثه به شب برساند. چند روز پیش مسیر آبي را که از خانه 
به آران دشت مي رفت، با سنگ بسته بود. وقتي مرد همسایه 
از او با ناراحتي به مادرش شکایت کرده بود، علیرضا در پاسخ 
به مادر گفته بود:»فقط مي خواستم ببینم اگر جلوي آب رو 

بگیرم چطور مي شه و چه کسي دنبالش مي یاد«. 
مکتب دار محله که بعدها کتاب دار تنها کتابخانة شهر شد 
و بهتر از هرکسي از استعداد علیرضا خبر داشت هم به پدر 
گفته بود که علیرضا بااستعداد است. خوب قرآن مي خواند 
و حروف الفبا را مي شناســد. حتي گفتــه بود همین حاال 
هم ســوادش از بچه هاي کالس اول بیشتر است. علیرضا با 
شــنیدن این قضاوت ترس از مدرسه را فرونهاد. اما کالس 
اول براي علیرضا چیزي نداشت. الفبا را قباًل یاد گرفته بود و 
کالس برایش جایي خسته کننده بود. تنها چیزي که مدرسه 
به او آموخت، نظم و انضباط و البته ترس بود. مدرســه را با 

 
ناصري: آراني اهل 
کاشان است؛ دیار 

کویري آران و بیدگل. 
آسمان آن قدر نزدیک 

بوده که از کودکي 
جسارت داشته که 

دست هایش را براي 
گرفتن ستاره به سوي 

آسمان باال ببرد. 
او در این تمنا آموخته 
است که سر در آسمان 

داشته باشد 
و در همه حال محو 

تماشاي شگفتي 
ستاره ها شود
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ما هم ایشــان را به همین نام مي شناسیم.( 
چند روز گذشــت. علیرضا هر روز با ذوق و 
شوق فراوان به دکان مسگر مي رفت و از ته 
دل از این وضع احســاس شادماني مي کرد. 
مخصوصًا روزي که شــنید، مسگر به بقال 
دکان روبه روي مغازه اش گفته اســت: این 
فلزش چیز دیگري است. جوهر داره. با این 
ســن و سال خیلي با هم سن و ساالش فرق 

مي کند. آداب و گفت وگو را مي داند. 
داســتان ادامه دارد. این بخش را خواندم 

تا دوســتاني که کتاب را ندیده اند، مزمــزه اي کنند و اگر 
خوششــان آمد، بخش اول را خودشــان بخوانند. اصاًل چرا 
بخش اول در کتاب هاي اندیشــه ورزان؟ اندیشــه ورز باید 
ســاحت اندیشه ورزي را بشــکافد و نظرات اندیشه ورزان را 
بگوید. اما کدام اندیشــه ورزي بدون زندگي واقعي روزمره 
اندیشــه ورز شده اســت؟ بدون بافت خانوادگي و محلي و 
فراز و فرودهاي زندگي اش. کسي که با اندیشه ورزي مواجه 
مي شود، باید دربارة زندگي آن اندیشه ورز هم نکاتي را بداند. 
ایده اي که به ذهن آقاي گلدانساز آمد، در سفري که خدمت 
آقاي گلدانســاز، آقاي صادق پور و آقاي آراني بودیم و براي 
اجراي یکي از کالس هــاي درس پژوهي به یزد مي رفتیم. 
معلوم شد که نفر اول ما در این مجموعه آقاي آراني است. 

پس باب گفت وگو دربارة زندگي ایشان را آغاز کردیم. 
آقاي آراني زندگي بسیار خواندني، شنیدني و دیدني دارند؛ 
خواندني براي کساني که مي خواهند قلم بزنند. زندگي آقاي 
آراني پر از ماجراهاي داســتاني، خواندني و تأثیرگذار براي 
همة گروه هاي سني است. شــنیدني از باب اینکه اگر من 
توانســته باشــم کمي از لحن آقاي آراني را که در آن سفر 
بر ذهن و دل بنده و آقاي گلدانســاز نشست، منتقل کرده 
باشم، توفیق داشته ام. دیدني از باب اینکه براي فیلم سازان 

و کساني که داســتان مستند کار مي کنند 
یا زندگي یک شــخصیت را مي خواهند کار 
کنند، فرازهاي دیدني دارد. اما تصمیم نهایی 
ما این بود که نه رمان زندگي آقاي آراني را و 
نه زندگي نامة داستاني او را، به معناي مرسوم 
که این سال ها رایج شده است، نمي خواهیم 
بنویسیم. داســتان زندگي او را به شکل رج 

زدن قالي مي نویسیم. 
براي بخش اول ظرف محدودي داشتیم. 
آنچه که مهــم بود معلمانــي بودند که در 
زندگي آراني نقش داشــتند. از آن مکتب دار که به تفصیل 
زندگي اش در کتاب آمده تا مدرســه، دانشــگاه و معلمان 
مهمي که در زندگي آقاي آراني نقش داشــته اند و از همة 
آن ها بیشتر از چند نفر یاد مي کنم. مي خواهم از کسي یاد 
کنم که در این دنیا نیست. مادر بزرگوار دکتر آراني که علو 
درجات را براي ایشان از خدا مي خواهیم که در سال گذشته 
به رحمت خدا رفتند. از پدر حکیم دکتر آراني که نتوانستند 
در جلسه حضور پیدا کنند. آرزوي سالمتي و طول عمر براي 
ایشان داریم. همین طور همسر و فرزند بزرگوار ایشان که در 

ایران تشریف ندارند.

آرانی، محصول فرایند توسعه است
مهندس عبدالحسين نفيسی

دکتر آراني محصول فرایند توسعه است. فرایند توسعه اي 
که از روســتایي در دل کویر شروع مي شود و تا بزرگ ترین 
کشور صنعتي و پیشرفتة آسیا ادامه پیدا مي کند. شما زندگي 
دکتر آراني را که از دید فرایندي بررسی کنید، مي بینید از 
همان ابتدا دکتر آراني یک فرایند توسعه محور را ادامه داده 
و پیگیري کرده است. از همان ابتدا که در خانه به بافت قالي 
کمک مي کرده است. بعد که در تابستان ها به مسگري رفته 

 
نفیسي: دکتر آراني 

محصول فرایند 
توسعه است. فرایند 

توسعه اي که از 
روستایي در دل کویر 

شروع مي شود و تا 
بزرگ ترین کشور 
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مي کند
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سخنراني مي کند و نشــان مي دهد در زمینة ارتباط برقرار 
کردن با محیط و مردم استعداد دارد. این رشته را که دنبال 
مي کنیــم مي بینیم دکتر وقتي در کنکور قبول مي شــود، 
مي تواند در همة رشــته هاي علوم انســاني وارد شود، ولي 
ایشان رشتة علوم تربیتي را برمی گزیند، براي اینکه دریافته 

مي تواند معلم خوبي باشد.
 ایــن را از مدرســه درنیافته، از تجربــة زندگي خودش 
آموخته است. بعد از آن به کارشناسي ارشد مي رود. آشنایي 
من با ایشان از همان زمان است. اطالعاتي از من مي خواست 
که من آنچه در بضاعت داشــتم در اختیارشــان قرار دادم. 
دکتر با همان رســاله اي که دربارة ژاپن نوشته بود، به ژاپن 
مي رود. اســتادش به او اختیار مي دهد که هم به انگلیسي 
درس بخواند و هم به ژاپني. اما اگر مي خواهد از تجربة ژاپني 

استفاده کند، باید ژاپني بیاموزد.
 دکتر با همة مشــکالتي که آموختن ژاپني دارد، آن را 
مي آموزد. من توجه شما را به خودیادگیري هاي دکتر آراني 
جلب مي کنم. من همین جا صحبتم را خاتمه مي دهم، اما 
توجه شــما را به این نکته جلب مي کنم که بذري که دکتر 
عظیمي در جامعة ما پاشید و دکتر آراني آن را پرورش داد، 
االن دارد کم کم اثر مي کند. کشــور ایــران دورة کودکي را 
نگذرانده و به همین دلیل نتوانسته است توسعه پیدا کند. 
اگر ایران بخواهد توســعه پیدا کند، باید دورة کودکي را به 

معناي واقعي کلمه بگذراند. 
آموزش ســنین صفر تا هفت ســالگي مهم ترین مرحلة 
آموزش اســت براي اینکه ما انسان توسعه یافته، همشهري 
توسعه یافته و جامعة توسعه یافته داشته باشیم. امیدوارم به 

این روز برسیم.

و سفیدگري یاد گرفته و آن کار را با عالقه انجام داده است. 
یادگیري فوق العاده اي که آنجا از خودش نشــان داده براي 
ارتباط با مردم و یاد گرفتن آنچه که در محیط وجود داشته 
است. زندگي سخت کویر، محیط زندگي بهترین آموزشگاه 
اســت براي فردي که هنر یاد گرفتن دارد. زندگي در کویر 
با همة ســختي هایي که دارد، فرایندی توسعه اي است و به 

پرورش انسان توسعه یافته و فرهیخته کمک مي کند. 
شــما در شرح حال دکتر آراني خواهید خواند که ایشان 
چطور از امکانات محیط اســتفاده مي کند. از آنچه در خانه 
بوده و پدر ایشــان کتاب ها را در اختیارشــان قرار مي داده، 
یا کتابخانــة امامزاده محمدحيان که کتابخانة معتبري 
در منطقه اســت. بعد به قم مي آید و در کتابخانة آیت اهلل 
مرعشي فعالیت مي کند. اصواًل خودیادگیري را دنبال کرده 

است. 
دکتــر آراني بیش از آنچه از معلمي و مدرســه بیاموزد، 
با خودآموزي از محیط اطراف دریافت کرده اســت. شاکلة 
فکري و توسعه یافتگي در دکتر آراني در همان اوان کودکي 
و در محیط آران بیدگل و کارگاه ها ریخته شده است. ایشان 

از تمام عوامل محیطي به نحو احسن استفاده مي کند. 
من فکر مي کنم اگر باز هم جلوتر برویم، آموزش متوسطة 
دکتر آراني را تحلیل کنیم، مي بینیم ایشان در همان ابتداي 
آموزش متوسطه و انتخاب رشته، از هنرستان شروع مي کند، 
اما همان سال وارد رشتة تجربي مي شود و بعد از چهل روز 
به رشــتة علوم انساني مي رود و خودش توانایي هایش را در 
این رشته کشف مي کند و شــروع مي کند ازاین توانایي ها 

استفاده کردن. 
یکي از دالیل درخشش او در دورة متوسطه همین است 
که درمي یابد به چه چیزي عالقه دارد و استعدادش در چه 
زمینه اي است. کشف این خصوصیات ادامه پیدا مي کند. به 
عنوان بسیجي به اهواز مي رود. در آنجا براي عده اي بسیجي 
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مسائل را باید از حوزة آکادميک به کف 
نهاد خانواده بکشانيم
دکتر اسداهلل مرادي

من غریبم از بیابان آمدم، به تعبیر موالنا. 
نمي دانــم بین این همه عالم و آداب دان من 
قلندر چه مي کنم. من بعضي دوستاني دارم 
که در عالم »ذر« و مثل با هم آشنا شده ایم 
که یکي از آن ها دکتر آراني است که خیلي 
بهره برده ام. گفت وگوي پرماجراي ایشان با 
بنده را خواهم گفت. موضوعي را که من روي 
آن کار مي کنــم و اینکه ما به روسو بیشتر 
نیاز داریم تــا کانت، در همین بافت کتاب 

و جلســه با شــما درمیان می گذارم. بنابر این جایگاه است 
که ما مي توانیم از امثال آقاي آراني بیشــتر استفاده کنیم. 
شما مي دانید که روسو و کانت معاصر هستند و کانت بدون 
شک بزرگ ترین و عمیق ترین فیلسوف مدرنیته است. وقتي 
کتاب هاي روسو به کانت مي رسید، ساعت چهار بعدازظهر 
که پیاده روي مي کــرد، پیاده رویش اش را تعطیل مي کرد و 
مي گفت آن قدر کتاب هاي روســو برایش جذاب اند که نظم 

کانتي برایش به هم مي ریزد. 
وضعیت موجود آموزش و پرورش ما مســائل بســیاري 
دارد. بعضي گفته اند 700 مشکل دارد. من به 270  مسئله 
رسیده ام. یکي از آن مسائل مسئلة رقابت محوري و استلزامات 
و مســائلي اســت که در بحث رقابت محوري وجود دارد. از 
یک ســو در اسناد باالدستي آموزش و پرورش حیات طبیه 
و ارزش های متعالی هدف گذاري شده اند، از سوی دیگر در 
خانه و مدرسه و رســانه هاي ما بحث روابط محوري مطرح 
اســت. شــکاف عمیقي به وجود آمده است. امسال بودجة 
آموزش و پرورش بیش از 30 هزار میلیارد اســت. خانواده 
براي همین رقابت محوري هزینه هایي می کند که مجموعة 

این هزینه ها براي مدرسه هاي غیرانتفاعي، 
مؤسسات کنکور و کتاب هاي کمک آموزشي 

بیش از این 30 هزار میلیارد است. 
براي هــر دانش آموز نزدیک به هشــت 
میلیون تومــان خرج مي کنیــم. پولي که 
خانواده مي دهد و مدرســه مي دهد آموزش 
و پرورش ما را به راز بقا تبدیل کرده اســت. 
صبح بچه را در مدرســة نظــام جمهوري 
اسالمي مي گذاریم و عصر او را به مؤسساتي 
که خودمان تشخیص مي دهیم، مي فرستیم. 
این آموزش و پرورش رازبقاگونة ماســت 
که نهاد خانواده بیشتر از همه در آن شریک 
است. این وضعیت در مغرب زمین فلسفه دارد. فردي به نام 
اسپنسر آن را از تئوري داروین بیرون آورده و وارد جامعه 
کرده اســت. در تعلیم و تربیت هم مي تــوان از این تئوري 

استفاده کرد. من یک نمونه از آن را مي گویم. 
مثلــث خانواده، صداو ســیما، و حکومت ایــن راز بقا را 
گارانتي کرده اســت. در تلویزیون ما که قرار اســت حیات 
طیبه مطرح باشد، شش شبکه مؤسسه های کنکور را تبلیغ 
مي کنند. تلویزیون جمهوري اسالمي در اختیار شرکت هایي 
است که براي کنکور کار مي کنند و بچه هاي ما به هر صورت 
قرباني هســتند. هر سه به دالیل مختلف نگاه ابزاري دارند. 
من نمي دانم مســئوالن ارشد نظام تلویزیون را مي بینند و 
آگاهي دارند یا نه. بنابراین، هم به جهت محتوا و هم به جهت 

نگاه، به روسو نیاز داریم. 
تعلیم و تربیتي که روســو عنوان می کند، نگاهي انساني 
دارد. یعني »کودک  محوري« با روسو شروع مي شود و غرب 
مستقیم و غیرمســتقیم تحت تأثیر روسو قرار دارد. کانت 
وقتي آثار روسو را مي خواند، مي گوید روسو مرا به راه آورد. 
کانت که خودش خداوندگار اخالق در فلسفه عملي و نظري 

 
مرادي: وضعیت موجود 

آموزش و پرورش 
ما مسائل بسیاري 

دارد. بعضي گفته اند 
700 مشکل دارد. 
من به 270  مسئله 
رسیده ام. یکي از 
آن مسائل مسئلة 
رقابت محوري و 

استلزامات و مسائلي 
است که در بحث 

رقابت محوري وجود 
دارد
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ضرورتش چیست.در این کتاب نحوة پرورش هنر استدالل را 
می خوانیم که تولیدش مرهون تالش دکتر آراني است. خانم 
واتانابه که اخیراً ســفري به ایران داشت، جمله اي در باب 
اهمیت نوشتن دارد. اگر شما مي بینید کشوري مثل ایاالت 
متحده داعیة امپراتوري جهان را دارد، به این دلیل اســت 
که امپراتور نوشتن است. چون مي نویسد، مي تواند تجربیات 
خودش را مــدون کند. من به این موضوع اندیشــیدم که 
مخاطب این کتاب کیست؟ چه محتوایي انتظار مي رود در 
این کتاب ها باشد؟ روش شناسي تولید این کتاب ها چیست؟ 
وجه تمایز این کار بــا کارهاي قبلي،مثل کار خانم توران 
ميرهادي، چیســت؟ وجه تشابهشان چیســت؟ این نوع 

مسئله ها دغدغة من بود. در باب بعضي ها به نکاتي رسیدم.
اولین نکته این اســت که معلوم کنیم، اگر قرار است این 
مجموعه ادامه پیدا کند، دربارة چه کساني خواهد بود؟ آیا 
مي توان فهرستی تولید کرد که به وسیلة آن به اولویت بندي 
برســیم؟ فهرستی از کساني که در درجة اول وجه علمي و 
سابقة کاري آن ها پررنگ باشد و تسلط علمي، آکادمیک از 

جنس فهم عمیق علمي داشته باشند. 
دومین گروه، کســاني هســتند که یک تجربة زیســتة 
ارزشــمند دارند؛ کســاني که ایده هاي خــود را در عرصة 
عمل به کار گرفته اند که نشــانه هایي دارد: تماس مداوم با 
مخاطبان، والدین، بچه ها و جامعه. اما وجه سوم اندیشه ورزي 
است. عنوان مجموعه اندیشه ورزان است. اندیشه ورز صفت 
فاعلي مرکب مرخم اســت. این صفت در ظاهر امر ساده اي 
اســت و خیلي جاها هم به کار مي رود، اما وقتي به راستي 
در افراد جست جو مي کنیم، مي بینیم گوهر پریابي نیست. 
اندیشه ورزي یعني توان برساختن. این امر ما را به یافته هایي 
مي رساند که قابلیت ایجاد تحرک آموزشي دارند. این وجه 
ســوم عنصري اســت که اگر یکي از دوتــاي دیگر را کنار 
بگذاریم، اما در این باب سوم نباید تردید کرد که کساني که 

است. البته در غرب از روسو فاصله مي گیرند و در ٥0 سال 
گذشــته دوباره به روســو بازمي گردند. روسو کسي بود که 
مسائل را مي توانست به جامعه بکشاند و کانت نمي توانست. 
ما در تعلیم و تربیت به یک نهضت روشنگري و اخالقي 
احتیاج داریم و روسو مي تواند به ما کمک کند. این نهضت 
روشــنگري باید به کانون خانواده برسد و در خانواده مادر 
مي تواند این رسالت را به دوش بکشد. از طرف دیگر هم به 
یک نهضت اخالقي نیاز داریم. ما متأســفانه امروز به دالیل 
بســیاري تعلیم و تربیت »اخالقي  محــور« نداریم. یکي از 
کتاب های برجســتة آقاي آراني که مي تواند به این نهضت 
کمک کنــد، به نظر من ترجمة کتــاب »آموزش به مثابه 
فرهنگ« اســت. عجیب اســت که این کتاب به چاپ دوم 
نرسید. آثار دکتر آراني جملگي در باب این موضوع نوشته 
شده اند. امیدوارم اندیشمندان ما بتوانند روسووار مسائل را از 

حوزة آکادمیک به کف نهاد خانواده بکشانند.

اندیشه ورزی یعنی توان برساختن!
دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 

و تأليف کتب درسی
 هر آنچه نوشته مي شود، مي ماند و هرآنچه نوشته نشود 
از دست مي رود. در جلسة امروز ما قراري داشتیم که رعایت 
نشــد. قرار بود دربارة دکتر آراني صحبت نکنیم و جلســة 
نکوداشت نباشد. ما قرار بود دربارة دکتر آراني بگذاریم 40 
سال دیگر نکوداشت بگیریم؛ زماني که کارهاي بزرگشان را 
به اتمام رسانده باشند. هنوز یک گل از صد گل او نشکفته 
است. اینکه از 100 کتابي که هر ایراني دربارة تعلیم و تربیت 
می خواند، پنج کتاب از دکتر آراني اســت، تأثیر عظیمي را 

نشان می دهد که ایشان در باب تعلیم و تربیت داشته اند. 
اما من روي پروژة اندیشــه ورزان متمرکز مي شوم. خیلي 
تأمل کردم که این پروژه چیست و به کجا مي خواهد برسد و 
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در این مجموعه مي آیند، باید از این مشخصه 
به خوبي برخوردار باشند. اما باب دومي که 
مي خواهــم به آن نگاه کنــم، مصداق اتم و 
اکمل این سه وجه است که گفتم در دکتر 

آراني وجود دارد.
کتاب هایي از این نوع مخاطبان مجهولي 
دارند و هرکــس از این منبع ها بهرة خود را 
مي برد. یکي از چیزهایي که این آثار را براي 

افراد مختلف قابل استفاده مي کند، نگاهي خرد در کنار نگاه 
کالن اســت. این کتاب وقتي در مرحلة تکمیل بود، آقاي 
ناصري بخش اول آن را براي من فرستادند. من مسئولیت 
دو مصاحبه با دکتر آراني را داشــتم و براي سؤاالت آن دو 
مصاحبه بسیار فکر کرده و چارچوب ساخته بودم. این هفت 
مصاحبــه در کتاب هفت مبحــث را مطرح مي کنند. البته 

بخش اول کتاب بخش بسیار بسیار دشواري است. 
این نگاه خرد در کنار نگاه کالن کتاب را خواندني، جذاب 
و بســیار مطلوب مي کند. این دو وجه در کنار هم منبعي 
علمي و کامل براي ارجاعات پژوهشــي فراهم مي آورند، اما 
این کافي نیســت. از این کتاب ها بهرة دیگري هم باید برد. 
آنچه که این نگاه خرد و کالن را به هم مي دوزد و این مثلث 

را به هم پیوند مي دهد، مسائل آموزش و پرورش است. 
مسئله جدا از مشکل است. مسئله ها کالن تر از مشکالت 
هســتند. مســئله هاي مهم ما نباید زیاد باشند. این کتاب 
به طور خاص به پنج مســئله پرداخته است که از این پنج 
مسئله، سه مورد وجه مسئلگي دارند و دوتاي دیگر مسئله 

نیستند. 
اما آخرین نکته اي که اظهار مي کنم، متمرکز بر همین کتاب 
است. من انتظار داشتم در این کتاب دو بخش را ببینم که 
نیافتم: یک بخش شامل شکست ها، اشتباهات، کاستي ها، 
ناکامي ها و همة آن چیزهایی اســت که مي تواند کتاب را 

واقعي تر کند و براي بسیاري از افراد آموزنده تر 
باشــد. این بخش از کتاب در این نوع کارها 
معمواًل مغفول است. بخش دوم که جایش 
مطلقًا خالي است، بحث آینده است. کسي 
که این کتاب را مي خواند بسیار کنجکاو است 
کــه بداند دکتر آراني در اوج توان فکري، در 
آینده چه طرحي دارد و مي خواهد در کشور 
خودش چه کند. این بخش آخر را به پایان 

مي برم با شعري که هشداري عظیم به ماست: 
و همه حرف من به تو این است      

که تو طفلي و خانه رنگین است
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

هدف را پيش خورشيد گذاشته ایم!
دکتر محمدرضا سرکارآراني

 معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبي خوش است بدین قصه اش دراز کنید 

حضور مجلس انس است و دوستان جمع اند 
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید 

رباب و چنگ به بانگ بلند مي گویند   
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید 

هر آن کسي که در این حلقه نیست زنده به عشق  
بر او نمرده به فتواي من نماز کنید 

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است   
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

ســالم عرض مي کنم خدمت همة اســتادان، دوستان و 
عزیزاني که بر من منت گذاشتند و سخن گفتند و با وجود 
تهدیدهــاي چندین بارة من، باز هم محبت کردند و از من 
به نیکي گفتند. ســپاس گزارم، به ویژه از مسئوالن محترم 

 
اماني طهراني: کسي که 
این کتاب را مي خواند 
بسیار کنجکاو است که 
بداند دکتر آراني در 
اوج توان فکري، در 

آینده چه طرحي دارد 
و مي خواهد در کشور 

خودش چه کند
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کنم، چون قصة اندیشــه ورزان هم از اینجا شروع مي شود و 
آن این است که در ذهن و دل تک تک ما حرف هایي هست. 
هر آدمي به میزاني که اندیشــه مي ورزد، در دل و ذهنش 
حرف هایي براي گفتن دارد، ولي تا جایي که در قالب زبان 
و فرمت هاي معمول ارتباط سامان نیافته و ظهور پیدا نکرده 
است، قابل نقد و بررسي نیســت. از لحظه ای که به دست 
شما مي رسد، قابل نقد و بررسي است. این حق شماست که 
وقتي اندیشه اي در زبان مسئله ها و فرضیه ها عرضه مي شود 
شما آن را بررسي و نقد کنید. چه بسا در آن سفرة دل خود 
را ببینید و ســفر زندگي خود را نگاه کنید و حتي بکوشید 
در سفیدي بین ســطرها و آنچه در تنگناي زمین و زماني 
کــه من در آن قرار گرفته بودم، نگنجیده اســت، با قدرت 
تخیل خود بنویســید و جالب این اســت که حق دارید به 
حساب من بگذارید و آن را نقد کنید. من به همة این نقدها 
خوشامد خواهم گفت. این کتاب اگر اندیشه ورزانه است به 
خاطر توجه به حرکتي است که از حاال به بعد عینیت خواهد 

داشت. پیشاپیش به همة آن ها خوشامد مي گویم. 
بیشتر از این خوش حالم که اندیشه ورزان هم سفران تازه اي 
خواهند داشت. اگرچه دکتر مهرمحمدي از معیار حرف زدند 
و من چنین تصوري ندارم، ولي به هر ترتیب این هم سفران 
جلوه هاي تازه اي به کار خواهند داد و تازه شروع شده است. 
اندیشه ورزان تصوري از تجربة زیستة تمناي یادگیري یک 
بنده است. چیزي بیش از این نیست. یک عبد است. عبدي 
که از مدرسه ترس داشت و از معاد هم مي ترسید و به تدریج 
آموخت که با معاد زندگي کند. زندگي با معاد ترس از معاد 
و تــرس از مرگ را هم با خود بــرد. خداوند بزرگ را از این 

همه لطف شاکرم. 
اندیشــه ورزان فرصت دیگري هم بــراي من فراهم کرد؛ 
اینکه به حیراني هاي خودم هم یک نظام فکري و ســاخت 
قابل عرضه ببخشم. سپاس گزارم از همة دوستاني که اینجا 

کشوري و نهادي، به ویژه از آقاي دکتر نجفي که صرف نظر 
از جایگاه مدیریت عالي، یک دوســت اندیشمند براي همة 
ماست. از همة دوستان محترمي که اینجا هستند، مسئوالن 
محترم شهرستان کاشان،شهرستان آران و بیدگل و نمایندة 
شهرستان و همراهانشان سپاس گزارم. تشکر اختصاصي دارم 
از آقاي گلدانساز و آقاي ناصري که اسباب این همه بزرگي 
را براي خودشان، شما و ایران فراهم آوردند. امیدوارم که این 
روند ادامه پیدا کند و همة ما بتوانیم از این پروژه اســتفاده 
کنیم. نمي توانم از دســت اندرکاران این پروژه که سه سال 
طول کشیده است سپاس گزاري کنم؛ چون اسامي شان غیر 

قابل احصاست. من را خواهند بخشید. 
در مقدمة کتاب که آقاي ناصري به کرامت و آقاي گلدانساز 
به لطف به آن اشــاره کردند، من از ســه چیز مي ترسم؛ از 
تبلیغ، تهییج و تعظیم مي ترسم. اگر بخواهید نکاتي را که 
دوستان گفتند، جمع کنید که از کجا آمده اند، این ترس با 
چیزي دیگر همراه می شــود و آن مالمت پیشگي است. لذا 

خیلي زیر بار اینکه هیزم اندیشه ورزان شوم نمي رفتم. 
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق   

دریادلي بجوي دلیري سرآمدي
در مقدمه من فقط یک نکته را خودم مي خواهم اشــاره 

دکتر محمدرضا سرکارآراني
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نامشان نیامده و بي مزد و منت این غالم قمر را در این راه سه 
ساله همراهي کرده اند. امیدوارم که این آموزش و یادگیري 
محمل گفت و شــنود شود. یکي از شــاخص هاي توسعه 
عبارت  از این اســت که چقدر آموزش و یادگیري محور و 
موضوع گفت وگوهاي اجتماعي است. مجموعة اندیشه ورزان 
گفت وشنود دربارة یادگیري را رونق مي بخشد و مي کوشد 
در دل جوان ترها بذر امید بکارد. به میان ســاالن یادآوري 
مي کند که اندیشــه اي باید و مهم تر از آن، به ســالمندان 
هشــدار مي دهد که به سوسوي چراغي که در انتهاي تونل 
وضع موجود مي بینند دلخوش نباشند. چه بسا چراغ قطار 
تازه اي اســت که به ســرعت به تونل وضع موجود نزدیک 
مي شود و این قطار راه حل هاي دیروز ماست. راه حل ها درون 
مسئله ها نهفته اند. نسخه هاي بیروني غالبًا تجربه اي همراه 
دارند، ولي همیشه نسخة دروني نیستند. تجربة 100 سالة 
ما نشان مي دهد که پزشکي بدون درمان هستند. جهدي از 
درون الزم است. صالحیت ها را نمي توان خرید، صالحیت ها 
را باید ساخت. ایران زمین دست کم یکصد سال است که در 
تکاپوي فهم قصه و غصة خود است. اندیشه  اي باید. چگونه 

آیا و کي؟ ز سحر خبر ندارم. 
در تمنــاي یادگیري را صفحه به صفحه بخوانیم. شــاید 
روشنایي شمع دوســتان و نوري که در نماهایي از زندگي 
سراسر حل مسئلة غریبي در غربت مي اندازد، بهانه هایي براي 
تأمل و اندیشه و سایه روشن هایي براي کندوکاو و نقد آگاهانة 
آموزش و یادگیري فراهم ســازد. شاید. من گاه در اینترنت 
چک مي کنم. بعضي از جمعه ها، روي بیلبوردها مي نویسند 
که شاید این جمعه بیاید شاید. در غربت این معناي دیگري 
دارد. شاید امروز بیاید شاید. آیة 24 سورة ابراهیم می خوانیم: 

»لعلهم یتذکرون«. شاید اصحاب ذکر باشید. 
هفــت مصاحبه در این مجموعه داریــم. در مصاحبة اول 
نگاهي به تغییر در آموزش شــده اســت. چون فیلسوفان 

بزرگي در جهان بر این باورند که آموزش امري نظري، عملي 
و اخالقي اســت. لذاست که نگاه تغییر به آموزش متفاوت 
از ســایر کشورهاست. شما به ژاپن که نگاه مي کنید عمومًا 
مي گویند به کلمه احتیاج است نه حیات طیبه. حیات طیبه 
پایان راه همة انبیاســت. در ژاپن بــه حرکت کوچک آرام 

مستمر قائل هستند.
این تفاوت را به تفصیل بیان کرده ایم. ما تغییرات زیادي 
داریم، ولي هیچ بهبودي نداریم. بخشي از مصاحبة اول کمک 
مي کند که ببینیم چگونه این تغییر را باید انجام دهیم. من 

چند نکته را گفته ام: 



132

مصاحبة پنجم از شــما یک سؤال اساسي 
مي پرســد: حاال اگر آموزش و توسعه مهم 
است، شما کجا ایستاده اید؟ ما در 100 سال 
گذشته در ایران بسیار سخن گفته ایم که ما 
چه ملتي هستیم و ایران چه کشوري است، 
ولي کســي به خود جرئت نداده که بگوید 
ایران کشور توسعه یافته اي است. چرا؟ چون 
کسي به خود جرئت نمي دهد بگوید ما االن کجا ایستاده ایم. 

سوداي شما چه چیزي مي تواند باشد؟ 
مصاحبة ششم آموزش را تعریف می کند که صحنه پردازي 
یادگیري اســت. آموزش انتقال مطلب نیست. فناوري ابزار 
است و جاي اندیشــه را نمي گیرد. هیچ فناوري نمی تواند 

ضعف های  فلسفة غلط تربیتي را برطرف کند. 
در مصاحبة هفتم به سراغ دانشگاه رفته ایم.
عقده را بگشاده گیر اي منتهي   

عقدة سخت است بر کیسة تهي 
در گشاد عقده ها گشتي تو پیر    

عقدة چندي دگر بگشاده گیر 
در اینجا اشــاره اي هم کرده ایم بــه اینکه آموزش عالي 
در ایران نه مســئولیت اشتغال را مي پذیرد و نه مسئولیت 
تضمین کیفیت خودش را. نکتة آخر همان عرض اولم است 
که مي شــود پزشکي بدون درمان. این داستان را شنیده اید 
که پاسباني ساعت دو نیمه شب جلوي پیرمردي را سوار بر 
کالسکه مي گیرد و از او مي پرسد که از کجا آمده است و به 
کجا مي رود. داخل کالسکه را جست جو مي کند و چیزي پیدا 
نمي کند و او را رها مي کند. این قصه تکرار مي شد و پاسبان 
کار خودش را مي کرد. تا اینکه بعد از مدتي در قهوه خانه اي 
یکدیگر را دیدند. پاسبان پرسید: پیرمرد تو چه مي کردي؟ 
پیرمرد گفت: اول تو بگو که کجا ایستاده اي؟ پاسبان گفت: 
خیالت راحت باشد. من بازنشسته شدم. پیرمرد گفت: قصه 

اول اینکــه هــدف را پیــش خورشــید 
گذاشــته ایم. هدف ها باید مشخص و قابل 
ارزیابي باشند. دوم اینکه چشم هایمان را یک 
بار دیگر بشوییم و ببینیم از کي از برنامه به 
ســمت تولید سند رفته ایم. دست احدي به 
سند نمي رسد. نه قابل تعریف است و نه قابل 
توصیف. توجه به روندهاي جهاني بحث دیگر 

است. وقتي بوش رئیس جمهور آمریکا شد، گفت هیچ بچه اي 
پشت در مدرسه نمي ماند. این یک گزارة مشخص است که 
قابل بررسي، اندازه گیري، سنجش و بازخواهي است. به این 

روندها اشاره شده است. 
اولین روند حرکت از نظام هاي آموزشــي غیرمتمرکز به 
ســمت نظام هاي متمرکز است. دوم، تأکید بر فرد به سوي 
تأکید بر فرایندهاست. سومین جهت، معلمي و تدریس را 
متناسب با نیاز کردن و یادگیري را شخصي کردن. ما خیلي 
میک آپ کرده ایم و خودمان هم گیج شده ایم. پنجم حرکت 
از صرف درست بودن به درست عمل کردن است. در قرآن 
مدام گفته مي شود ایمان و عمل صالح. ما ایمان را گرفته ایم 
و به عمل صالح توصیف کرده ایم. حرکت از مدیریت آموزشي 
به رهبري آموزشي. مصاحبة دوم به فرایندها مي پردازد. وقتي 
شما در هر رده اي یاد مي گیرید، دانش آموز و کارمندتان هم 
یاد مي گیرد. مصاحبة ســوم به ایــن موضوع مي پردازد که 
در جســت جوي زبان و فهم مشترک باشیم. برنامة درسي 
چیزي نیست جز در جست جوي زبان و فهم مشترک بودن. 
حداقل اجباري که ایجاد کند این است که در دورة ابتدایي 
مي خواهیم به چه برسیم و در دورة متوسطه به چه. تعداد 

پي اچ دي ها در دنیا مهم نیست. 
مصاحبة چهــارم به توســعه در کالس درس مي پردازد. 
توســعه کیفیت حل مسئلة شماســت. نحوة حل مسئله 

کیفیت زندگي شما را رقم می زند. 

 
آراني: مجموعة 
اندیشه ورزان 

گفت وشنود دربارة 
یادگیري را رونق 

مي بخشد و مي کوشد 
در دل جوان ترها بذر 

امید بکارد
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خیلي ساده بود. کل کالسکه ها دزدي بود. و تو طفلي و خانه 
رنگین است.

در پایان مي خواهم به دو نکته اشاره کنم: من رضایتي به 
این کار نداشتم و خیلي هم بداخالقي کردم. هر چه گفتم 
که »خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق«، و بروید »دلیري، 
سرآمدي« بیابید که در ایران کم هم نیستند،گوش نکردند. 
هرچه نقصي اســت بر من بگیرید و هرچه خیر است براي 
دوستان است. در پایان باید بگویم، حکیمي یادگیري را به 
من آموزش داد که خودش ســه چهار کالس بیشتر سواد 
نداشت. او خیلي چیزها به من یاد داد که به دو مورد از آن ها 
اشاره مي کنم: یکي اینکه خیلي مرا در جهان تکان داد، »لن 
تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون« اســت. هرگاه خودت را 
قرباني کردي، و در معرض نقد قرار گرفتی درســت است. 
موالنا مي گوید: »اگر عیدي دارید، فقط قربان است.« اینکه 
آدم خودش را قرباني کند. پدري که پسرش را بکشد. نکتة 

دوم: »ربنا ال تکلنا الي انفسنا طرفه عین«
من این سفر را خیلي با مقدمه آمدم. گفتم با این جلسه و 
تبلیغ و تهییج، خدایا چه بر ما مي خواهي بنویسي. از مرحوم 
مادرم هم آقــاي ناصري به کرامت یاد کردند. امیدوارم این 
مجموعة اندیشه ورزان ما را به نقاد و اندیشه ورز تبدیل کند. 
این پلکان هم پریدني نیست. تا اندیشه نتواني، نقاد نمي تواني 
باشي. ما در جامعة ایران یا مداحیم و یا ضجه مي زنیم. نقادي 
امر دیگري است. مهم تر از آن، به ما یاد دهد که درست عمل 

کنیم. مجددا از همة شما سپاس گزارم. 
در این کتاب باید از حدود 300  نفر تشــکر مي کردم. ولي 
این افراد اگر کتاب را بخوانند، جاي خودشان را پیدا خواهند 
کرد. از همة نویســندگان و اصحاب رسانه تشکر مي کنم. 
به خصوص از دوســتاني که از اصفهان، یزد، آران و بیدگل 
آمده اند، تشکر مي کنم. در کویر آن قدر کهکشان و ستاره ها 
با عظمت هســتند و خورشید به ما نزدیک است که به من 

جسارت مي داد تا دستم را باال بگیرم. عظمت آسمان به ما 
چیزي داد که جاي دیگر شاید کمتر پیدا شود؛ اینکه سرت 

را برای امید و بهبودي باال بگیر.
 بسي شدیم و نشد عشق را کرانه پدید   

تبارک اهلل ازین ره که نیست پایانش 
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد   

که جان زنده دالن سوخت در بیابانش
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é چرا کتاب تغيير کرده؟
é مگه کتاب قبلی چش بود؟

é چطور درسش بدیم؟
é اسناد باالدستی کجای این کتابه؟

é رویکردتون در تاليف چی بود؟
é ارزشيابی اش پس چی می شه؟

با ظهور هر کتاب نونگاشتی، این سؤال ها و ده ها 
سؤال دیگر برای معلمان ایجاد می شود. 

با یاری مؤثر همکاران مؤلف برآنيم بسته ای آموزشی 
شامل: فيلم آموزشــی، کتاب گویا، عکس و سایر 
اسناد آموزشی، در قالبی که با وجود بداعت، نگاهی 
به ساختار تجربه شده در توليد برنامه های مشابه در 

سنوات گذشته را دارد، تقدیم معلمان کنيم.

معرفی ساختار بستة آموزشی بر فراز آسمان 
ســاختار جدیدی که برای اولین بار در مجموعة بر فراز 
آسمان تجربه شده، مبتنی بر »توان رسانه های نو« و به طور 
مشخص »سایبردراما« اســت که در آن، با حذف روایت از 
فیلــم، امکان تعامل و دخالت مخاطــب در محتوا را فراهم 
آورده است. لذا در مجموعة آموزش معلمان، به جای مواجه 
شدن با یک فیلم معمولی، با قطعاتی از فیلم ها مواجهیم که 
هر کدام موضوع مســتقل  دارند و در عین حال در مجموع 

یک کل نظام یافته را ایجاد کرده اند. 
این قطعات کوتاه، بر اســاس موضوعات، در شیوة چند 
رســانه ای با امــکان انتخاب بدون توجه بــه تقدم و تأخر، 
در اختیــار هنرآموز قــرار می گیرند و قدرت مشــارکت و 

انتخاب گری مخاطب را باال می برند. 
برای آمــوزش معلمان نیز نرم افزاری چند رســانه ای 
طراحی شــده که عالوه بر فیلم ها امکان همراهی ســایر 

طرح بستة آموزشی 
»بر فراز آسمان«

وحید گلستان، کارشناس ارشد سینما مقاله

نگاهي به برنامه های درسی نو نگاشت 
 برای هنرآموزان پاية دهم فنی و حرفه ای و پاية دهم نظری
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فایل های عکس، صدا، اســناد و پــی دی اف و ... را ممکن 
ساخته است.

 بخش های بســتة آموزشــی بر فراز آســمان به شرح زیر 
پیشنهاد می شوند:

1. تحول در آموزش فنی و حرفه ای )تحول دورة دوم 
متوسطه(

در این بخش که خود به چند آیتم کوتاه چند دقیقه ای، 
با موضوعات گوناگون، تقسیم می شود، با حضور برنامه ریزان 
و کارشناســان، مباحث عمومِی مرتبط با تحول در آموزش 
فنی و حرفه ای مورد توجه و مداقه قرار می گیرد. این بخش 
به یک درس یا رشــتة خاص محدود نیست و مباحث مهم 
و تأثیرگذار در تحول بنیادین رشته های فنی و حرفه ای را 
شامل می شــود و نقش هنرآموزان را در این تحول تبیین 

می کند.

2. کليات رشته
زمان: 30 دقیقه

ساختار: آیتم کوتاه در استودیو
کارشناسان: تعداد کارشناسان معرفی شده از سوی گروه 
محترم درسی آزاد است، اما برای بیان هر موضوع تنها یک 

نفر مقابل دوربین قرار می گیرد.
مباحث مطرح شــده: مباحث کلی در خصوص برنامة 
درسی، ویژگی های رشته و کتاب نونگاشت؛ از جمله: ضرورت 
تغییر، ویژگی ها، رویکرد، ارتباط با اسناد باالدستی، شبکة 

مفهومی، کلیات ارزشیابی و معرفی اجزای بستة آموزشی.
شرایط ارائه: کارشــناس محترم به صورت ایستاده و رو به 
دوربین ها قرار دارد. میز مقابل ایشان و تصویر تلویزیون دیواری 

می تواند هم زمان با ارائه، فایل های مورد نیاز را پخش کند. 
نکته: در بخش »کلیات رشته« قرار نیست مباحث مهارتی 

و کارگاهی مطرح شوند.

تصویر 1



136

3. درس ها
مکان فيلم برداری: استودیو، آزمایشگاه، هنرستان و کارگاه 

مرتبط با بحث درس به پیشنهاد گروه درسی.
 شــيوة پرداخت: این بخش باید بســته به نیاز معلمان 
طراحی شود. لذا پیشنهاد می شــود، به مباحثی که صرفًا 
تازگی، جذابیــت یا پیچیدگــی الزم را دارد بپردازیم تا با 
جلوگیری از اطناب در بیــان، ارتباط مخاطبان را که خود 

متبحر در فن محسوب می شوند، مؤثرتر کنیم.
زمان هر قطعه فيلم: به منظور رعایــت ایجاز در کالم، 

استفاده در محیط های برخط، رعایت و بهره گیری از شیوة 
FAQ، ایجاد امکان تعامل بیشتر برای کاربر، و ... ترجیحًا سه 
تا پنج دقیقه در نظر گرفته شــده است. بدیهی است، برای 
مباحثی که ضرورتًا به زمان بیشتری برای تبیین نیاز دارند، 
هر »عنوان« بحث به چند »زیر عنوان« تقسیم خواهد شد و 
به صورت آیتم های دنباله دار در همین محدودة زمانی سه تا 

پنج دقیقه، ضبط خواهد شد.
 ارزشيابی: مبحث کلیات ارزشیابی را در بخش کلیات مورد 
توجه قرار داده ایم. اما با توجه به شرایط درس، اگر نکاتی در 
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خصوص ارزشــیابی درس به درس یا برخی از فصل ها الزم 
بود، با همین ساختار ضبط خواهد شد.

تعداد کارشناسان: تعداد کل کارشناسان آزاد است و به 
تشخیص گروه درسی بســتگی خواهد داشت. اما برای هر 
موضوع )یک آیتم فیلم(، ترجیحًا یک کارشناس برای مباحث 
کارگاهی و صرفًا یک کارشناس برای مباحث استودیویی در 

مقابل دوربین حضور خواهند یافت.
ابزار، وسایل و اسناد: گروه باید فهرست ابزار و وسایلی 
را کــه برای هر بخش الزم اســت، در فرم شــمارة 1 وارد 

کند تا قبل از زمان فیلم بــرداری، برای تهیة آن اقدام الزم 
صــورت پذیرد. از آنجا که در دکور، هم زمان با فیلم برداری، 
پی دی اف یا پاورپوینت آموزشی مرتبط پخش می شود، الزم 
است قبل از زمان آفیش فیلم برداری، فایل مذکور به صورت 

اتوماسیونی ارسال شود.
نظارت محتوایی: از آنجــا که در مرحلة تدوین، به دلیل 
کوتاه بودن زمان در تولید و حجم بســیار زیاد درس ها، به 
شکل معمول امکان دخل و تصرف و ویرایش وجود ندارد، لذا 
خواهشمند است در روز فیلم برداری، حتمًا یک کارشناس، 
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صرفًا برای کنترل محتوا، پشت دوربین حضور داشته باشد تا 
بر صحت و دقت علمی مباحث صحه بگذارد.

4. نمونة روش تدریس
محل فيلم بــرداری: کالس درس در دفتــر تکنولوژی 

آموزشی.
تعداد نمونه های تدریس: دو تا ســه درس. البته تصمیم 
نهایــی در خصوص ضرورت اختصاص تعــداد، با توجه به 

شرایط کتاب، با گروه درسی است.
نکته: بی شک در کتاب های جدید همة درس ها به نمونة 

روش تدریس نیاز نخواهند داشت.

٥. گنجينه
گنجینه را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: الف(گنجینة 

برنامة درسی؛  ب( گنجینة شایستگی های پایة معلمی.

الف( گنجينة برنامة درسی
در بخش مربوط به برنامة درســی، منابع بیشــتری برای 
مطالعه، از جمله کتاب، مقاله، سایت و وبالگ معرفی شده 
و نیز عکس ها، فیلم ها بارم بندی، نمونه  ســؤال، نمونة طرح 
درس و ســایر منابع متنوعی که در آرشیو گروه درسی قرار 
دارند و برای ارائه به  معلمان مناسب اند، قرار داده می شوند. 
تقویت و غنای این بخش به حســن همراهی گروه بستگی 
دارد. ســخنرانی موضوعی ـ تخصصی در قالب یک بخش 
10 تا 1٥ دقیقه ای که برای ضبط آن در استودیو، مقدمات 
الزم فراهم خواهد شد. موضوع سخنرانی در راستای مباحث 
درســی و تخصص هنرآموز است و حتی اگر به طور صریح 
به کتاب مرتبط نشود، اما باید تقویت کنندة اهداف دوره یا 

برنامة درسی باشد.

ب( شایستگی های پایة معلمی
معرفــی کتاب ها، مقــاالت و مباحثی پیرامــون روش ها و 
تکنیک های معلمی. همچنین، معرفی ســایر رســانه های 
تولیــدی در ســازمان، از جمله: مجالت رشــد، فیلم های 
آموزشــی، کتاب های گویا، نرم افزار، سایت رشد، جشنوارة 
فیلم رشد و نیز بخش »فیلم خانه« که گزیده ای از فیلم های 
جشنوارة رشد را در خود خواهد داشت. همچنین گزیده ای 
از ســخنرانی های تد )TED( در خصــوص مباحث به روز 

آموزشی در دنیا. 
امید است با تالش جمعی و همدلی، بتوانیم محصولی درخور 

هنرآموزان محترم و به تناسب نسل آینده تولید کنیم.
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جدول اسامی فيلم های آموزش معلمان سال 139۵
 شاخة فنی وحرفه ای

کارشناس علمیعنوان درسرشتهردیف

طراحی سیم کشی برق ساختمان های الکتروتکنیک1
-مسکونی

سیدمحمود صموتیعرضة تخصصی قطعات الکترونیکالکتروتکنیک2

توسعة مهارت های جسمانی، حرکتی تربیت بدنی3
-بنیادی

معصومه صادقمراقبت از سالمت کودکتربیت کودک4
حسن عبداله زادهتولید به روش فرم دستی و ماشینیماشین  ابزار٥
حسن عبداله زادهساخت مصنوعات فلزیصنایع فلزی6
امیربهادر بهادرانسرویس و نگهداری خودروهای سواریمکانیک خودرو7
محمد لطفی نیاطراحی و ساخت کابینت  آشپزخانهصنایع چوب و کاغذ8

نصب و راه اندازی سیستم های انتقال تأسیسات9
-آب گرم

محمدحسین افشارلیتوگرافی و کلیشه سازیچاپ10
بشری گلبخشنقشه کشی دستی و رایانه های فرشصنایع دستی فرش11

تزئینات کاغذ دیواری و مولتی سلولوزی و تزئینات داخلی12
پرستو آریانژادمعماری داخلی

سیدناصر خالقی میرانتولید و پرورش مرغامور دامی13
مجید داودینگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزیماشین های کشاورزی14
مالک مختاریاجرای ساختمانساختمان1٥
حسن عبداله زادهتولید قطعات فلزیمتالورژی16
-سرامیکفناوری سرامیک17

عملیات آزمایشگاهی در فرایندهای صنایع شیمیایی18
طیبه کنشلوشیمیایی

-تولید و پرورش سبزی و صیفیامور باغی19
عابدین آریانپورپرورش و تولید حبوباتامور زراعی20

معصومه حقیقت پژوه فرآوری گیاهان دارویی و خشکبارفناوری غذایی21
مطلق

رقیه متحیرپسند-حمل و نقل22

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و فتوگرافیک23
-تصاویر

-زیست شناسیـ  فیزیکـ  شیمیعلوم پایه24
-نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکمکاترونیک2٥

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و فتوگرافیک26
-تصاویر

شبکه و نرم افزار 27
رایانه

نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم عامل 
-و نرم افزارهای کاربردی

طراحی و دوخت 28
-طراحی و دوخت پارچهپارچه

جدول اسامی فيلم های آموزش معلمان سال 139۵
شاخة نظری

عنوان درسپایهدورهرشتهردیف
تعلیمات دینی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی حرفه ای1
عربی، زبان قرآن 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی حرفه ای2

عربی 1 )تخصصی رشتة دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی3
ادبیات و علوم انسانی(

فارسی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی4
نگارش 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی۵
علوم و فنون ادبی1دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی6
ریاضیات 1دهممتوسطة دومعلوم پایه7
هندسه 1دهممتوسطة دومریاضی فیزیک8
ریاضی و آمار 1دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی9
زبان خارجی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی حرفه ای10
تربیت بدنیدهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی11
فیزیک 1دهممتوسطة دومعلوم پایه12
شیمی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه13
آزمایشگاه علومدهممتوسطة دومعلوم پایه14

جغرافیای عمومیدهممتوسطة دومهمة رشته ها1۵

تاریخ 1دهممتوسطة دومعلوم انسانی16
جامعه شناسی 1دهممتوسطة دومعلوم انسانی17
تفکر و سواد رسانه ایدهممتوسطة دومهمة رشته ها18
زیست 1دهممتوسطة دومعلوم پایه19
علوم تجربیچهارمابتدایی-20
علوم تجربیششمابتدایی-21
تفکر و پژوهشششمابتدایی-22
ریاضیششمابتدایی-23
هدیه های آسمانششمابتدایی-24
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در فرایند توليد هر نشریه، حلقة پایانی آن، انتشار 
و توزیع آن اســت. حلقه ای که اگر نباشــد، همة 
تالش هــای حوزة توليد فرهنگــی و توليد فنی ـ 
هنری بی تأثير خواهد شد. عالوه بر توليد، توزیع و 
دسترســی مخاطبان به نشریه، دریافت بازخورد از 
مخاطبان و درک ميزان رضایتمندی آنان از محتوا 
و شکل مجالت، پس از توزیع صورت می پذیرد. این 
وظيفة کليدی توســط »نمایندگان مجالت رشد« و 
برخی از معاونان پژوهشی استان ها انجام می شود. 
نشســت نمایندگان مجالت رشد فرصتی است تا 
آنان به تبادل نظر درباب »راهکارهای بهبود توزیع و 

دریافت بازخورد مخاطبان« دست یابند.
آنچه در ادامه می آید، گزارشــی است از سه بخش 
»تبادل تجارب اســتان«، »هماهنگی با نمایندگان 
مجالت رشد« و »مرور تجربة توليد نرم افزار توزیع 

مجالت رشد در اســتان اصفهان« در شانزدهمين 
همایش نمایندگان مجالت رشد.

 بخش نخست: تبادل تجارب استان ها

از مجالت رشد برای رشد استفاده می کنيم
راحمه رجایي، معاون آموزش ابتدایی استان مرکزی

ما از مجالت رشد براي رشد استفاده مي کنیم. مجله های 
علمي کاماًل مطمئني که ما مي توانیم در اختیار دانش آموزان 
قرار دهیــم. گروه هاي زیــادي به ما مراجعــه مي کنند و 
محصوالتشان را به ما عرضه مي کنند. اکثراً هم مجوز دفتر 
تألیف را دارند، اما ما مجاز نیســتیم از همة آن ها استفاده 
کنیم. امکانش هم براي ما نیست و شاید صالح هم نباشد. 
خانواده هــا مي توانند بیرون از حوزة آموزش و پرورش آن ها 
را تهیه کنند. اما براي اســتفاده از مســائل کیفي مجالت 

سفیران فرهنگی رشد
گزارش شانزدهمين دورة همايش نمايندگان مجالت  رشد استان ها

گزارش
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رشــد با تمام وجود اقدام مي کنیم. به نظر من اگر مجالت 
را به رایگان در اختیار بچه های مدارس روستایي و چندپایه 
بگذاریم، قشــر آســیب پذیر و محرومــی را تحت حمایت 
قرار داده ایم. البته در اســتان ما به همت همة دوســتان و 
خصوصًا نمایندة محترممان انصافًا مســائل اجرایي خیلي 
خوب پیگیري مي شوند. نشست ها و جلسات فراواني انجام 
مي شوند. استفاده اي که از این مجالت مي شود براي ما مهم 
است؛ استفاده اي که معلمان ما از این مجالت دارند. ساعت 

تفریح معلمان ما باید با مجلة رشد بگذرد. 
ما 99 درصد مدارس ابتدایي را  پوشش داده ایم. در حوزة 
دورة متوسطه هم رشــد خوبي داشته ایم. در تفاهم نامه اي 
که با مناطق داریم، خواســته ایم که نوشــته هاي معلمان 
و دانش آموزان ارســال شــود. ما هدف گذاري مي کنیم  و 
می کوشــیم به کمک همکاران به درصدي که مي خواهیم، 
برسیم. امیدوارم مجلة رشد جزو کیف دانش آموزان شود و 
به کمک معلمان و مدیران در راستای مطالعه فرهنگ سازي 
شود. طرحي هم براي پایة ششم داریم که در استان در حال 
اجراست. دفترچه اي داریم به اسم »یار مهربان«، که وقتی 
دانش آموزان کتابي را مطالعه مي کنند، پیام کتاب را در آن 
دفترچه مي نویسند. یکي از منابعي که از آن در یار مهربان 
استفاده مي کنیم، مجالت رشد هستند. مجالت رشد باعث 
شدند کتابخانه هاي ما تجهیز شوند و رونق بهتري پیدا کنند 
و اهداي کتاب ها زیاد شود. پیشنهاد مي کنم مجالت رشد در 

»نشریة پیوند« هم معرفی شوند. 
یکی از مشکالت ما این است که باید این بستة فرهنگي 
را در سبد اقتصادي خانوار قرار دهیم. این هم نقطة ضعفي 
است. مشکل دیگر هم این است که نمایندگان مجالت رشد 
پي در پي تغییر مي کنند. اشتراک مجلة جوان هم کم است 
که باید برای باال رفتن اشــتراک آن هدف گذاري شود. من 
فکر مي کنم ما باید مخاطب شناسي و نیازسنجي کنیم. باید 

ببینیم نیاز دانش آموز ما در این دوران چیســت و بر اساس 
نیــازش خوراکش را تأمین کنیم. زماني که کســي نیازي 

داشته باشد، ناخودآگاه به دنبال آن مي رود.
مي توان از مجالت رشد به عنوان تکمیل کنندة کتاب های 
درسي استفاده کرد. در وهلة اول باید نیاز دانش آموز مشخص 
شــود و معلم هم او را تشویق کند و خانواده ها هم حمایت 

کنند.

شبکة توزیع، شبکة بسيار خوبی است
علی اکبر محسني نســب، معاون پشتيبانی استان 

کرمانشاه
معاونت پشــتیباني، موتور محرک ادارات کل اســت. ما 
دیدیم که بعضي از مدارس مجالت رشد را دریافت نمي کنند 
و محدودیت در بعضي مدرسه ها بسیار زیاد است. ما درصدي 
را تخفیف دادیم و ســعي کردیم، مجالت رشد را به صورت 

راحمه رجایي
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رایگان در اختیار مدرسه  های محروم قرار دهیم. این روش 
نتیجة خوبي هم داشــت و بچه ها با ذوق و عالقه استقبال 
کردند. عالوه بر این، شبکة توزیع ما شبکة بسیار خوبي است. 
در هر شهرســتان و منطقه یک نفر نماینده را براي این 
کار معین کرده ایم. در مدرســه ها هم مدیران انصافًا بازوي 
توانمندي براي ما هستند. 13 میلیون دانش آموز در اقصی 
نقاط کشور هســتند که مي توانند تبلیغ کنندۀ خوبي براي 
مجالت رشد باشند. مجالت رشد بار علمي فوق العاده خوبي 
دارند و اطالعاتشان خیلي عالي است. اگر در فضاي مجازي 

هم ورود پیدا کنند خیلي خوب خواهد بود. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجالت رشد: رایگان شدن 
مجالت ممکن نیســت و آســیب هایي بر آن مترتب است. 
دربارة ارائة اینترنتي مجالت هم باید بحث شــود. در دفتر 
به این موضوع پرداخته شده است. به شکل مطلق امکانش 

نیست که نسخة چاپي آن برداشته شود.

این نشریه از کارایی و اثربخشی خوبی
 برخوردار است

علی عسگر جمشيدي، معاون آموزش ابتدایی استان 
فارس

در ابتــداي کالم حکایتي از سعدي تقدیم مي کنم: یک 

شب تأمل ایام گذشته مي کردم و بر عمر تلف کرده تأسف 
مي خوردم و سنگ سراچة دل به الماس آب دیده مي سفتم 

و این بیت ها مناسب حال خود مي گفتم:
هر دم از عمر مي رود نفسي 

چون نگه مي کنم نمانده. بسي
اي که پنجاه رفت و در خوابي 

مگر این پنج روزه دریابي
هرکه آمد عمارتي نو ساخت 

رفت و منزل به دیگري پرداخت
عمر برف است و آفتاب تموز 

اندکي ماند و خواجه غره هنوز
امیدوارم در دوران کوتاه عمر و کوتاه تر مســئولیت، همه 
بتوانیم در حوزة تعلیم و تربیت تأثیرگذار باشیم. شمارگان 
کتاب در فرانســه 10 میلیون در سال است. سرانة مطالعه 
در آمریکا بیست دقیقه اســت و در ژاپن 90 دقیقه. مردم 
ایسلند در سال 40 کتاب مي خوانند. 91 درصد مردم ژاپن 
به خواندن کتاب، مجله و روزنامه عادت دارند. کشــورهاي 
پیشرفته با 20 درصد جمعیت جهان، 70 درصد کتاب هاي 
موجود در جهان را چاپ و منتشر مي کنند. اما از 80 میلیون 
ایراني، تنهــا دو میلیون و پانصد هــزار نفر عضو کتابخانه 

هستند. شمارگان کتاب در ایران نه هزار نسخه است. 

علي عسگر جمشيديعلي اکبر محسني نسب
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سرانة مطالعه در ایران متفاوت اعالم شده است. بیشترین 
شــمارگان کتاب در دولت آقاي رفســنجاني بوده است و 
کمترین آن در دولت آقاي احمدي نژاد. علت مطالعه نکردن 
قیمت باالي کتاب، سانسور و ممیزي، و فضاي مجازي اعالم 
شده است. البته بعضي این علت ها را قبول نمي کنند. علت را 

باید در روحیة کتاب خواني مردم جست وجو کرد. 
اهمیت مجالت رشــد در این موارد اســت: ایفای نقش 
منابع مکمل در پیشــرفت اهداف تعلیــم و تربیت؛ ارتقاي 
فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در دبستان 
و پیش دبستان؛ توســعة دایرة لغات؛ ایجاد زمینة موفقیت 
دانش آموزان و همــکاران؛ کمک بــه زبان آموزي کودک؛ 
توسعه و تعمیق تفکر علمي و تفکر نقاد؛ امکان تبادل تجارب 
آموزشي و تربیتي؛ پرورش و شناسایي استعدادهاي نگارشي 
و پرورشــي؛ کمک به والدین در آمــوزش کودکان؛ تحقق 

عدالت آموزشي؛ ابزاري براي توسعة پایدار. 
ما اعتقاد داریم، هرکاري را باید با فرهنگ ســازی انجام 
دهیم و مجموعة زیردســت قبول کند که آن کار را انجام 
دهد. ما جلسات متعددي با مسئوالن داشتیم و ثابت کردیم 
که نحوة ثبت نام مجالت رشد ایراد دارد. بعد براي ثبت نام 
و واریز وجه و دریافت حواله به صورت اینترنتي سیستمي 
طراحي شــد. به این صــورت همة فرایندهــای اضافي را 
برداشــتیم. در مورد نحوة تبلیغات، جلساتي با کارشناسان 
داشــته ایم. آزمون فصلي با کتاب را برگزار می کنیم. در این 
آزمون فصلی یک کتاب را معرفي مي کنیم که از آن آزمون 
مي گیرند. یکي از منابع  آزمون، مجالت رشد هستند که در 
تفهیم مطالب آن ها مؤثر است. ما به منظور باال بردن روحیة 
همکارانمان، مدیران با اشــتراک باالي 80 درصد را تشویق 
کرده ایم و ســه نفر از نمایندگان مجالت رشد را به همراه 
خانواده به مشهد مقدس فرستاده ایم. ضمنًا برای مشارکت 
بیشتر مدرسه های متوسطه، با معاونان و کارشناسان آموزش 

متوسطه نشست هایی داشته ایم.
با توجه به اینکه نویسندگان مجالت رشد با مخاطبان خود 
آشنایي کامل دارند، این نشریه از کارایي و اثربخشي خوبي 
برخوردار است. اقداماتي هم که در زمینة استفاده از مطالب 
رشــد انجام داده ایم عبارت اند از: برگزاري آزمون؛ برگزاری 
مســابقات آشــپزي؛ برگزاری مســابقات دست ساخته ها؛ 
برگزاری مسابقات ورزشي؛ اختصاص زنگ کالس به مجالت 
رشد؛ انشانویسي؛ حفظ شعر؛ بازي و سرگرمي. اگر بخواهیم 
مجالت رشد واقعًا تأثیرگذار باشند، مؤلفان باید به گونه اي 
بنویسند که پاســخ گوي ذهن جســت وجوگر دانش آموز 
باشد. اطالعات مجالت باید به روز باشد. مجالت رشد نباید 
به حوزه هایي واگذار شــوند که صرفــًا به جنبة مالي توجه 

مي کنند. براي مناطق محروم باید امتیاز قائل شویم. 

مفهوم یادگيری تغيير خواهد کرد
اصغر بيات، معاون آموزش ابتدایی استان زنجان

چرا در دورة جواني مجالت خوانش مناسب را ندارند؟ من 
فکر مي کردم برمي گردد به اینکه نوع آموزش ما و برداشت 
ما از مفهوم دانش و یادگیري چیســت. اگر یادگیري براي 
یادگیرنده با درد و رنج توأم باشد، او در دورة متوسطه قطعًا 
از یادگیري بیزار می شود و به دنبال یادگیري نخواهد رفت. 

اصغر بيات



144

برنامه هاي رســمي درسي ما چنین بالیي را بر سرکودکان 
آورده اســت. اگر دانش را به این مفهوم بگیریم که چیزي 
نیست که قرار است منتقل شود،  بلکه چیزي است که در 
ذهن فرد ساخته مي شود، مفهوم یادگیري تغییر خواهد کرد. 
یادگیري چیزي است که یادگیرنده از دانش قبلي و کسب 

شدة خودش و براساس تجربه هایش به آن دست می یابد.
با این نگاه مجالت رشــد قرار اســت یک محیط و منبع 
غیررســمي براي یادگیرنده ایجاد کنند تا یادگیرنده لذت 
ببرد. به این منظور، ما در زنجان در تعدادي از مدرســه ها 
دانش آمــوزان را درگیر تولید دانش جدیــدي از ظرفیت 
مجالت رشد کردیم. فرمي تهیه شده که بهانه اي است براي 
تولید توســط دانش آموز که هر ســه ماه یک بار در اختیار 
دانش آموزان قرار مي گیرد و قدرت اســتدالل دانش آموز به 
کار گرفته مي شــود. هر دانش آموز از دانش قبلي خودش 
دانــش جدیدي را تولید مي کند و فرصــت براي ارائه دارد. 
به نظر مي آید این برنامه شوق یادگیري را در دانش آموزان 

ایجاد مي کند.
 

بخش دوم: هماهنگی با نمايندگان مجالت رشد

 ارزشيابی ها خوانا و قابل خواندن باشد
کمال زندگانی، مسئول توزیع و بازرگانی

کارهــاي فرهنگي خود را به صــورت فیلم، پاورپوینت و 
عکس براي ما بفرستید. لطفًا به صورت فیزیکي نفرستید. 
بعضي از استان ها، شهرســتان ها و مناطق ما تعداد زیادي 
»سي دي« مي فرســتند. یک »دي  وي   دي« یا سي دي به 
مدت ده دقیقه تا یک ربع براي ما کافي اســت. سعی کنید 
ارزشیابي ها خوانا و قابل خواندن باشند. چند فرم هم هست 
که خدمت شما مي دهم که مجله ها باید در آن ثبت شوند. 
در بعضی از قســمت هاي این فرم ها که نام و مشــخصات 

مجله ها باید در آن ها ثبت شوند، اشکاالتی وجود دارد. مثاًل 
مجلة رشد آموزش زمین شناسي حذف شده، ولي جزو آمار 
براي ما آمده اســت. یا رشــد قرآن و رشد معارف اسالمی 
ادغام شــده اند، ولي مي بینیم قرآن جدا و معارف جدا داده 
شــده است. پس لطف کنید جدولي را که من خدمت شما 

مي دهم، صحیح و کامل پر کنید. 
مســائل تولید و توزیع  به ما برمي گردند. برای قســمت 
شمارة یک بر اساس سال قبل آمارها را جمع آوري مي کنیم. 
حداقل را هم در نظر مي گیریم. ارزشیابي مدرسان، معاونان 
و نمایندگان محترم هم دارای حجم نسبي است. درصدي 
تحت پوشش است و درصدي شامل مطالبات و فعالیت هاي 
فرهنگي است. در مورد فعالیت هاي فرهنگي من خواهش 
مي کنــم که تا قبل از اردیبهشــت آثارتان را به دســت ما 

برسانید. 
ما اگر در اینجا نکاتی را عنوان مي کنیم، در مورد ده درصد 
کارهاست. نود درصد کارها واقعًا خوب انجام مي شوند. کار 
مجالت هم بسیار سنگین است و ما دقیقًا مي دانیم. در داخل 
تهران و شهرستان هاي تهران ما حتمًا بازدید خواهیم داشت. 
در مورد استان ها هم هر زمان آقاي شهابلو تشخیص بدهند، 

خدمت دوستان مي رسیم.

کمال زندگاني
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چهار سطح توسعة کّمي و کيفي مجالت رشد
سيدکمال شهابلو، معاون انتشارات

 من قبل از اینکه وارد بحث خودم شــوم، الزم مي دانم از 
همة شما خواهش کنم، اگر در استان همکارانتان کتابي را 
که دیروز رونمایي شد، خواستند، آن را از طریق »انتشارات 

مدرسه« تهیه کنند. 
اما موضوع توســعة کمي و کیفي مجالت رشد در برنامة 
»ششم توســعه« است. برنامة ششــم که قرار بود از سال 
139٥ شــروع شود، با یک ســال تأخیر شروع مي شود. ما 
موظف هستیم که در برنامة ششم توسعه از منظر کمي هر 
سال دو درصد شمارگان مجالت را باال ببریم  و به این ترتیب 
مخاطبانمان در پایان سال 1400 حدود ده درصد افزایش 

پیدا می کند.
مواردي کــه آقاي زندگاني گفتند در »ســایت مجالت 
رشــد« موجود است. مجالت رشــد سال هاست که به دو 
صورت فیزیکي و الکترونیکي توزیع مي شوند. توزیع فیزیکي 
را شــما و همکارانتان در700 نقطة کشور انجام می دهید. 
توزیع الکترونیکي را خانم نورائي، دبیر سایت مجالت رشد، 
بعد از یک ماه روي ســایت قرار مي دهند. تمام مواردي که 
نمایندگان رشــد باید بدانند، اعم از اینکه هر اســتاني چه 
نماینده اي داریم و فرم هایي که باید پر شوند، همه بر روي 

سایت مجالت رشد موجودند.  
براي توسعة کمي و کیفي مجالت رشد، ما چهار سطح را 
در نظر مي گیریم: موجود بودن، در دسترس بودن، مقبولیت 
و انطباق پذیري. شما به هر کتابي که در مورد سطوح عدالت 
آموزشــي و عدالت تربیتي اشاره کرده است مراجعه کنید، 
مي بینید که این ســطوح رعایت مي شــوند؛ چه در بخش 
آموزش و چه در بخش تربیت. دو سطح اول، یعنی موجود 
بودن و در دسترس بودن، دو سطح کمي هستند. آنچه که 
شما مي خواهید منطبق کنید، اول باید خلق و موجود شود 

و بتوانید اثري را که خلق کرده اید، در دســترس مخاطبان 
خود قرار دهیــد. قطعًا بخش انتشــارات و مدیریت کالن 
دفتر می کوشند این سطوح را قوي تر کنند. در برنامة ششم 
توسعه ما باید همة این سطوح را تقویت کنیم تا بتوانیم به 
ایده آلي که مدنظر داریم، برسیم. این دو سطح کاماًل کمي 
هستند. در سطوح پایین، حتي در استان ها سطح پایین تر از 
کارشناسي هم کمک مي کند و آنچه را که خلق شده است، 
در دسترس قرار مي دهد. بخشي که مربوط به تولید محتوا 
مي شود و در دفتر انجام مي گیرد، یا آنچه مربوط به طبع و 
چاپ مجالت اســت، در این دو سطح قرار دارد که وظیفة 
اصلي دفتر انتشارات است. البته اهمیت این سطح ها کمتر از 
سطح هاي دیگر نیست. هر بنگاهي که محتوا تولید مي کند، 

باید از این دو سطح بگذرد. 
دو ســطح بعدي ما، یعني مقبولیت و انطباق پذیري، دو 
سطح کیفي هستند. مقولیت یعني اینکه پایین ترین سطح 
کیفي را از صفر داشــته باشد و به صد برسد. تفاوتي که در 
تولیدات فرهنگي مي بینیم، در این ســطح اســت. در این 
سطح مقبولیت را مترادف کیفیت مي بینیم؛ کیفیتي که در 
محتوا مورد نظر اســت. مورد آخر که انطباق پذیري است، 
مورد انتظار همه است. هرساله که همکاران ما به استان ها 
مي روند، مطرح می شود که آنچه تولید شود، منطبق با افکار 

مخاطب باشد. 
تمام این سطوح باعث تحقق عدالت آموزشي مي شوند و 
قطعًا عدالت آموزشي با عدالت تربیتي در هم آمیخته است. 
رعایت سطوح قبل باعث مي شود، ما به یکي از رویکردهاي 
مهم دفتر که همان عدالت آموزشــي اســت، بهتر و زودتر 
برســیم. ما مدارسي در نقاط گوناگون کشور داریم که یک 
معلم و دو دانش آموز دارند. در گزارشات بعضي از مجالت، به 
خصوص »رشد آموزش ابتدایي«، مي بینیم مجله به دست 
معلمي رسیده اســت که یک دانش آموز دارد و آن گزارش 
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سطوحي که االن هستید، معاون استان، کارشناس استان 
و کارشــناس مسئول اســت و نمي توان گفت توزیع کنندة 
مجالت رشد. نقشــي که معاونان آموزشي در استان دارند 
و نمایندة ارشد رشد در استان دارند، تبلیغ مجالت رشد از 
دید فرهنگي است که خیلي اهمیت دارد و خواستة چهارم 

ماست براي اینکه سطوح مورد نظر را عملیاتي کنیم.

بخش سوم: مرور تجربة توليد نرم افزار توزيع در 
استان اصفهان

سامانة رشد را راه اندازی کرده ایم
شهين جواني، معاون آموزش ابتدایی استان اصفهان

ابتدا در مورد اقداماتي که در سطح استان صورت گرفته 
و سبب شــده اندکه هم بحث توسعة کمي و کیفي داشته 
باشیم، مطالبي را عرض مي کنم. همین سامانة رشد را در 
سطح استان راه اندازي کردیم. به کمک آن توانستیم تک تک 
مدرســه ها را رصد کنیم و حتي مدرســه هایی را که اقدام 
نکرده بودند، بشناســیم و با ادارات تماس بگیریم تا هرچه 
سریع تر اقدام کنند. گزارشگري و صورت حساب قابل رصد و 
ارزیابي است و کاهش حجم کاري براي نمایندگان رشد را در 
سراسر استان به همراه داشته است. امسال صحبت شد که 
آمار دانش آموزي را هم به این سیستم اضافه کنیم تا بتوانیم 
درصــد بگیریم و این امکان را ایجاد کردیم که در ســامانه 
ماندگار شود تا ســال هاي بعد هم بتوان رصد کرد و وضع 
موجود را مشخص و به سمت وضع مطلوب قدم برداشت. ما 
امسال نزدیک به پنج درصد افزایش مخاطب داشته ایم، اما 
در دورة متوسطه از مجالت رشد خیلي استقبال نمي شود. 
از آنجا که مشکل ما بیشتر در دورة متوسطه بود و در دورة 
ابتدایي صددرصد دانش آموزان تحت پوشش بودند، جلساتي 
با رؤســاي ادارات و معاونان برگزار کردیم و قرار شد نامه اي 

دربارة نحوة آموزش، کالس داري و خالقیت او چاپ شــده 
است. همین موضوع باعث توسعة عدالت آموزشي مي شود.

 امــا دفتر بــراي عملیاتي کردن این ســطوح در بخش 
انتشــارات برنامه هایي دارد. براي برنامة کیفي ســازي دو 
پژوهش در ســال 139٥ انجام مي دهیم که عنوان یکی از 
آن ها »بررسي چگونگي توسعة کمي مجالت رشد طي برنامة 
ششــم توسعه« است. برنامة سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي به عنوان زیرمجموعه اي از وزارت متبوع در برنامة 
ششم توسعه مطرح است که از سال 139۶ تا 1400 طول 
می کشد. ان شاءا... در آن برنامه قرار است ما هر سال دو درصد 
افزایش مخاطب داشته باشیم. بروندادهاي این پژوهش را در 
اختیار شما قرار مي دهیم تا با استفاده از آن، شما هم بتوانید 
به ما برای توسعة مجالت کمک کنید. از نظر کیفي، مورد 
دوم تأثیر مجالت رشد بر عادت به مطالعه بین دانش آموزان 
است. هر ســال در برنامة خودمان حداقل دو پژوهش ملي 
انجام مي دهیم که الزمة انجام این پژوهش ها این است که 
استان هاي منتخب ما، اعم از برخوردار، نیمه برخوردار و کم تر 
برخوردار، با ما همــکاري الزم را از نظر آماري و اطالعاتي 

داشته باشند تا بتوانیم به بروندادهاي واقعي برسیم.
نکتة بعدي گستردگي توزیع است. توزیع 40 میلیون مجله 
در سطح کشور کار راحتي نیست. هر کدام از شما براي خود 
ســبک و برنامه اي دارید. مثاًل استان اصفهان نرم افزاري را 
طراحي کرده  است. در این نرم افزار همة مدرسه ها و اطالعات 
دریافت مجالت و تسویه حساب ها آمده  و مشخص شده اند.

مورد ســوم ارتباط بیشتر با مخاطبان است. سطح مورد 
انتظار ما در دو ســطح کیفي، عدالت آموزشــي است. ما از 
مدیرکل محترم دفتر خواهش کردیم که در این بخش کسي 
را به ما معرفي کند که به ما کمک کند و از محتواي مجالت 
اطالع داشته باشد.  بحث آخر تبدیل موزعین و تغییر کاراکتر 
موزعین مجالت رشد به »ســفیران فرهنگي رشد« است. 
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از سوي معاونت به مدارس ارسال شود. همین عمل نزدیک 
به پنج درصد افزایش مشترکان را به همراه داشت. احساس 
کردیم کار پژوهشي باید انجام شود. در خصوص مجالت رشد 
نوجوانـ  هم آن هایي که دریافت مي کردند و هم آن هایي که 
دریافت نمي کردندـ  رشد جوان، رشد آموزش ابتدایي و رشد 
ریاضي پژوهش هایي انجام دادیم. نتیجة آن براي استان قابل 
کاربرد بود. مســابقاتی را هم براي دانش آموزان و همکاران 
فرهنگي داشتیم؛ اعم از مسابقات شعر، کاریکاتور و طراحي 
جدول. همین کارها را براي آموزگاران داشــتیم. به عالوة 
اینکه از آموزگاران خواستیم نحوة کاربست مجالت رشد را 
هم براي ما ارســال کنند که تــا االن ٥۶9 اثر از همکاران 

رسیده که تعدادي از آن ها ارائه شده اند.
روز »همراه با رشد« را داشتیم که روز بسیار خاطره انگیزي 
براي دانش آموزان اســت. روز هجدهم اسفندماه است و در 
این روز کاري گروهي توسط دانش آموزان مرتبط با مجالت 
رشــد انجام مي شود. امسال خود همکاران استقبال کردند. 
همة نمایندگان رشــد استان مورد تشــویق قرار گرفته اند 
و فعالیت هاي آن هــا را ارزیابي کرده ایــم. در زمینة انجام 
پژوهش هاي کشــوري هم همکاري شده است. در مجموع 
اگر ما بتوانیم در مجالت رشــد منتخبان جشنواره هایي را 
که به شکل کشوري هستند و دانش آموزان در آن ها شرکت 

مي کنند، معرفی کنیم و عکس، زندگي نامه و فعالیت هایشان 
را انعکاس بدهیم، مخصوصًا در دورة متوسطه، باعث ارتقاي 

کّمي خواهد بود. 

سامانه اي با سه سطح
خسرو ســبزعلی، نمایندة مجالت رشد در استان 

اصفهان
 ســامانة ما در استان اصفهان سال گذشته طراحي شد. 
خانم زندي فر، همکار محترم بازنشستة ما زحمت کارهاي 
الکترونیکي و فني آن را کشــیده اند. ســامانه از سه سطح 

تشکیل شده است:
سطح اول مدرسه اســت. چون بعضي از ادارات و نواحي 
مــا تخفیف مدارس را مدیریت مي کنند، ما براي مدرســه 
دسترسي خاصي نگذاشته ایم. مدرسه با کد مدرسه و شمارة 
رمزي که دارد وارد مي شود، ضمنًا این سامانه از سامانة سما 
تغذیه مي شــود. آمار را وارد و ثبــت مي کند. با این کار، در 
سال گذشته حداقل 10 هزار برگه کمتر استفاده شده است. 
یکي از محاسن سامانه این است که این آمار هر سال وجود 

خواهد داشت. 
به سطح ناحیه با کد ناحیه و شمارة رمز می توان وارد شد. 
همچنین، تعداد آموزشــگاه هایي را داریم که وارد شده اند و 
ما مي توانیم مدیریت کنیم. فهرست مجالت رشد هم هست 
که به تفکیک مدرسه ها نشان داده مي شود. ما براي نه نوبت 
طراحــي کرده ایم. گزینه اي به نام »نوبت اول تا نوبت نهم« 
داریم و یک گزینة »تاکنون« که مربوط به مجالتي است که 
تا این لحظه وارد شــده اند. یک صورت حساب کلي مدارس 
را گذاشــته ایم که معلوم می کند چقدر دریافت و تخفیف 
داشته اند و چقدر باید پرداخت کنند. از کارهاي دیگر سامانه 
تهیة صورت حســاب ماهانة مدرسه هاســت. یکي دیگر از 
گزینه ها اضافه کردن مدرسه است. بعضي از مدرسه ها به هر 

شهين جواني
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آنان قرار ندارد که مي تواند براي مدیران زنگ خطر باشد. 23 
درصد اعالم کردند که اصاًل مجله را مطالعه نمي کنند. 22 
درصد از دبیــران ریاضي هم به طور کامل از مجله رضایت 
داشتند.  دو پژوهش هم در مورد مجلة »رشد نوجوان« انجام 
دادیم. یکي دانش آموزاني که مجلة رشد نوجوان را دریافت 
مي کردند و یکي دانش آموزاني که دریافت نمي کردند. 420 
نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت کردند. 91 درصد 
دانش آموزان متوســطة اول اعالم کردند که مجلة رشــد 
نوجوان را مي شناسند. 32 درصد اعالم کردند که در مدرسه 
تبلیغات الزم صورت نگرفته است. جذابیت و محتواي جالب، 
جدول، طنز و ســرگرمي از نظر دانش آموزان متوسطة اول 

داراي بیشترین فراواني براي ترغیب به مطالعه بوده است. 

در راستاي توسعه
شهين جواني

 من فرصت را مغتنم مي شمارم و از همة مسئوالن تشکر 
مي کنم که باب تبادل تجربیات را فراهم کردند. همه اعتقاد 
داریم که باید گامي براي توســعه برداریم. من احســاس 
مي کنم در کشــور ما هنوز بابي براي توسعه باز نشده است 
و بیشتر در مســائل رشد و پیشرفت هستیم. به قول دکتر 
رناني که مي فرماید: »ما باید به توسعة کودکي کمک کنیم، 
وگرنه در کودکي توســعه خواهیم ماند«. این جمله  قدري 
قابل تأمل است. ان شاءاهلل بتوانیم با ارتقاي سطح پژوهش در 

میان دانش آموزان گامي در راستاي توسعه برداریم. 

دلیل وارد سامانة سما نبوده اند که مي توانند ثبت نام کنند. 
در سطح استان همة این مراحل وجود دارند. ضمن اینکه 
ماهانــه مي توانیم براي ناحیه صورت حســاب صادر کنیم. 
صورت حســاب کلي نواحي و مناطق و حتي صورت حساب 
مدارس در دسترس هستند. قسمتي به نام »حساب متمم« 
گذاشــته ایم. در حساب متمم ممکن است در یک ماه صد 
مجله به ناحیه اي کم یا زیاد داده باشــید. مي توانید در این 
قسمت تعداد مجالت را وارد  کنید تا در صورت حساب کلي 
منظور  شود. بایگاني هم داریم. هر ماه که آمار را براي کشور 
می فرستیم، آمار مرحلة اول وارد بایگاني مي شود. کار دیگر، 
فعال کردن و غیرفعال کردن سایت براي فرستادن آمار است 

که دیگر مدارس به سایت دسترسي نخواهند داشت. 
ما شش پژوهش توصیفي داشته ایم که نام یکی از آن ها 
»بررسي دیدگاه معلمان دورة ابتدایي استان در مورد مجلة 
رشــد آموزش ابتدایي« بوده است. این پژوهش 190 معلم 
از مدرسه های اســتان را دربرگرفته است. 19/77 درصد از 
معلمــان ابتدایي گفته اند که مجله را به طور کامل مطالعه 
مي کنند و یکي از نقاط قوت کار اســت. 74 درصد معلمان 
معتقدند کیفیت مجلة رشد آموزش ابتدایي از بقیة مجالت 
بهتر است. آنچه بیشــتر همکاران را راضي کرده، برگزاري 
دوره هــاي ضمن خدمت و مســابقات گوناگون از محتواي 
مجالت رشد است. پژوهش دیگري در مورد »رشد آموزش 
ریاضي« انجام داده ایم. 180 نفر از معلمان فرم پژوهش را پر 
کردند. 28 درصد دبیران ریاضي متوســطة اول و دوم اعالم 
کردند که مجلة رشــد آموزش ریاضي در مدرسه در اختیار 
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»نقد و بررسی« نشانة روحية تعالی خواهی بشر است. 
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« همواره سعی 
کرده است، با ایجاد فضای نقد و نقادی، ضمن احترام 
به آرا و نظرات گوناگون، زمينه های بهبودبخشی به 

محصوالت و توليدات خود را فراهم سازد.
بر همين اساس طی نشستی در سومين روز خرداد 
9٥، با حضور مرتضی مجدفر، متخصص رســانه و 
از همکاران پيشــين دفتر، صغری ملکی، معلم و 
کارشناس و نصراهلل دادار، کارشناس حوزة رسانه و 
گزارش، به نقد و بررسی مجله رشد آموزش ابتدایی 
پرداخته شد. آنچه در ادامه می آید گزارشی موجز از 

این نشست است.

مرتضی مجدفر: سردبیر مجلة رشد آموزش ابتدایي، 
از شمارة 1 تا ۶9، آقاي همتي بودند. از شمارة 70 تا 134 

را من درمي آوردم. شــمارة 134 تا به امروز را آقاي ندیري 
درمي آورند. صحبت کردن از این مجله سخت است، چون 
بنیــان آن را من و آقاي همتي گذاشــته ایم. من ترکیبي 
از نگاه هاي آموزشــي و ژورنالیســتي را در بحث امروز ارائه 
مي دهم. البته بیشتر از زوایة دید آموزشي و ژورنالیستي به 
موضوع نگاه کرده ام و تقریبًا همة اجزاي مجله را بررســي 
کرده ام. اگر از معایب صحبت مي شود به این معنا نیست که 

وزن بیشتری دارند.
از صفحة جلد شــروع مي کنم. صفحة جلد مجله در هر 
هشت شماره استفاده از عکس را در سیاست خود قرار داده 
اســت. نکتة جالب این اســت که برابري دختر و پسر را در 
روی جلدها رعایت کرده اند. مجله ویژة معلمان است، ولي 
در چهار جلد معلمان حضور دارند. ضمن اینکه اگر حداقل 
در هشــت جلد یک ســهم یک جلدي هم به معلمان مرد 
مي دادنــد بد نبود، چون 9/٥ درصــد معلمان ابتدایي مرد 

زبان تأثیرگذار معلم چیست؟
نشست نقد و بررسی مجلة رشد آموزش ابتدايی

با حضور مرتضي مجدفر و صغري ملکي

گزارش
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هســتند. عکس ها به ندرت با مطالب داخل مجله تناسب 
دارند؛ به استثناي شمارة یک، دو و هشت که تقریبًا مرتبط 
هســتند. جلدهاي ســه، چهار و پنج تقریبًا حالت تزئیني 
و یادگاري دارند. جلد ســه هم کاماًل منفعل اســت و هیچ 
پیــام خاصي را دنبال نمي کند. نکتة مثبت این اســت که 
جاي تیترها در همة شــماره ها به یک شــکل است و این 
از مزیت هاي گرافیکي اســت. تقریبًا در هیچ یک از جلدها 
نمادي از کارهاي جدید آموزش و پرورش، مثل »ارزشیابي 

توصیفي« و »هوشمندسازي« دیده نمي شود.
صفحة پشت جلد ظاهراً قرار است مبتني بر آگهي باشد، 
ولي این موضوع در ســه شماره رعایت نشده است. شمارة 
چهار به تبریک میالد رســول اکرم )ص( و شــمارة پنج به 
عکس صفحة اول روزنامة اطالعات اختصاص دارد. شــمارة 
هشت هم تصویري را به نقل از خبرگزاري مهر و با توضیحي 
در مورد جنگ ناخواســتة ســوریه آورده است. با توجه به 

ظرفیت عکس رشــد، کار کردن عکسي که چهار ماه قبل 
خبرگزاري مهر زده، هرز دادن این صفحه است. پشت جلد 
شمارة دو به اهداف دورة آموزشي اختصاص دارد. ناهمگوني 

و ناهماهنگي صفحة پشت جلد از نقاط ضعف مجله است.
صفحة دوم جلد باهویت ترین صفحة جلد مجله است. هر 
هشت شــماره به یک چیز پرداخته است و گرافیک خوبی 
دارد. به غیر از تکراري بودن دو عکس، موارد بعدي خوب اند. 
هیچ منطقي در انتخاب عکس ها و آثار گرافیکي صفحة 
ســوم جلد به چشم نمي خورد. شمار ه های یک و دو حاوی 
نقاشي هاي مسابقة آب مجلة رشد کودک است. صفحة سوم 
جلد شمارة سه تسلیت شــهادت امام رضا)ع( است. در 
شــمارة چهار با تصویري از مقام معظم رهبري، مناسبت 9 
دي یادآوري شده اســت. در شمارة پنج دوباره تصویري از 
مسابقة آب آمده اســت که هیچ جذابیتي براي آموزگاران 
ندارد. از شش، هفت و هشت به سمت تابلوهاي خوش نویسي 
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شده رفته ایم. در مجموع صفحة سه جلد از 
هیچ سیاست مدوني پیروي نمي کند.

صفحة شناسنامه مصداق واقعي مختصر 
و مفید بودن اســت. خیلــي خالصه و زیبا 
طراحي شده و از لحاظ گرافیکي هم خوب 
است. تنها اشکال موجود تصویر حاشیة پایین 
سمت راست است که عکاس روي جلد با آن 
معرفي شده است. در شمارة پنج و شش این 
باکس دو تصویر کار شده اند که در هیچ کدام 

از شماره های دیگر کار نشده است.
به یادداشت هاي سردبیر مي رسیم. آقاي 

ندیري قلم بســیار خوب و پرکششــي دارند. سرمقاله  های 
همة شماره هاي امسال هم توســط ایشان نوشته شده اند. 
البته حجم سرمقاله ها متفاوت است. به ندرت در سرمقاله ها 
به مسائل اساسي آموزش ابتدایي اشاره مي شود. در شمارة 
یک به شــرح برنامه هاي مجله پرداخته شده که الزم است. 
افزوده اي دربارة ارزشیابي توصیفي آمده که ناتمام رها شده 
است. در شمارة دو به جایگاه بازي و خنده در زندگي کودکان 
پرداخته شده است که مي شد آن را ادامه داد. شماره های سه 
و چهار به دکتر شکوهي پرداخته اند که یکي از آن ها کافي 
بود. شــمارة پنج هم مشکل شمارة یک را دارد که بي دلیل 
به انتها رسیده است. شــمارة شش بي ارتباطي در آموزش 
ابتدایي را در خود نهفته دارد و اصاًل سرمقاله نیست. شمارة 
هفت و هشت آموزشــي ترین و مرتبط ترین سرمقاله هاي 

مجله محسوب می شوند.
بعد از سرمقاله در همة شماره ها، با یک استثنا در شمارة 
دو، یک گفت وگو چاپ شده که حسن مجله است. گفت وگو 
با استادان صاحب نام حوزة تعلیم و تربیت است. در شمارة دو 
به جاي گفت وگو مقاله اي از دکتر بهنام بهراد چاپ شده 
است که پنج ماه پیش در مجلة »شوق تغییر« به نوعي دیگر 

چاپ شده بود. این گفت وگوها شیوة تنظیم و 
مطالب خوبي دارند و مي توانند مرجع خوبي 
باشــند و بابت انتخاب آن ها به آقاي ندیري 
تبریک مي گویم. به جز این ها، گفت وگوهاي 
دیگري هم در مجله چاپ شده اند که جاي 
ثابت ندارند و تعداد آن ها هم خوب است؛ به 
ویژه گفت وگوهایي که به معلمان پرداخته اند. 

من به چند مورد اشاره مي کنم.
شــمارة یک گفت وگو بــا دکتر محمد 
شهراني است. این معلم رسانه را مي شناسد 
و همه جا خودش را مطرح مي کند. مصاحبة 
دیگر شــمارة یک، گفت وگو با خانــم رمضاني، فوق العاده 
اســت، ولي یک تیتر 2٥ کلمه اي دارد که خیلي بد است. 
گفت وگوي خوبي هم با آقاي بيات چاپ شــده که اشتباه 
آن هم این است که به عنوان گزارش چاپ شده، در صورتي 
که گفت گو اســت. گفت وگوي دکتر کریمي در شمارة دو 
خواندني است که به شیوة گفت وگویي تنظیم نشده است. 

گفت وگو با خانم منصوره متولي در شــمارة سه بسیار 
انگیزه بخش اســت. گفت وگو با امين کوهســاریان هم 
خواندني اســت که در شــمارة پنج چاپ شــده است. در 
انتخــاب تیتر از به کار بردن عبارات گفت وگوي صمیمي و 
گفت وگوي دلچسب خودداري کنید. شمارة شش گفت وگو 
با جناب خان بسیار جذاب اســت. شمارة هفت گفت وگو 
بــا شادي جمشيدي خیلي زیباســت. گفت وگو با سيد 
معصومه ميرحسيني بي خاصیت است. گفت وگو با حميد 

موسوي زاده هم در سال هاي قبل انجام شده بود.
مورد بعدي مطالب دنباله دار و نویســندگان ثابت است. 
یکي از کارهاي خوبي که آقاي ندیري انجام داده، این است 
که مجله نویســندة ثابت دارد، ولي مطالب دنباله دار ندارد. 
این سیاست بسیار خوبی اســت. این نویسندگان ثابت در 

 
مجدفر: چند ویژگي 
بسیار مثبت مجله را 
هم ذکر مي کنم. در 

شمارة چهار، ویژه نامة 
دکتر شکوهي، سراسر 
درس آموزي است. در 
شمارة شش ویژه نامة 
کالس هاي چندپایه، 

عالي است. در شمارة 
یک، ویژه نامة خواندن 
و نوشتن براي اولي ها، 
بسیار تأثیرگذار است
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یک حوزة مشخص مطلب مي نویسند، ولي مطلب اپیزودیک 
مي نویسند که در هر شماره مستقل است.

مطلب بعدي که به عنوان مصداق خوب باید مثال بزنیم، 
صفحة »ارتباط با مخاطبان رشــد آموزش ابتدایي« است. 
مورد بعدي دربارة نویسنده هایي است که مطالب کپي شده 
مي دهند. شاید سخت باشد بتوان به کپی بودن مطلبی پی 
برد. در شــمارة یک مقالة خانم اعظم فاضلي کپي است. 
در شمارة شش هم مطلب آقاي حسين باقري کپي است.

»معرفي کتاب« خوب است، اما فراز و نشیب دارد. نکتة 
بی توجهی به کتاب هاي برگزیدة طرح سامان بخشي است. 
مي توانیم شرح را کم کنیم و در هر شماره کتاب هاي بیشتري 
معرفي کنیم. چند مطلب دربارة آموزش کودکان استثنایي 
داریــم که به اعتقاد من خوب اســت، ولي باید مطالبي در 
اولویت قرار گیرند که به یادگیري توأمان کودکان استثنایي 
با دانش آموزان عــادي مي پردازند. نکتة خیلي مهم رعایت 

اخالق حرفه اي در نگارش براي کودکان است.
چند ایراد روزنامه نگاري را هم اســتخراج کرده ام. در پنج 
شماره تیتر تکراري دارید. در فهرست، عنوان برخي از مطالب 
موجود در مجله ذکر نشده است. تیتر اداري هم زیاد است.

چند ویژگي بســیار مثبت مجله را هم ذکر مي کنم. در 
شــمارة چهار، ویژه نامة دکتر شکوهي، سراسر درس آموزي 
است. در شــمارة شش ویژه نامة کالس هاي چندپایه، عالي 
است. در شمارة یک، ویژه نامة خواندن و نوشتن براي اولي ها، 
بسیار تأثیرگذار است. توجه به ارزشیابي توصیفي به صورت 
زیرپوستي و بدون سروصدا در همة شماره ها، توجه به محیط 
زیست در ابعاد گوناگون به طور عملي، مدرسه اي و کاربردي 
در همة شماره ها، توجه ویژه به آموزش ریاضیات با توجه به 
تغییرات کتاب هاي ریاضي، توجه به جایگاه خانواده و مرتبط 
کردن آن با معلم و مدرســه، ویراستاري و گرافیک خوب. 
مجله به تمام معنا رنگي است. آموزش و پرورش تطبیقي در 

حد معمول در مجله اتفاق افتاده است. گزارش ها حرفه اي 
و ژورنالیستي تهیه شده اند، به اکثر درس ها در مجله توجه 

شده است.
چند مورد از کاســتي ها را هم عنوان مي کنم: بي توجهي به 
رویدادهایي که در حوزة آموزش ابتدایي رخ مي دهند، کمبود 
یادداشت و مقاالت کوتاه تک صفحه اي، کم توجهي به برنامة 
درســي هنر، ذکر مطالب تکراري و تلگرامي و اس ام اسي، 
کم توجهي به برنامة درسي قرآن. در مورد ویرایش مجله یک 
ایراد فني وجود دارد. باید دقت سردبیري وجود داشته باشد. 
اگر بتوان پایان مطالب را با یک عالمت مشــخص کرد تا به 
دنبال ادامة مطالب نگردیم، خیلي بهتر خواهد بود. با وجود 
تجربه هاي خوبي که از معلمان خوب شــهرهاي گوناگون 
در برخي از شماره ها چاپ شده اند، پراکنده شدن آن ها در 
صفحات مانع از دیدن آن ها مي شود. پیشنهاد من تجمیع 

این ها در یک جاست.
یک ســؤال هم دارم: حضور پرتعــداد معلمان کرجي و 

طالقاني چه دلیلي دارد؟ 
صغری ملکي: من در حال حاضر معلم ابتدایي نیستم 
و شــاید نتوانم چندان نقد کنم. اگر صحبت هاي معلمان را 
که مخاطب واقعي مجله هستند مي شنیدید بهتر بود. جاي 

مرتضي مجدفر
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مخاطبان ویژه خالي اســت. در ارتباط با مجالت، خیلي از 
صحبت ها را آقاي مجدفر گفتند. در مورد ساختار کلي مجله، 
من احساس کردم مجلة شما مجله اي است که ساختار منظم 
و تفکیک  شــده ندارد. پیشنهاد من این است که شما تمي 
کار کنید و در هر شــمارة مجله یک تم ثابت داشته باشید. 
همچنین مي توانید ســرفصل هاي روشن تري داشته باشید 
که در حوزة ابتدایي باشــند. در مورد چندپایه هم بعضي از 
مطالب فقط عنوان چندپایه را یدک مي کشــند و ربطي به 
چندپایه ندارند. یادداشت هاي سردبیر هم همین ویژگي را 

دارند و خیلي پراکنده اند. 
در گفت وگوها انتظــارات مخاطب برآورده نمي شــوند 
و ســؤاالت مفیدي از افراد پرسیده نشده اند. به نظر من از 
نظر محتواي داخلي، مصاحبه ها خوب انجام نشــده است. 

روایتگــر باید باورپذیري را به خواننده القا کند. در بعضي از 
مطالب این باورپذیري وجود ندارد. به نظر من مطالب آقاي 
نادري خیلي خوب اســت، خصوصًا اینکه در هر شماره به 
مطلبي پیرامون نوشتن پرداخته اند. اما کاش مثال مي زدند تا 
معلمان بیشتر با آن آشنا شوند. در کل من شلوغي محتواي 
مجله را نپســندیدم. نظم ذهني ندارد. پیشنهادم براي رفع 
این مشکل دادن یک تم است. در زمینة مطالب علمي هم 
مطالب خشک و بي روح بیان شده اند. باز هم جاي مخاطبان 

مستقیم مجله را خالي مي بینم.

کاظم طالیي، ناظر مجالت رشد: آقاي پورحنيفه، 
یکي از گرافیست هاي صاحب سبک هستند. از روي جلد که 
شروع کنیم، معمواًل از عکس هاي موجود در آرشیو استفاده 
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مي شود. از هشت عکس جلد به نظرم فقط یک عکس خوب 
است؛ بقیه سفارشي و تزئیني اند. به نظر من باید براي عکس 
فقط به آرشیو بســنده نکنیم. بیشتر عکس ها فضاي تیره 
و تاري دارند. تعجب مي کنم که چرا از کاریکاتور اســتفاده 
نمي کنیم. بچه ها در عکس ها بیشتر بچه هاي شهري هستند. 
در عکس ها از معلمان جوان کمتر استفاده شده است و گویا 
نمي خواهیم به معلمان جوان میدان بدهیم. اگر در بعضي 

جاها سفیدخواني بیشتر باشد بهتر است.
محمدعلی قرباني، سردبير رشد جوان: من فکر 
مي کنم از رنگ خیلي زیاد استفاده شده است. مجله ها باید 
از رنگ استفاده کنند، نه اینکه رنگ غالب باشد. نکتة بعدي، 
همان طور که آقاي طالیي گفتند، همة معلم ها در عکس ها 
مسن هستند. یک پیشنهاد هم دارم: بد نیست در هر شماره 
جریــان و کمپیني راه بیندازیم و بگوییم معلمان ابتدایي با 
بچه هاي کالسشان عکس سلفي بگیرند و در صفحات جلد 
از آن ها اســتفاده کنید. زنده بــودن کالس هاي ابتدایي در 

مجالت دیده نمی شود.
نصراهلل دادار: به نظر من اگرچه شاید ساختار منسجمي 
در مجله دیده نمي شود، اما مسائل مبتالبه معلمان ابتدایي 
دیده مي شــود. نگاه من به مجله بیشتر نگاه شغلي خودم 
است که نگاه ژورنالیستي است. به نظر من تیترهاي مجله 
جاي کار دارند. تیتر ویترین مطلب است. اگر تیتري جذاب 
نباشد، راه ورود خواننده به مطلب بسته خواهد شد. تیتر باید 

روان باشد و ایجاد ابهام نکند. 
نکتة دیگر بحث زیرتیتر یا روتیتر است. الزامًا هر تیتري 
نیــاز به زیرتیتر ندارد. اگر تیتــري نتواند به تنهایي پیام را 
برساند، با یک زیرتیتر یا روتیتر به آن کمک مي کنیم. نکتة 
دیگر در مورد با گفت وگوهاست. بعضي از گفت وگوها واقعًا 
هیچ پیامي ندارد. از طرف دیگر این مجله اساسًا هیچ کاري 
با سوتیتر ندارد. فرصت برای خواندن همة مطالب نیست. ما 

مي توانیم با سوتیتر به کساني که فرصت ندارند، کمک کنیم. 
در ضمن ســوتیتر مي تواند خواننده را نگه دارد تا مطلب را 
بخواند. مي توان در این مجله با گفت وگوها صداي دانش آموز 

را به گوش معلم رساند. 
نکتة دیگر این است که اطالعات معاونت آموزش ابتدایي 
وزارت آموزش و پرورش در مجله ضعیف اســت. پیشنهاد 
مي کنم معلمان را در این زمینه آگاه کنید. بعضي مقدمه هایي 
که براي مصاحبه ها نوشته مي شــوند از همان اول راه را بر 

مخاطب مي بندند.
حميدرضا اميري، سردبير رشد برهان متوسطة 
دوم: چند پیشنهاد دارم: در پشت جلد شمارة سه همایش 
ملي آموزش ابتدایي را معرفــي کرده اید. چقدر از مقاالت 
این همایش در مجلة استفاده شده است؟ پیشنهاد مي کنم 
که آن هــا را دنبال کنید. در هر شــماره می  توان در مورد 
چالش هایي که در کتاب هاي درســي جدیدالتألیف وجود 
دارد، صحبت کــرد. معلمان در این زمینه دچار مشــکل 
هستند. نکتة دیگر پاســخ گویي به سؤاالت متداول توسط 
کارشناسان اســت. و سرانجام نقش کم رنگ اولیاست. اولیا 

مخاطب اصلي شما نیستند، اما درگیر هستند. 
مجدفر: فکر مي کنم دوســتان به طور کامل مجالت را 
ندیده اند. در مورد ساختار مجله، باید ببینیم مجله بر اساس 
اهدافش پیش رفته اســت یا نه. در مورد سوتیتر هم مجله 
مقاله هاي کمتر از دو صفحه دارد و خود به خود مقاله یک 
باکس است و جایي براي سوتیتر ندارد. اغلب مطالب مجله 
به ســوتیتر نیاز ندارد. نکتة آخر اینکه من به بســیاري از 

محاسن مجله به خاطر کمبود وقت اشاره نکردم.
ملکي: در پاســخ به صحبت آقاي مجدفــر در مورد 
ساختار، من به تحقیق گفتم که مجله ساختار ندارد. مجله 
از نظر مخاطب داراي نظم و ســاختاربندي مناسب نیست. 
مخاطــب باید یک نظم ذهني در مجلــه ببیند که چنین 
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قرباني: به نظر من شــب امتحان شب 
رفع اشــکال است، شــب یادگیري نیست. 
اصالح شــب امتحان با اصالح درس دادن 
متفاوت اســت و من همیشه این تفکر را در 

آقاي طالیي دیده ام.
مجيد راستی، ســردبير رشد کودک: 
خیلي ممنون. استفاده کردم. در مورد زبان 
نکته اي داشــتم. زبان صرف کاري از پیش 
نمي برد. زبان به همراه لحن است که اثرگذار مي شود. اگر به 

لحن کم بها بدهیم، ممکن است زبان غریبه باشد.
طالیي: من به نکته اي اشاره کنم. ما در کارمان باید به 
نحوي رفتار کنیم که هویت گرافیست را هم در نظر بگیریم. 
گرافیســت باید نسبت به کار خود احساس مالکیت کند تا 

کارش قابل دفاع باشد.
محمد ناصری، مدیر مسئول مجالت رشد: از آقاي 
ندیري تشکر مي کنم. از آقاي مجدفر به خاطر دقت نظري 
که داشــتند ممنونم. صحبت هاي ایشان فراتر از یک مجله 
بود. از خانم ملکي ممنونم که معمواًل صریح اللهجه صحبت 
مي کنند. من خواهش مي کنم همة ما در مورد نوشتن مؤثر 
فکر کنیم. این مسئلة ما در مجالت رشد است. زبان تأثیرگذار 
معلم چیســت؟ توجه داشته باشیم گروه مسني این کار را 
اداره مي کند و فراموش نکنیم، معلمان ما جوان هستند. راه 
نجات ما در ایمان داشتن به جوانان است. مملکت را جوانان 
پیش مي برند. ما بافت مسني داریم. این ارزش مسن ها را کم 
نمي کند، توجه ما به جوانان را زیاد مي کند. نکات آقاي دادار 
بسیاراهمیت دارند. نقد آقاي طالیي ارزشمند است. موضع 

ما در این جلسه نقد است و قرار نیست دفاع کنیم.

چیزي وجود ندارد.
اصغر ندیري، سردبير رشد آموزش 
ابتدایی: از دوســتان تشــکر مي کنم. در 
مواردي که دوســتان فرمودند، احســاس 
مي کنم سلیقه ها وارد شــده است. آموزش 
ابتدایي یک دریاست و مطالب بسیاري دارد. 
ما طبق چارچوبي که داریم حرکت مي کنیم 
و می کوشیم حرکتمان بر اساس برنامه هاي 

دفتر باشد. در مورد مطالب مجله من تالش کرده ام مطالب 
متنوعي را بیاورم و مختصر و مفید باشد.

محمدرضا حشــمتي، سردبير رشد معلم: من به 
این نکته قائل هســتم که کار در مجله از جنس یادگیري 
است. وقتي آقاي طالیي در حین کار تذکر بدهند، اثربخشي 
آن بــاال خواهد بــود. وقتي آقاي طالیي ایــراد من را بیان 
مي کند مچ گیري من نیســت، دستگیري از من است. این 

موقعیت هاي یادگیري را نباید از دست دهیم.
محبت اله همتي، ناظر محتوایی مجالت رشــد: شما 
مي توانید براي ایجاد این موقعیت هاي یادگیري جلسه هایي 

درون هیئت تحریریة خودتان داشته باشید.

 
ندیری:  آموزش 

ابتدایي یک دریاست 
و مطالب بسیاري دارد. 

ما طبق چارچوبي که 
داریم حرکت مي کنیم 
و می کوشیم حرکتمان 
بر اساس برنامه هاي 

دفتر باشد

صغري ملکي
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عصر الکترونیک و انفجار اطالعات و ارتباطات، تحوالت 
شگرفی را پیش روی بشر قرار داده است؛ تحوالتی که ناشی 
از افزایش دانش بشــری و تبادل سریع اطالعات اند و محور 
پیشرفت و توســعة جوامع انسانی محســوب می شوند. در 
چنین شرایطی، رشد روزافزون رسانه های گوناگون ارتباطی و 
فناوری های چاپ و نشر، تخصصی شدن علوم، افزایش تعداد 
دانشمندان فعال و فعالیت های تحقیقاتی، باعث افزایش حجم 
انتشارات و اطالعات علمی  در همة علوم و فنون شده است. 
در این میان، مجله ها  از پرکاربردترین رسانه های آموزشی و 
اطالعاتی هستند که در چرخة تولید، انتقال و اشاعة اطالعات 
علمی،  به خصــوص ارتقای کیفی آمــوزش و روزآمدکردن 
مستمر دانش منابع انسانی سازمان ها و جوامع نقش بسزایی 
دارند. این رســانه ها در موضوع هــا و قالب های گوناگون و با 
اهداف و مخاطبان خاص منتشر می شوند ]هاشمی، 1393[.

از انتشار نخستین مجله به مفهوم امروزی آن، بیش از دو 

و نیــم قرن می گذرد. در اولین مجالتی که از ســال 1731 
میالدی تا اوایل قرن بیستم منتشر می شدند، مقاله، داستان، 
شعر و مطالبی دربارة سیاست انتشار می یافت و سرگرم کردن 
مــردم هدف اصلی گردانندگان آن ها بود. اما با گســترش و 
پیشرفت های چشمگیر صنعت چاپ، مجله های متنوعی با 
اهدافی فراتر از سرگرم کردن مخاطبان منتشر شدند. به طوری 
که امروزه با طیف وسیعی از مجالت سیاسی، ورزشی، علمی، 
آموزشی و ســرگرم کننده روبه رو هستیم که هر کدام گروه 
خاصی از مخاطبان عام و خاص را از گروه های سنی متفاوت، 
به خود جلب می کنند. در این میان، مجالتی که ویژة کودکان 
و نوجوانان منتشر می شوند، سهم قابل مالحظه ای را به خود 

اختصاص داده اند ]ساالری، 1384[. 
امروزه در سراســر جهان، تعداد مجله های کودکان رو به 
افزایش است و مجله های خوب و با کیفیت کودکان به ابزاری 
قدرتمند در جلــب کودکان به مطالعــه و خواندن مطالب 

طبقه بندی 
سنی مجله های 

کودک در دنیا

دکتر نیره  شاه محمدی ،دکترای علوم تربیتی | ندا كلكته چي ،كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي مقاله
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الهام بخش و مفید تبدیل شده اند ]شاه محمدی،1390[. 
اکثر مجله ها و نشریه های کودکان مطالبی مّفرح، خالق و 
پرشــور برای خوانندگان خود مهیا می سازند و این شانس را 
به کودکان می دهند که دنیای هنر را بی واسطه کشف کنند. 
مســابقه های خالقی همچون  داستان نویسی، مقاله نویسی 
و نقاشــی برگزار می کنند و با انتشــار آثار کودکان و اهدای  
جایزه، آن ها را به تالش در این زمینه ها تشــویق  می کنند. 
این مسابقات برای طیف وسیعی از کودکان امکان تمرین و 
توسعة توانایی های  خود را در زمینة نوشتن و هنرهای دیگر 
فراهم  می ســازند. در کشور ما، مجموعة »مجالت رشد« كه 
مخاطبان اصلي آن ها دانش آموزان هستند، به علت محتواي 
آموزشــي غني و تنوع در قالب هاي ارائة محتوا، همواره مورد 
اقبال مخاطبان خود قرار گرفته انــد ]امیرتیموری،1377[. 
این مجالت که قبل از انقالب اســالمی با عنوان »پیک« و با 
شمارگانی محدود منتشر می شدند، بعد از پیروزي انقالب نیز 

با ظاهري موجه تر و ویژگي هاي برتر و با تغییر عنوان عمومي 
به رشد، توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آمــوزش  و پرورش 
انتشار یافتند. درحال حاضر، تعداد 31 عنوان مجلة رشد براي 
انواع گروه هاي سني   دانش آموزي و نیز معلمان، كارشناسان 
و دانشجویان منتشر مي شــود ]مظاهری، 1392[. تاکنون 
پژوهش های زیادی در زمینة نشریه های آموزشی رشد انجام  
شــده اند. این ارزیابی ها که اکثر آن ها با روش تحلیل محتوا 
انجام شده اند، نتوانسته اند جورچین پژوهشی کاملی از بررسی 
همه  جانبة مجله های مورد نظر ارائه دهند و یافته های آن ها 
اکثراً حول و حوش وضعیت محتوایی مجله ها بوده است. برای 
اینکه بتوان تصویری کامل تر از وضعیت این مجله ها به دست 
آورد و به  تبع آن ضعف ها و نواقص احتمالی آن ها را هم نشان 
داد، نیاز است که این مجله ها جدا از تحلیل محتوا از جنبه های 
دیگری نیز مــورد ارزیابی قرار گیرند. یکــی از این جنبه ها 
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مطالعة تطبیقی و مقایسة مجله های رشد با 
مجله های همسان آن ها در دیگر کشورهاست. 
با انجام این پژوهش، می توان دریافت که در 
این کشورها مالک های دسته بندی آن ها برای 
گروه های سنی مخاطب چیســت. زیرا این 
دسته بندی ها، به خصوص گروه بندی سنی، 
نقش مهمــی  در تطابق نیازهای مخاطبان با 
محتوا و شیوة نگارش و گرافیک مجالت دارد. 
به هر حال این نوع مواد آموزشی برای حضور 
پویا در نظام آموزشــی نیازمند روزآمدسازی 
و ارتقای مســتمر و دائمی اســت و چنین 

مطالعــات و پژوهش هایی می توانند، راهکارهای الزم را برای 
پویایی و تحول هم گام با محیط به شــدت متغیر کنونی در 

اختیار دست اندرکاران مجالت قرار دهند. 

مجالت کودکان: تعاریف و ویژگی ها
کلمة »مجله« از نظر لغوی به معنای انبار کاالهای گوناگون 
اســت. »مجلة کودکان« نشریه ای ادواری است با ترکیبی از 
مطالب گوناگون )شامل انواع ادبی گوناگون اعم از داستان، غیر 
داستان، فانتزی و شعر و سرگرمی های متنوع مانند جدول، 
کاردستی، تصویر، عکس و...( که برای گروهی خاص )از نظر 
سنی، جنسی یا تحصیلی( به شکلی منظم منتشر می شود. 
متون  انتخابی نســبتًا کوتاه، تنوع موضوعی و شکل یا فرمت 
ویژه، از عواملی هستند که کودکان را به  خواندن مجله تشویق 
می  کنند. این ویژگی ها پاســخ گوی نیازهای کودکان دارای 
عالقه ها و ذائقه های مختلف اند و آن دسته از کودکانی را که 
 از خواندن مطالب بلند و سنگین پرهیز دارند، ارضا می  کنند 

]شاه محمدی،1391[. 
اگــر بخواهیم تعریفی از کودک ارائــه کنیم، باید بگوییم 

منظور از کودک کسی است که زیر سن بلوغ 
قرار دارد ]آکســفورد، 1980[.  در اصطالح 
حقوقی نیز »کودک« یا »صغیر« به کســی 
گفته می شود که از نظر سنی به نمو جسمی 
و روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده 
باشد ]گلدشــتی، 13۵۵[. اما به دلیل اینکه 
مغایرت هــای قانونی زیــادی در این زمینه 
وجود دارد، هنوز در ایران ســن واحدی برای 

تشخیص کودک وجود ندارد. 
از طرفی مطابق یافته های روان شــناختی، 
نوجوانی نیز مرحله ای در چرخة تحول روانی 
اســت که پس از کودکی به وقوع می پیوندد و دورة تغییرات 
عمیــق و واقعًا به منزلة دگرگون شــدن اســت. نوجوانی و 
به خصوص سال های اول آن، قبل از هر چیز دوران تغییرات 
جسمانی، جنســی، روانی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی 
اســت ]یاسایی، 13۶8[. حال بعد از اینکه تعریفی از کودک 
و نوجوان ارائه شــد، باید دید ادبیات کودک  و  نوجوان به چه 
معناست. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته ها و سروده های 
ادبی ویژة کودکان و نوجوانان می گویند. این نوع ادبیات، هم 
شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه، مانند الالیی ها، مثل ها 
و قصه هاســت، و هم شامل داستان ها، نمایش نامه ها، شعرها 
اشعار و نیز نوشته هایی در زمینة دین، دانش اجتماعی، علم و 
کاربردهای آن، هنر و سرگرمی که نویسندگان و سرایندگان 

برای کودکان و نوجوانان پدید می آورند ]انوشه، 137۶[.

ادبيات کودک و نوجوان در ایران
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم، ایرانیان از قدیم به امر تربیت 
کــودک توجه ویژه ای داشــته  اند و آن را یکی از وظایف مهم 
والدین می دانسته اند. به طوری که کمتر نوشتة ادبی را می توان 

 
مجله ها  از 

پرکاربردترین 
رسانه های آموزشی و 
اطالعاتی هستند که 

در چرخة تولید، انتقال 
و اشاعة اطالعات 
علمی،  به خصوص 

ارتقای کیفی آموزش 
و روزآمدکردن مستمر 

دانش منابع انسانی 
سازمان ها و جوامع 
نقش بسزایی دارند
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یافت که به تربیت کودک و ضرورت آن اشاره نکرده باشد. اما 
این نقطه ضعف از دیدگاه روان شناســی و آموزش و پرورش 
در آن ها دیده می شود، که در تمام آن ها کودک کوچک  شدة 
بزرگ ساالن پنداشته شده، و به آیندة کودک بیش از حال او 
توجه شده اســت. به همین سبب ادبیات کودکان به معنا و 
مفهومــی که ما امروز از آن داریم، در ایران کاماًل تازگی دارد 
و شاید تاریخ آن از ربع قرن بیشتر تجاوز نکند ]شعاری نژاد، 

.]1370
کليدواژه  ها: مجلة کودک، طبقه بندی ســنی، طبقه بندی، 

ادبیات کودک و نوجوان، مطالعة تطبیقی

معيارهای تقسيم بندی مجالت در دنيا و ایران
مجلــه باید در تهیــه، تدوین و تنظیم مطالــب و فرم و 
گرافیک اصول ژورنالیســتی را رعایت کند تا مخاطب جذب 
و به خرید ترغیب شــود. از نظــر این اصل کلی تفاوتی بین 
مجالت وجود ندارد. اما از این نظر که برای جذب مخاطبان 
مختلف جاذبه های متفاوتی مورد نیاز است، می توان مجالت 
را از هم جدا کرد. کودک و نوجوان به دلیل محدودیت هایی 
که ویژه گروه سنی آن هاســت، از جمله محدودیت واژگان 
پایه، محدودیت دانســتی ها، نداشتن تفکر منطقی و نظایر 
آن،  نیازمند مجالتی ویژه هستند. دست اندرکاران مطبوعات 
باید چنین ویژ گی هایی را بشناســند و مورد توجه اکید قرار 
دهند. در مطبوعــات کودکان و نوجوانــان نیز اصل جذب 
مخاطب کاماًل مبتنی بر رعایت همین ویژگی هاست. از چنین 
منظری است که روزنامه نگاری و اصول و قواعدش در حیطة 
جــذب کودکان و نوجوانان رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. 
شاید قباًل می شــد برای مطبوعات کودک و نوجوان تعریف 
کوتاهی ارائه کرد. اما الاقل در سه دهة اخیر، به دلیل کشف 
تفاوت های عمدة روان شــناختی، میان سه گروه خردسال، 

کودک و نوجوان، دیگر چنین چیزی ممکن نیست. عالوه بر 
این، تالش بر آن است که ثابت شود، برای صفر تا دو سالگی،  
دو تا چهار سالگی، چهار سالگی تا دبستان و نیز آغاز دبستان 
و سال های دبستان مجله های جداگانه ای نیاز داریم. در دورة 
صفر تا چهار سالگی مجله هایی الزم داریم که کودک و والدین 
در کنار هم جذب مجله شوند. در دور ه های بعدی نیاز است 
که بیان تصویری بر بیان کتبی ارجحیت پیدا کند. در دورة 
دبستان بی تردید تعریف مجله به سویی می رود که بزرگ سال 
از کنار کودک به هنگام خواندن مجله حذف شود. مجله های 
نوجوانان در این باره اگر به سوی به رسمیت شناختن نوعی 
پنهــان کاری بروند، موفق تر خواهند بــود. یعنی مطالب به 
گونه ای فراهم شوند که نوجوان خود را نیازمند مجله ببیند و 
در عین حال حس کند که باید مجله خودش را از دید و نگاه 

بزرگ ترهای خانواده دور نگه دارد ]رحماندوست، 1387[.

تقسيم بندی سنی در ادبيات کودک و نوجوان
ادبیات مدرن کودکان به دو روش طبقه بندی می شود: بر 

اساس »ژانر« یا بر اساس »سن خاص مخاطب«. 
معیارها برای تقسیم بندی بر اساس سن چندان واضح نیست 
و کتاب هایی که در محدودة ســنی مرزی قرار دارند، ممکن 
اســت در هر دو گروه طبقه بندی شوند. کتاب های مختص 
کودکان معمواًل به زبان ســاده نوشته می شوند و در آن ها از 
تصویرهای بزرگ و متعدد استفاده می شود. اما کتاب هایی که 
برای نوجوانان می نویسند، ادبیات ثقیل تری دارند و در آن ها 
از تصاویر کمتری استفاده می شود. تقسیم بندی بر اساس سن 

در گروه های زیر انجام می شود: 
1. کتاب  های تصویری: مناســب برای مخاطبینی که به 

تازگی خواندن را فراگرفته اند یا برای کودکان ۵-0 سال. 
2. کتاب هایی برای خوانندگان مبتدی: مناســب برای 
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کودکان 7-۵ سال. این کتاب ها غالبًا برای افزایش مهارت های 
خواندن طراحی می شوند. 

برای کودکان  3. کتاب های فصل بندی شده: مناسب 
12-7 سال که به دو نوع تقسیم می شوند: 

-کتاب  های دارای فصل های کوتاه: مناسب برای 7-9 
سال

-کتاب های دارای فصل های بلند: مناسب برای 9-12 
سال

4. قصه های مخصوص نوجوانان: مناسب برای 12-18 
سال ]اندرسون، 2008؛ از ویکی پدیا[.

تقسيم بندی سنی در ایران
طبقه بندي ســني كتاب هاي كودك و نوجوان از سال ها 
پیش به صورت جسته و گریخته در ایران نیز انجام مي شود. 
به نظر می رســد اولین بار »كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان« در سال 13۶0روشي براي گروه بندي سني كتاب ها 
تعریف كرد. در حال حاضر سال هاست كه نه تنها آن را براي 
دسته بندي كتاب هاي خودش به كار مي برد بلكه ناشران دیگر 
هم غالبًا براي تعیین گروه سني كتابي كه چاپ مي كنند، از 
همین دسته بندي استفاده مي كنند. این دسته بندی كودكان 
و نوجوانــان، یعنی همة افرادي را كه در محدودة ســني 3 
تا 17 ســال قرار دارند، را شــامل می شود و پنج گروه سني 
دارد: »الف« )3 تا ٥ ســال(، »ب« )۶ تا 8 ســال(، »ج« )9 
تا10 ســال(، »د« )11 تا 13 سال(، »هـ« )14 تا 17 سال(.  
دسته بندی دیگری در »وب سایت آمازون«، كتاب هاي گروه 
ســني دانش آموزان كالس سوم دبســتان تا سال هاي آخر 
دبیرستان را به دو گروه 9 تا 12 سال  و  نوجوانان   دسته بندي 

می کند ]شاه محمدي،1390[.
مجالت کودکان و دسته بندی سنی آن ها

é آمریکا 
در ایاالت متحده آمریكا ناشران متعددي در زمینة تولید 
مواد كمك آموزشـي كودكان و نوجوانان فعالیت مـي كنند و 
مجالت زیادي در این زمینه منتشر مي شوند. از جمله »شركت 
چاپ و نشر كاروس1« كه از 3٥ سال پیش تا كنون كتاب ها 
و مجــالت زیادي را براي گروه هاي ســني متفاوت به چاپ 
رسانده است. از مجالت چاپ شده توسط این شركت مي توان 
مجالت داستاني »كفشــدوزك« )گروه سني3 تا ۶ سال( و 
»كریكت2« )گروه سني9 تا 14 سال(، و مجالت غیرداستاني 
)علمي، هنري و علوم انساني( »بپرس3« )گروه سني 7 تا 10 
سال( و »بیندیش4« )كودكان و نوجوانان 10 سال به باال( را 
نام برد. از دیگر محصوالت این شركت، مي توان به »اودیسه٥« 
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »صورت ها۶« )كودكان 9 سال به 
باال(، »دانه هاي سیب7« )گروه سني ۶ تا 9 سال(، »حفاري8«  
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »عنكبوت9«  )گروه سني  ۶ تا 9 

سال(  و »دانستن10« )۶ تا 9 سال( اشاره كرد.
هامتي دامتي11: مجله اي اســت برای )گروه ســني ٥ تا 
7 ســال(  كه از اكتبر ســال 19٥2 تا سال 2000 به عنوان 
مجله اي هم ســو با »چیلدرن دایجست12« )گروه سني ۶ تا 
12 ســال( توسط دفتر انتشاراتي كاروس به چاپ مي رسید. 
در ســال 2009 دو هفته نامة چیلدرن دایجست به »جك 
و جیل13« تغییر نام داد، اما هامتي دامتي همچنان با همان 
نام به چاپ  مي رســد و امروزه در كنار جك و جیل و »الك 
پشت14« )گروه سني 3 تا ٥ سال( یكي از سه مجله اي است 
كه توسط این شركت انتشاراتي براي كودكان تهیه مي شود. 

خيال كن1٥: این گاه نامة آموزشــي ٥ شماره در سال براي 
كودكان 7 تا 12 ساله آمریكایي به چاپ مي رسد. 

تایم براي كودكان16: توسط انتشارات »تایم17« در ایاالت 
متحده آمریكا به چاپ  مي رسد. این مجله به صورت هفته نامه 
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در اختیــار دانش آموزان قرار مي گیــرد و آن ها را به مطالعه 
عالقه مند مي كند.

é انگلستان
آكویال18 : این مجله توسط انتشارات »جوانه تازه روییده19« 
در انگلستان و براي گروه  سني 8 تا 13 ساله منتشر مي شود 
و حاوي مطالبی دربارة زبان انگلیسي، فضانوردي، ریاضیات، 
محیط زیست، تاریخ، فلسفه، شناخت حیوانات، هنر و ورزش 
است.  »کلیک20« ویژة گروه سنی 3 تا ۶ سال، »سیکادا21« 
ویژة گروه سنی باالی 14 سال، »استوری باکس22« ویژة گروه 

سنی 3 تا ۶ سال از دیگر مجالت انگلستان هستند.

é  هندوستان
در هندوستان چندین مجله مخصوص كودكان و نوجوانان 
وجود دارد. مجلة »چامپک23« )ویژه گروه ســنی باالی 12 
ســال( از ســال 19۶8 تا كنون توســط »گروه مطبوعاتي 
دهلي24« در هندوستان چاپ مي شود. از سال 2004، مجلة 
دیگري با عنوان »ایندراهانوش2٥« )رنگین كمان( اضافه شده 
 اســت. این ماه نامه براي كودكان و نوجوانان 9 تا 1۶ ســاله 
منتشر مي شود. مجلة »تات2۶« )ویژه گروه سنی 3 تا 7 سال( 
و مجله »دیم دیما27« )ویژه گروه ســنی 9 تا 1٥ ســال( و 
مجلة »بعد از مدرسه28« )برای دانش آموزان دبستانی( از دیگر 

مجالت هندوستان هستند.

é استراليا 
»جدي نگیرید29« یكي از مجالت پرطرفدار اســترالیایي 
است كه دختران و پسران 7 تا 13 ساله آن را مطالعه مي كنند. 
»دي  ام اي جي30« )گروه سني 7 تا 12 ساله( نیز از مجالت 

دیگري است كه برای كودكان استرالیایي منتشر می شود.

é کانادا
اولین شــمارة »مجلة بوف31« در سال 197۶ توسط ناشر 
كانادایي، بایارد32 كانادا  منتشــر شد. ساالنه 10 شماره از 
این مجله براي گروه ســني 9 تا 13 ســال به زبان انگلیسي 
منتشر مي شــود. مجله »کریپ33« )ویژة گروه سنی 3 تا ۶ 
ســال( و مجله »ماس34« )ویژة گروه سنی 9 تا 14 سال( از 

دیگر مجالت کانادایی هستند.

é  فرانسه 
»گــوزن3٥«  به  صــورت ماه نامــه در ٥2 صفحه به  چاپ 
 مي رسد. این مجله كودكان را به جست وجو و كشف طبیعت 
تشویق مي كند. »سورتمه3۶« نیز مجله اي است كه به صورت 
ماه نامه در 3۶ صفحه منتشر مي شــود. داستان هاي بلند و 
كوتاه، بازي هاي آموزشي و معما از مطالب این مجله هستند. 
كودكان با مطالعة این نشــریه به ابزارهایي براي كشف بهتر 
دنیاي اطرافشــان دســت مي یابند. »فرفره37 « هم ماه نامه  
دیگري اســت كه در 3۶ صفحه منتشرشده و به كودكان در 
آموختن  کلمه ها و تصویرها كمك  مي كند. داستان هاي بلند 
و كوتاه، شــعرهاي كودكانه، كمیك استریپ و برچسب هاي 

بزرگ و جالب از محتویات این مجله است. 

é امارات
نام مجموعــه كتاب هاي كمیــك و مجله اي  ماجد38: 
مخصوص كودكان 12-9 ســال اســت كه در ابوظبي براي 
كودكان و نوجوانان اماراتي منتشر مي شود. اولین شمارة این 

مجله در سال 1979 منتشر شده است.

é چين
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اولین شمارة مجله »دنیاي داستان هاي علمي39« در سال 
1979 براي كودكان و نوجوانان چیني در این كشور به چاپ 

رسید. 

é روسيه
اولین شمارة مجله »مورزیلكا40« در سال 1924 منتشرشد. 
ماه نامه اي ادبي و هنري است كه براي كودكان ۶ تا 12 سالة 

روسي چاپ مي شود. 

é پاکستان
مجلة »سنتره41« از ژانویة سال 2008 میالدي تاكنون توسط 
انتشارات كفایت42، بزرگ ترین شركت انتشاراتي پاكستان، 
در كراچي به چاپ مي رســد. این مجله در قالب ماه نامه و به 
زبان اردو منتشــر مي شود. ســنتره به عنوان بخشي از مواد 
خوان داري زبان اردو در برنامه درسي مدارس پاكستان، براي 
آموزش خواندن به دانش آموزان 8 تا 12 ساله )دورة ابتدایي( 

گنجانده شده است. 

é عراق
مجلة »په په ووله43« ماه نامه ای آموزشــي است كه اولین 
شــمارة آن در بهار 1992 توسط انتشارات »رهایي كودكان 
كردستان44« منتشرشد. تنها مجلة آموزشي است كه به زبان 

كردي در كردستان عراق به چاپ مي رسد.

é ایران
رشد کودک )ویژة گروه سنی ۶ تا 7 سال(، رشد نوآموز 
)ویژة گروه سنی 8 تا 9 سال(، رشد دانش آموز )ویژة گروه 
ســنی 10 تا 12 سال(، رشــد نوجوان )ویژة گروه سنی 
13 تا 1٥ سال(، رشــد جوان )ویژة گروه سنی 1۶ تا 18 

ســال(، کيهان بچه ها )ویژة گروه سنی نوجوان(، سروش 
کودکان )ویژة گروه ســنی 7 تا 11 سال(، شاهد کودک 
)ویژة کودکان(، شاهد نوجوان )ویژة گروه سنی 11 تا 1۶ 
ســال(، شاهد جوان )ویژة گروه ســنی 17 تا 2٥ سال( و 
سروش خردساالن )ویژة گروه سنی 3 تا 7 سال( از جمله 
مجالت ایرانی هستند. تنها روزنامه ای که متعلق به گروه سنی 
نوجوانان اســت و در نیم ســال اول عرضه می شود، روزنامه  
»گنبد کبود« اســت.ماه نامة »موعود جوان« نیز برای گروه 
سنی دبیرستان منتشر می شــود. »سالم بچه ها« ماه نامه ای 
فرهنگی ویژة نوجوانان کشــور است. »معارف«، »داستان«، 
»شــعر«، »اجتماعی« و »آسمانه« از جمله بخش های مجلة 
»سالم بچه ها« است که در هر شماره مطلبی خاص نوجوانان 
دارد. این مجله در اولین جشنوارة مطبوعات کودک و نوجوان 
به عنوان بهترین نشریة کودکان و نوجوان برگزیده شد. سپس 
بار دیگر در چهارمین جشــنواره مطبوعات به عنوان بهترین 

نشریة نوجوانان انتخاب شد )پایگاه اطالع رسانی حوزه(.
مجلــة »پوپک« نیز یک ماه نامة فرهنگــی برای کودکان 
ایران اســت. شروع انتشــار این مجله از مرداد 1373 بوده و 
صاحب امتیاز آن »دفتر تبلیغات اســالمی حوزة علمیه قم« 
است. مجموعة مجالت »دوست« نیز در برای سه دورة سنی 

خردسال، کودک و نوجوان چاپ می شود. 
صاحب امتیاز این مجالت نیز»مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی )ره(« است. از طرف دیگر ماه نامه های »نبات« 
و »نبات کوچولو« از ســال 1389 بــه عنوان اولین مجالت 
تخصصی بــرای دو گروه ســنی کودک ) 7-12 ســال( و 
خردســال )3-۶ سال( فعالیت خود را شروع کردند و از سال 
1393 فعالیــت خود را در قالب »مؤسســه فرهنگی فردای 
روشن کودک« ادامه دادند. مؤسســة فردای روشن کودک 
به صورت تخصصی در زمینة تولید محتوا ) داســتان، شعر، 
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بازی و سرگرمی( به صورت مکتوب، چند رسانه ای و برخط با 
هدف آموزش و پرورش مهارت های مختلف برای کودکان و 

رده سنینام مجلهکشور

آمریکا

٥-3 سالالک پشت
۶-3 سالکفشدوزک

7-٥ سالهامتی دامتی
9-۶ سالدانه های سیب

9-۶ سالعنکبوت
9-۶ سالدانستن

12-۶ سالچیلدرن دایجست
10-7 سالبپرس

12-7 سالخیال کن
14-9 سالحفاری
14-9 سالاودیسه
14-9 سالکریکت
9 سال به باالصورت ها
10 سال به باالبیندیش

دانش آموزانتایم برای کودکان

انگلستان

۶-3 سالکلیک
۶-3 سالاستوری باکس

13-8 سالآکویال
باالی 14 سالسیکادا

هندوستان

دبستانبعد از مدرسه
باالی 12 سالچامپک

7-3 سالتات
1٥-9 سالدیمدیما

1۶-9 سالرنگین کمان

استراليا
13-7 سالجدی نگیرید
12-7 سالدی ام جی

کانادا
13-9 سالبوف

۶-3 سالکریپ

فرانسه
کودکانگوزن

کودکانسورتمه
کودکانفرفره

12-9 سالماجدامارات

کودکان و نوجواناندنیای داستان های علمیچين

12-۶ سالمورزیلکاروسيه
12-8 سالسنترهپاکستان

کودکانپه په ولهعراق

ایران

7-۶ سالرشد کودک
9-8 سالرشد نوآموز

12-10 سالرشد دانش آموز
1٥-13 سالرشد نوجوان
18-1۶ سالرشد جوان

نوجوانکیهان بچه ها
7-3 سالسروش خردساالن
11-7 سالسروش کودکان
کودکانشاهد کودک
1۶-11 سالشاهد نوجوان
2٥-17 سالشاهد جوان
نوجوانگنبد کبود
نوجوانسالم بچه  ها

کودکپوپک
پیش دبستانیدوست خردساالن

کودکاندوست کودک
نوجواناندوست نوجوان
۶-3 سالنبات کوچولو

12-7 سالنبات
دانش آموزان دبیرستانیموعود جوان

خردساالن فعالیت  می کند.

ـ مجالت مورد بررسی در آمریکا دارای دسته بندی های سنی 
جدول 1.  دسته بندی سنی مجالت در کشورهای مورد بررسی

در جدول 1 مجالتی که در هر کشور منتشر می شوند، به ترتیب گروه سنی آورده شده اند. همان  طور که مشاهده می شود: 
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جدول 2. دسته بندی مجالت در چهار گروه سنی
جواننوجواندبستانپيش از دبستانکشور

آمریکا

الک پشت
٥-3 سال

دانه های سیب
9-۶ سال

حفاری
_14-9 سال

کفشدوزک
۶-3 سال

عنکبوت
9-۶ سال

اودیسه
_14-9 سال

هامتی دامتی
7-٥ سال

دانستن
9-۶ سال

کریکت
_14-9 سال

چیلدرن دایجست_
12-۶ سال

صورت ها
_9 سال به باال

بپرس_
10-7 سال

بیندیش
_10 سال به باال

_
خیال کن

12-7 سال
تایم برای 
_کودکان

انگلستان

کلیک
۶-3 سال

آکویال
13-8 سال

سیکادا
_باالی 14 سال

استوری باکس
___۶-3 سال

هندوستان

تات
چامپک_7-3 سال

_باالی 12 سال

دیمدیما__
_1٥-9 سال

رنگین کمان__
_1۶-9 سال

استراليا
جدی نگیرید_

__13-7 سال

دی ام جی_
__12-7 سال

کریپکانادا
۶-3 سال

بوف
__13-9 سال

فرانسه

استوری باکس
۶-3 سال

گوزن
__کودکان

سورتمه_
__کودکان

فرفره_
__کودکان

ماجد_امارات
__12-9 سال

متفاوتی هستند و یک دســته بندی مشخص و  یک شکل 
ندارند. برای مثال، مجلة الک پشــت برای گروه سنی 3 تا ٥ 
سال، اما مجلة کفشدوزک برای گروه سنی 3 تا ۶ سال منتشر 

می شوند. 
ـ در انگستان مجالت مورد بررسی مربوط به سه گروه سنی 

3 تا ۶، 8 تا 13 و 14 سال به باال هستند. 
ـ در هندوســتان مجالت مورد بررسی متعلق به گروه سنی 
3 تا ۶، 8 تا 13 و باالی 14 ســال هستند. تنها مجلة بعد از 

مدرسه متعلق به کل دانش آموزان دبستانی است.
ـ  در استرالیا مجالت بررسی شده مربوط به گروه سنی 7 تا 

12 یا 13 سال هستند. 
ـ  در کانادا مجالت متعلق به گروه ســنی 3 تا ۶ سال و 9 تا 

13 سال هستند. 
ـ در مجالت فرانســه گروه ســنی ذکر نشده است. مجالت 
کشورهای امارات، روسیه و پاکستان مربوط به گروه سنی ۶ 

تا 12 سال هستند. 
ـ در مجالت چین و عراق گروه سنی ذکر نشده است. 

ـ بین مجالت ایران نیز دســته بندی های متفاوتی مشاهده 
می شود.

با عنایت به وجود تفاوت بســیار زیاد بین مجالت از منظر 
دست بندی ســنی آن ها، به منظور کسب نتایجی مدون از 
این مقایسه،  تمام مجالت در چهار دستة سنی تقسیم بندی 
شــده اند. در این تقسیم بندی که آن را در جدول 2 مشاهده 
می کنید، مجالت به چهار گروه پیش از دبســتان، دبستان، 

نوجوان و جوان تقسیم شده اند.
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امارات، چین، روسیه، پاکستان و عراق نیز به همین شیوه 
عمل کرده اند. اما در ایران این روند کاماًل متفاوت است و برای 
سنین از دورة پیش دبستانی تا جوانی مجالت متنوعی تولید 
و منتشر می شود. گروه مجالت رشد در این زمینه بیشترین 
تنوع را دارند و تقسیم بندی سنی آن ها از شش سالگی شروع 

می شود و در ادامه، هر مجله هر دو سال را در بر می گیرد. 
در نهایت رشــد جوان تا پایــان دوران تحصیل یعنی 18 
سالگی را پوشــش می دهد. مجالت کیهان بچه ها، سروش، 
شاهد، دوچرخه، همشهری بچه ها، سالم بچه ها،  پوپک، نبات 
کوچولو و .... نیز از دیگر نشــریات کودکان در ایران هستند. 
سروش در دو گروه پیش از دبستان و دبستان و شاهد در سه 
گروه دبستان، نوجوان و جوان فعالیت می کند. دو مجلة گنبد 
کبود و موعود جوان نیز بــه ترتیب برای نوجوانان و جوانان 

تولید می شود. 
به نظر می رســد ایران بیــن بقیة کشــورها کامل ترین 
تقسیم بندی را در تولید مجالت دارد و تمام گروه های سنی 
از پیش از دبستان تا پایان تحصیل را شامل می شود که این 
موضوع موجب می شود، مخاطب کودک، نوجوان و جوان حق 

انتخاب بیشتری در این خصوص داشته باشد. 

پی نوشت ها
1. Carus publishing Company
2. Cricket
3. Ask
4. Muse
٥. Odyssey
6. Faces
7. Apple seeds
8. Dig
9. Spider
10. Know
11. Humpty Dumpty

جواننوجواندبستانپيش از دبستانکشور

_چين
دنیای داستان های 

علمی
کودکان و نوجوانان

_

مورزیلکا_روسيه
_12-۶ سال

سنتره_پاکستان
_12-8 سال

په په وله_عراق
_کودکان

ایران

رشد کودک
7-۶ سال

رشد نوآموز
9-8 سال

رشد نوجوان
1٥-13 سال

رشد جوان
18-1۶ سال

سروش خردساالن
7-3 سال

رشد دانش آموز
12-10 سال

کیهان بچه ها
نوجوان

شاهد جوان
2٥-17 سال

دوست
خردسال

سروش کودکان
11-7 سال

شاهد نوجوان
1۶-11 سال

موعود جوان
دانش آموزان 

دبیرستانی
نبات کوچولو
۶-3 سال

شاهد کودک
کودکان

سالم بچه ها
_نوجوان

پوپک_
کودکان

دوست نوجوان
_نوجوان

دوست_
کودک

گنبد کبود
_نوجوان

نبات_
__12-7 سال

همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، باالترین 
تعداد مجالت به کشور آمریکا اختصاص دارد. در این کشور 
مجالت به ســه دسته پیش از دبســتان، دبستان و نوجوان 
تقسیم می شوند، ولی در حوزة جوانان مجله ای منتشر نشده 
است. می توان گفت تقریبًا این روند در کشورهای دیگر هم 
وجود دارد و برای جوانان به ندرت مجله ای تولید می شود. در 
هندوستان مجالت متعلق به دو گروه سنی پیش از دبستان و 
نوجوان هستند. اما در دو کشور استرالیا و فرانسه مجالت تنها 

برای دبستانی ها تولید می شوند. 
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12. Children digest
13. Jack and Jill
14. Turtle
1٥. Imagine
16. Time for kids
17. TIME
18. Aquila
19. New leaf publishing ltd
20. Click
21. Cicada
22. Story Box
23. Champak
24. Delhi press group
2٥. Indrahanush
26. Toot
27. Dimdima
28. After school
29. Just kidding
30. DMAG
31. Owl
32. Bayard Canada
33. Chrip
34. Muse
3٥. Wappiti
36. Toboggan
37. Toupie
38. Majid
39. Sience fiction world
40. Murzilka
41. Suntra
42. Kifayat publishers
43. Pepule
44. Kurdistan Save the Children )KSC(
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 مراسم پایاني هفتمين جشنوارة ملی توليد محتوای 
 الکترونيکــی ویــژة دانش آمــوزان، فرهنگيان و 
دانشــجوـ  معلمان در روز سه شنبه دوم شهریورماه 
139۵ در سالن اميرکبير مدرسة دارالفنون برگزار شد.

توانمندسازی مدارس
انتشــارات و تکنولوژی  محمد ناصری، مدیرکل »دفتر 
آموزشی« در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به حاضران، 
از همة دســت اندرکاران و برگزارکنندگان جشــنواره تشکر 
کرد و گفت: »ایجاد و شناسایی یک بانک بزرگ اطالعاتی از 
مهم ترین اهداف این جشنواره است.«وی افزود: »تولید مواد 
و رسانه ها متناســب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده 
از آن ها در فرایند تدریس، زمینه ســازی برای مشارکت فعال 
معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی سازی مواد و منابع 
متنوع یادگیری و توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی 

و محــوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره برداری از 
مواد و رســانه های آموزشــی از دیگر اهــداف برگزاری این 
جشنواره است.« مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در ادامه توضیح داد: »این جشنواره با حضور بیش از 200هزار 
نفر شرکت کننده برگزار شده که اجرای آن کار بسیار عظیمی 
است و جا دارد که از همة برگزارکنندگان آن تقدیر و تشکر به 
عمل آید. امروز برگزیدگان مرحلة نهایی این جشنواره معرفی 
خواهند شد. این موفقیت برای آن ها مبارک باد و امیدواریم که 

در این عرصه توفیقات بیشتری کسب کنند.«

شادابی و تنوع در محيط  های آموزشی
در ادامة این مراسم، سيدسعيد بدیعی، معاون تکنولوژی 
آموزشــی و دبیر جشــنواره، گزارشــی از چگونگی برگزاری 
»هفتمین جشــنوارة ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد« 
ارائه کرد و گفت: »کار این جشــنواره از مهرماه سال 1394 

گام هفتم در جادة  تولید 
محتوای الکترونیکی رشد

گزارش مراسم پاياني هفتمين جشنوارة توليد 
محتوای الکترونيکی رشد

نصراهلل دادار گزارش
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با ارسال بخشنامة دستورالعمل برگزاری جشنواره به استان ها 
کلید خورد. این جشنواره در سه گروه دانش آموزان، معلمان 
و دانشجو ـ  معلمان برگزار شد. گروه اول شامل دانش آموزان 
پایة ششم، متوسطة اول، متوسطة دوم و هنرجویان بود. گروه 
دوم شامل معلمان مدارس استثنایی، ابتدایی، متوسطة اول و 
متوسطة دوم و گروه سوم دانشجو معلمان بودند. امسال برای 
اولین بار بیش از 700 دانشجو ـ  معلم در این جشنواره شرکت 
کرده اند.« بدیعی سپس به اهداف جشنواره پرداخت و اظهار 
داشت: »هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره، ایجاد بانکی 
از اطالعات محتواهای تولید شده در استان هاست که ان شاءاهلل 
اســتان ها بتوانند به آن ها مراجعه کنند و محصوالت تولیدی 

خودشان را ببینند.«
وی افزود: »از دیگر اهداف این جشــنواره، ایجاد شــادابی و 
تنوع در محیط های آموزشــی و اســتفاده از توان معلمان و 

دانش آموزان در تولید محتواهای الکترونیک است.«

دبیر هفتمین جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی رشد با 
بیان این  مطلب که این جشنواره در مرحلة استانی و کشوری 
برگزار شــده است، گفت: »مرحلة اول در استان ها برگزار شد 
و مرحلة دوم آن کشوری بود. انصافًا همة آثاری که به مرحلة 
کشوری رسیدند، آثار خوب، ارزشــمند و برگزیده ای بودند. 
بنابرایــن همه خوب و برترند و بزرگانی که اســامی آن ها در 
ویژه نامة جشــنواره درج شده اســت، نمونه ای از برگزیدگان 
هســتند.« وی در ادامه گفت: »یک ســامانة ثبت نام برای 
جشنواره پیش بینی کرده بودیم که در همان ابتدای کار بیش 
از 240 هزار نفر در آن سامانه ثبت نام کردند. اما چون تعدادی 
از  کارها نهایی نشــده یا به مرحلة استانی نرسیده بودند، در 
مجموع تعداد 1487۶٥ اثر پاالیش شده به استان ها رسیدند 
که بعد از پاالیش آن ها در اســتان ها، تعــداد 90279 اثر در 
استان ها داوری شــدند که کار خیلی سنگینی بود. سرانجام 
توســط اســتان ها انجام شــد و 47٥0 اثر از آن ها به مرحلة 



172

کشــوری راه یافتند. کار داوری روی آثار راه 
یافته به مرحلة کشــوری از فروردین امسال 
)139٥( توسط هشت داور فنی آغاز شد. پس 
از چنــد ماه کار و تــالش داوران، 48٥ اثر به 
عنوان برترین های استانی از 30 استان انتخاب 
شدند و ما امروز 81 اثر برتر کشوری آن ها را 

مورد تشویق و تقدیر قرار داده ایم.« مهندس بدیعی در پایان 
اظهار داشت: »ما در شــبکة رشد بستری ایجاد کرده ایم که 
ان شــاءاهلل همة محصوالت مناسب اســتان ها را روی شبکة 
استانی خودشــان بگذاریم؛ البته به شرط آنکه صاحبان آثار 

اجازة این کار را هم به ما بدهند.«

تحول در آموزش و پرورش یک امر دفعی نيست
حجت االســالم و المســلمین دکتــر محی الدین بهرام 
محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی، سخنران بعدی این جشــنواره بود. ایشان در آغاز 
سخنان خود ضمن گرامی داشت یاد و خاطرة شهیدان رجایی 
و باهنر، هفتة دولت را تبریک گفت. وی در ادامه افزود: »تعلیم 
و تربیت کشــور امروز در روند یک تغییر و تحول همه جانبه 
اســت. تحول در آموزش و پرورش امری دفعی نیســت که 

اکنون افرادی ســؤال کنند، چه تحولی اتفاق 
افتاده است. این موضوع مثل ساختمان سازی 
نیســت که ظرف یک یا دو ســال، 10 یا 20 
طبقه بسازید و بگویید بیایید آن را ببینید. آثار 
و پیامدهای تحول در عرصة تعلیم و تربیت، 
شاید یک یا دو نسل طول بکشد تا ظهور کند. 
امروز که تحول در آموزش و پرورش شــروع شده است، با 
یاری شما و نهادهای پشتیبانی، پشتیبانی می شود؛ با نگاه  های 
تیزبینانة مقام معظم رهبری تعقیب و رصد می شــود و آثار 
مثبت خودش را اندک اندک نشان می دهد. البته ما مسئوالن 
باید با دقت و مراقبت فرایند این تحول را در عرصه های مختلف 
و در ساحت های متنوع تربیتی رصد کنیم. برای مثال، ما در 
حوزة تغییر محتوا، کتاب های پایه های اول تا ششم و پایه  های 
هفتم تا نهم را تغییر داده ایم و امسال به پایة دهم رسیده ایم. 
اما چنین نبوده اســت که ما تخته گاز حرکت کنیم و مراقب 
اطراف و جوانب خود نباشــیم. امروز ما کارها را ایســتگاه به 
ایستگاه، توسط پژوهشگران رصد کرده ایم که آیا همین هدف 
اجتماعی تربیت کردن، جامعه پذیری و ... که در سند تحول و 

برنامة درسی آمده است محقق شده است، یا نه.«
دکتــر محمدیان در ادامه گفت: »آثاری که شــما تولید و 
در این جشــنواره ارائه کرده اید، حاصل مشارکت است. یعنی 
بخشی از سند تحول اجرایی شده است. امروز بین دانش آموزان 
گفت وگو، سؤال کردن و فرهنگ نقدپذیری رایج شده است. 
ما برای پایة ششــم ابتدایی کتاب تفکر و پژوهش را تولید 
کرده ایم و این از جمله درس هایی اســت که دانش آموزان و 

معلمان از آن استقبال کرده اند. افراد باید این ها را ببینند.
افرادی که سؤال می کنند که چه کرده اید، باید از خودشان 
بپرسند که ما برای تعلیم و تربیت کشور، برای تأمین مرجعیت 
معلم یا ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان چه کرده ایم؟ دمیدن 
در بوق شــعار ساده است. دســتگاه تعلیم و تربیت کشور در 

 
ناصری: ایجاد و 

شناسایی یک بانک 
اطالعاتی بزرگ، از 
مهم ترین اهداف 

برگزاری این جشنواره 
است.
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زمین سنگالخ راه می رود. نباید به جای اینکه 
هموارش کنیم، دائم دست کسانی که رهروان 

آن راه اند را بگیریم و ایجاد مزاحمت کنیم.«
وی گفــت: »در ســال 138٥، در همین 
جشنوارة تحلیل محتوا، 7۶ نفر شرکت کرده 
بودند، اما امســال این رقم بــه 240 هزارنفر 

رسیده است. این نشان از نشــاط و شور در دستگاه تعلیم و 
تربیت کشور دارد. این شور و نشاط در همة بخش های وزارت 
آموزش و پرورش وجود دارد و این ها بیانگر آن است که حجم 
عظیمی از کار دارد اتفاق می افتد. در سال های قبل در سازمان 
پژوهش معمواًل دو یا ســه کتاب تغییر پیدا می کرد، امسال 
همکاران ما 140 عنوان کتاب درسی تولید کرده اند. این امر 
سهل و ساده ای نیست؛ بسیار سخت است. من همکاران خودم 
را می بینم که گاه برای انجام کارها، شب ها در اداره مانده اند. 
واقعًا خجالت می کشم. چگونه می توان به این افراد گفت که 

شور و نشاط ندارید؟
همین جمعی که امروز اینجا آمده اند، همه با شور و نشاط اند. 
چطور می توان به آن ها گفت نشاط ندارید؟ بخشی از کارهای 
جدیدی که در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در 
حــوزة تولید محتوا اتفاق افتاده، مثــل درس جدید تفکر و 
سواد رسانه ای که با همین جشنوارة امروز ما مرتبط است، 
اقدام جدیدی اســت. البته هر امر جدیدی هم با مقاومت رو 
به رو خواهد شــد و هم به قول شهید مطهری سنگ به آن 
خواهند زد. االن در کشور ما برخی این گونه شده اند که تا کار 
نمی کنی، حرف نمی زنند. ولی وقتی کاری کردی، می گویند  
آقا این کتاب به لحاظ علمی ضعف دارد یا از این قبیل حرف ها. 
خب شما بیایید کمک کنید تا اصالح شود. اما به قول موالنا 

ای کاش نقدها را عیاری بود.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامه با 
تشکر از دست اندرکاران جشنواره، گفت: »ضروری می دانم که 

از همة شما دست اندرکاران و گروه  های تولید 
و تحلیل محتوا در اســتان ها تشکر کنم. این 
اقدامات نشــان می دهد که گروه های تولید و 
تحلیل محتوا در استان ها وجود دارند. چون ما 
می خواهیم در آینده بخشی از کارهای تولیدی 
سازمان را به استان ها بسپاریم و اقدامات شما 
نشــان می دهد که این ظرفیت در استان ها وجود دارد. اما بر 
این نکته هم تأکید می کنم هر جا که هستیم، باید یک قدم 
جلو برویم. آنچه اتفاق افتاده است، نقطة پایانی کار ما نیست. 
بلکه نقطة آغازین کار ماست.  توجه داشته باشیم، آشنایی با 
این فضای جدید که آن را مجازی نمی دانم، بلکه فضای دوم و 
فضای توسعه یافته می دانم، ضرورت های خاص خودش را دارد 
که البته نیازمند مطالعه و کارهای جمعی اســت. وارد کردن 
دانش آموزان به این فضا و رها کردن آن ها کار درستی نیست. 
باز کردن این پنجره ها و آزاد گذاشــتن عبور هر منظره ای از 
این پنجره کار عاقالنه نیســت. این پنجره ها باید به ســمت 
مناظری باز شوند که تعلیم و تربیت را مدد می کنند. ما باید 
بتوانیم هدایتگری آموزشی و تربیتی خودمان را داشته باشیم. 
البته ایجاد موقعیت و شرایط بهینه برای انتخاب دانش آموز و 
مخاطب جزو وظایف تعلیم و تربیت است. ما نمی گوییم که تا 
پایان عمر باید کسی دست او را بگیرد و راه ببرد، بلکه معتقدیم 

باید پاهای او را برای راه رفتن خوب توانمند کرد.«
دکتر محمدیان در پایان گفت: »امیدوارم که کارهای شما 
تداوم پیدا کند و شــبکة ملی رشــد از کارهای شما استفاده 
کند. شما باید دیده شوید و تالش کنید که دیده شوید. دیده 
شدن در شبکة ملی رشد یک فرصت است. وقتی دیده شدید، 

می توانید حق الزحمة خود را هم از آن بردارید.«
٭٭٭

در پایان مراســم، ضمن معرفی برگزیدگان مرحلة نهایی 
جشنواره، جوایز آن ها نیز اهدا شد.

 
بدیعی: امسال برای 

اولین بار بیش از 700 
دانشجو ـ  معلم در 

این جشنواره شرکت 
کردند.
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امســال برای نخســتين بار، تعدادی از فيلم های 
چهل وششمين جشــنوارة بين المللی فيلم رشد در 
دانشکدة ســينما و تئاتر تهران به نمایش گذاشته 
 شد. فيلم ها همه روزه در یک نوبت برای دانشجویان 
عالقه مند اکران می شد. برگزاری برنامه ها و کارگاه های 
آموزشی از دیگر اتفاقاتی بود که بخش نمایش فيلم ها 
را همراهی می کرد. یکی از این کارگاه های آموزشی، 
»سایبر دراما« )روایت تعاملی در فيلم آموزشی( بود 
که سه شنبه 18 آبان 139۵ با سخنرانی وحيد گلستان 
و با حضور دانشجویان در »سالن شهيد فالحت پور« 

این دانشکده اجرا شد.

تعریف فيلم آموزشی
در این کارگاه آموزشــی، ابتدا تعریف کوتاهی از فیلم 
آموزشــی و مبحث روایت تعاملی )ســایبر دراما( ارائه شد. 
سایبر دراما افق های تازه ای را در سینما گشوده است و این 
شیوة بیانی جدید می تواند با فیلم آموزشی نقاط مشترک و 

اتصالی تازه ای ایجاد کند.
اغلب شرکت کنندگان در این برنامه دانشجویان دانشکدة 
ســینما و تئاتر تهران بودند. پس از تعریف فیلم آموزشی و 
بازکردن عناصر، کلیدواژه ها و مؤلفه های آن، این پرســش 
مطرح شد که: »اساسًا جایگاه فیلم آموزشی در فرایند آموزش 
چیست؟ و چگونه می توان اتصالی قوی میان فیلم آموزشی 
و سینما برقرار کرد؟« پاسخ به این پرسش ، اصلی ترین هدف 
کارگاه بود و همة برنامه های آن در جهت دستیابی به یک 
نتیجه گیری نهایی و قانع کننده طراحی شده بودند. همچنان 
که یک فیلم آموزشی خوب، به طور غیرمستقیم مخاطب را با 
خود همراه می کند تا پیام های آموزشی اش شنیده شود، این 
پرسش های نظیر آن نیز در سیر منطقی خود، دانشجویان را 

قدم به قدم به نتیجة موردنظر نزدیک می کرد.

رویدادهای دنيای دیجيتال
کارگاه با مروری بر رویدادهای دنیای دیجیتال و اثرات 
آن بر شکل بیان سینمایی ادامه پیدا کرد. رسانه های جدید 

سایبردراماتیک 
و فیلم آموزشی
گزارش کارگاه آموزشي »گذری بر سايبر دراما «

روايت تعاملی در فيلم آموزشی

گزارش
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می توانند افق تازه ای را پیش روی مخاطب مشتاق قرار دهند 
و تماشاچی را با آثاری با بیان جدید آشنا کنند.

در زمینة رابطة ســایبر دراما، ساختار مدرن و ساختار 
ارسطویی داســتان گویی نیز با دانشجویان تبادل نظر شد. 
بررســی فرم هایی که می توانند با موضوع سایبردراما اجرا 
شوند و یا حتی قباًل اجرا شده اند و نیز چگونگی کمک رسانی 
آن ها به فرایند فیلم آموزشی، بخش پایانی این نشست را به 

خود اختصاص  داد. 

فيلم مستند »بر فراز آسمان«
پس از پایان بحث ها، فیلم مســتندی با عنوان »بر فراز 
آسمان« برای دانشجویان نمایش داده شد. این مستند که 
درواقع بســته ای آموزشی است، ساختاری متفاوت با دیگر 
مستندها را دنبال می کند. در مستندهای معمول، فیلم با 
یک ســؤال آغاز می شود و در بستر خود ادامه می یابد تا در 
نهایت، خود به همة سؤاالت پاسخ دهد. اما در مستند برفراز 
آسمان، ســؤاالت به موضوعات ریز متفاوتی تبدیل شده اند 

که برای هر یک، فیلمی ساخته شده است. در این مجموعه 
با ده ها و گاهی حتی بیش از 100 قطعه فیلم بســیار کوتاه 
روبه رو هستیم که هیچ کدام نسبت به دیگری اولویت خاصی 

ندارند و هر یک پاسخ گوی سؤالی کوتاه هستند. 
چیدمان این فیلم ها به گونه ای است که انواع فایل های 
صوتی، عکس، پی دی اف آموزشی و دیگر اسناد آموزشی به 
آن ضمیمه می شوند. درنتیجه به مخاطب اجازه می دهد که 
برای ورود به مباحث آموزشی فیلم، خود مشارکت و تعامل 
داشته باشد. به گونه ای که هر جا احساس نیاز کرد، برگردد و 
دوباره ببیند و همچنین جاهای غیرضروری را نادیده بگیرد 
و بیشتر بر قسمت های دلخواه خود تمرکز کند. برای نمونه 
این مخاطب است که تصمیم می گیرد در کنار دیدن فیلم، 
فایل های صوتی و اسناد آموزشی آن را ببیند یا نبیند. این 
تعامل عالوه بر جذاب بودن برای مخاطب، تجربة تازه ای را 
پیش روی او قرار می دهد، به گونه ای که با احترام گذاشتن به 
فردیــت مخاطب، این امکان را برای او فراهم می کند تا اگر 
بخشــی از اطالعات فیلم برایش تکراری است و نیازی هم 
به آشنایی زدایی فرمیک وجود ندارد، به راحتی از دیدن این 

قسمت ها صرف نظر کند و به بخش های دیگر بپردازد. 
این دقیقًا همان چیزی ا ست که در مستند بر فراز آسمان 
رخ می دهد. این مستند یک نمونه از مبحث سایبردراماتیک 
به شمار می آید. سایبردراماتیک با محور قصه گویی ماهیت 
پیچیده تری دارد و برای آنکه مخاطب بتواند از آن استفاده 
کند، باید انواع گجت، ابزار و سخت افزار برای او تولید شود. 
به عبارت دیگر، تنها بحث نرم افراری مؤلف یا فیلم ساز مطرح 
نیســت، بلکه باید از ســوی مخاطب هم، شرایط نمایشی 

متفاوتی ایجاد شود. 
پــای صحبــت دانشــجویان حاضــر در کارگاه کــه 
می نشستیم، هدف اصلی حضور خود را کنجکاوی زیاد برای 
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کسب اطالعات بیشتر دربارة این مقوله می دانستند. سيد 
عليرضا طباطبایی، دانشجوی سینمای دانشگاه هنر، یکی 
از افــرادی بود که کنجکاوی زیاد، پایــش را به این کارگاه 
گشوده بود. او دریافتش را از کارگاه چنین بیان کرد: »وجه 
داستانی سایبر دراما می تواند تحول گسترده ای را در نحوة 
ارائة داســتان و درگیرکردن مخاطب ایجاد کند. به همین 
دلیل کنجکاو بودم که بیشتر دربارة آن بدانم. این کارگاه با 

توجه به موضوع آن، بسیار متفاوت و جدید بود. 
دانشــجویان از کارگاه های آموزشــی استقبال خوبی 
می کنند. به ویژه زمانی که این کارگاه ها با موضوعات آموزنده 
و استادان باتجربه و متخصص برپا شود، شاهد استقبال خوب 
آن ها خواهیم بود. باپرداختن بیشــتر به مقولة سایبردراما 
و آشنایی بیشــتر با آن، می توان فرم ها و سبک های روایی 

جدیدی را در حوزة سینمای کشور پیش بینی کرد.«
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در یک نگاه کلی، عناصر تصویری نشریات رشد کودک، 
نوآموز و دانش آموز را فارغ از تکنیک و گونه های واقع گرا 

یا انتزاعی می توان به گونه های زیر دسته بندی کرد:
1. تصویرگری؛

2. طراحی و نمادهای گرافیکی؛
3. عکس؛

4. کالژهای ترکیبی؛
٥. ترام ، فضا و پس زمینه های رنگی؛

۶. تنوع فونت های نوشتاری.
بدون شک در ترکیب عناصر تصویری فوق، رعایت نکات زیر 

ضروری است:
1. مطابقت علمی و آموزشی؛

2. هم خوانی با متن؛
3. ارزش گذاری درست بر کلیدواژه های متن )و برجسته سازی 

کلیدواژه های اصلی(؛
4. جذابیت ترکیب متن و تصویر )در صفحه آرایی(؛

٥. رعایت عناصر زیبایی شناسانه به بهترین شکل.
همچنین، رعایت نکاتی که در ارائة تصویر برای متن مورد 
نظر ضروری به نظر می رسند تا عناصر زیبایی شناسانة تصویر 

در جای خود قرار گیرند:
1. ترکیب بندی جذاب در تصویر؛

2. استفاده از تضاد )کنتراست( های رنگی مناسب؛
3. توجه به گروه سنی کودک در هرکدام از نشریات سه گانة 

کودک؛
4. توجه کافی به نکات آموزشی و پیام های موجود در متن؛

٥. توجه به حس های پنهان در کنش های شــکل گرفته در 
متن؛

۶. هماهنگی مناســب و ایجاد تعادل میان عناصر تصویری 
)تصویرگــری، طراحــی، عکس، پس زمینه هــای رنگی و 

فونت ها( با توجه به گروه سنی کودک؛
7. حفظ تعادل میان ســه گونة اصلــی نماهای تصویری 
)نزدیک، متوســط، دور(. هرچه گروه سنی پایین تر باشد، 

زیبایي شناسي تصویري
در مجالت رشد

جمال الدین اکرمی، نویسنده و پژوهشگر مقاله

عناصر تصويری در نشريات رشد کودک، نوآموز و دانش آموز
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نمای نزدیک بیشتری در تصاویر الزم است؛
8. توجه به واقع گرایی و انتزاع، برقراری تعادل میان آن ها با 

توجه به میزان درک گروه سنی مخاطب؛
9. تعادل جنسیتی )دختر و پسر(؛

10. دوری از یکسان سازی چهره ها )و لباس ها( در تصویرهای 
جمعی؛

11. سفید خوانی؛
12. نسبت میان حجم متن و تصویر با توجه با گروه سنی 
مخاطــب )هرچه گروه ســنی باالتر مــی رود، حجم متن 

سنگین تر و حجم تصویر سبک تر می شود(؛
13. تعادل تنالیته ها و سایه روشن های رنگی با توجه به گروه 
سنی مخاطب )هرچه گروه ســنی مخاطب باال تر  می رود، 

تنالیته ها و سایه روشن های رنگی متنوع تر می شود(؛
14. توجه به ایجاز در عناصر تصویری )هرچه گروه ســنی 

مخاطب باالتر می رود، جزئیات تصویری افزایش می یابد(؛
1٥. تنوع فونت )هرچه گروه سنی مخاطب پایین تر باشد، 

تنوع فونت و شکل فانتزی آن ها بیشتر و پرتحرک تر است(.
از آنجا که تصویرگران امروزی بیش از همه به ســوی 
تصویرهای خیال انگیز و فانتزی تمایل نشان می دهند، این 
خطر  وجود دارد که میــزان درک کودک مخاطب تصویر 
نادیده گرفته شــود و تصویرهای اغراق شده در گرایش به 
تخیل، کودکان گروه های ســنی پایین تر را از دستیابی به 
درون مایة علمی و آموزشــی موجود در متن )و تصویر( دور 

کند.
فراموش نکنیم، نشــریات رشــد نشــریات همکار با 
کتاب های درسی به شمار می روند و با توجه به میزان فراگیر 
بودن آن ها در ســاختار ملی، خواه ناخواه از ارزش آموزشی 
خاصی برخوردارند، زیرا برخالف اهداف کتاب های درسی، 
پیام خود را به شکل غیرمستقیم منتقل می کنند و هم سو 
با کتاب های درســی، باید از ارزش های دیــداری )و ادبی( 

برجسته ای برخوردار باشند.
اطالق نشــریه بر مجموعة مجالت رشد، بیانگر جایگاه 
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صرفًا ژورنالیستی آن ها نیست. این به آن معناست که نگاه 
گذرا و سطحی به تصویر )و متن( در این نشریات می تواند 
سلیقه های کودکانه را در سطح ملی تغییر دهد و از اهمیت 
ارزش های زیبایی شناسانة آن بکاهد. به عبارت دیگر، توجه 
به تصویرهای هنرمندانه، پرکار و گاه ماندگار در این نشریات 

می تواند میزان بالندگی را در آن ها به نمایش بگذارد.
با توجه به نکات مطرح شده در بخش نخست این نوشتار 
و مقایسة آن با عناصر تصویری موجود در نشریات نام برده، به 

موارد تطبیقی در هریک از نشریات زیر می پردازیم.

1. رشد کودک
از آنجــا کــه دو فرایند: »صحــت علمی ـ آموزشــی« و 
»هم خوانی با متن« مهم ترین نکاتی هســتند که افزون بر 
عناصر زیبایی شناسی تصویری باید مورد توجه تصویرگر و 
گرافیست قرار گیرند، نخست به موارد تطبیقی این دو فرایند 

می پردازیم.

الف( صحت علمیـ  آموزشی
٭ رشــد کــودک 1، صفحة 3 )قصه  های فرشــته(ـ  رنگ 
گنجشک قرمز است. در مواردی که نام پرنده برده می شود، 
ضروری اســت شــکل ظاهری و رنگ آن بــا پرندة واقعی 
هم خوان باشــد. همین پرنده در شــماره های 2 و 3 رشد 
کودک به رنگ بنفش نقاشی شده است. به خاطر بیاوریم، 
تغییر رنگ شخصیت های متنی، عمدتًا برای بیان احساس 
ـ به ویژه در سبک اکسپرسیونیسمـ  صورت می گیرد. درک 
این ویژگی برای کودک گروه ســنی الف دشوار است. مثاًل 
گربة آبی بیانگر جانوری آرام و صلح طلب است و گربة قرمز  

موجودی خشمگین و خطرناک.
٭ همان جا، صفحة ٥ )کی بود؟( ـ رنگ روسری خانم معلم 

در کالس قرمز است. این با واقعیت کالسی کودک هم خوان 
نیست!(

٭ همان جــا، صفحة 31 )صدای هوهو( ـ شــکل قاصدک 
واقعی نیست.

٭ رشــد کودک2، روی جلدـ  چهرة مرغ از رو به رو نقاشی 
شده است، ولی نوکش از پهلوست )انتزاع اغراق شده(.

٭ همان جا، صفحة 18 )گریة پیاز( ـ رنگ بادمجان قرمز و 
رنگ پیاز بنفش است.

٭ همان جا، صفحــة 20 )کوهان برفــی( ـ برف روی کوه 
خاکستری است.

٭ همان جا، صفحة 2٥ )کیف مادربزرگ(ـ  رنگ هزارپا سبز 
است )با کرم ابریشم اشتباه می شود(.

٭ همان جــا، صفحة 31 )پاییز نقــاش(ـ  توت فرنگی روی 
درخت نقاشی شده است!

٭ رشــد کودک 3، صفحة 4 )دو با دو(ـ  روپوش معلم قرمز 
نقاشی شده است. با واقعیت کالسی کودک هم خوان نیست. 

می توانست حداقل آبی یا سبز یا ... باشد.
٭ همان جا، صفحة 9 )قدقدا...( ـ النة مرغ به خانة انســان 

شبیه است.
٭ همان جا، صفحة 13 )بازی تازه(ـ  بچة گنجشک و جوجة 

مرغ هم رنگ و هم شکل اند.
٭ رشد کودک 4، صفحة 13 )کفش عروسی(ـ  رنگ هزارپاها 

قرمز است.
٭ همان جا، صفحه های 24 و 2٥ )نقل سیاه، نقل سفید( ـ 

رنگ هزارپاها بنفش است.
٭ همان جــا، صفحة 2۶ )رفتم به باغ زردآلو(ـ  تصویر زاغ و 
کالغ کاماًل شبیه به هم است و به شکل اغراق آمیزی شبیه 

انسان نقاشی شده اند.
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ب( هم خوانی با متن
٭ رشــد کودک 1، صفحــة ٥ )کی بــود؟(ـ  از تکه کاغذ 
بیسکوئیت که عنصر شــیئی متن و مهم هم هست، اثری 

دیده نمی شود.
٭ همان جــا، صفحه هــای 14 و 1٥ )خواب اســب آبی(ـ  

عکس ها و حرکات بچه ها ارتباط چندانی با متن ندارند.
٭ همان جا، صفحة 20 )ُلپ قرمزی(ـ  از گاوصندوق و قلک 

که از عناصر اصلی قصه اند، اثری دیده نمی شود.
٭ رشد کودک 2، صفحه  های 10 و 11 )نخود، نخود، خانة 
خود(ـ در متن از آســمانی حرف اســت که از شدت پرواز 
کالغ ها ســیاه و دودی شده است، ولی در آسمان سه کالغ 

بیشتر دیده نمی شود و آسمان آبی است.
٭ همان جا، صفحة ٥ )برق رفت( ـ در تصویر معلوم نیست 

برق رفته یا هست.

٭ همان جا، صفحة 21 )شتر و مورچه( ـ در قصه خبری از 
مارمولک نیست.

٭ همان جا، صفحة 30 )خانوادة آقای ا(ـ  متن دربارة بشقاب 
حرف زده است، ولی در تصویر کاسه نقاشی شده است.

٭ همان جا، صفحة 31 )پاییز نقاش( ـ در شعر از رنگ های 
زرد، قهوه ای و قرمز حرف زده شــده است، ولی در تصویر 

برگ های قرمز و نارنجی بیشتر دیده می شوند.
٭ همان جا، صفحة پشــِت پشــت جلد )کفشدوزک(ـ  در 
شعر از غنچه حرف زده شده است، ولی در نقاشی گل پرپر 

می بینیم.
٭ رشد کودک 3، صفحه های 4 و ٥ )نصف نصف(ـ  در متن 
حرف از یک گردو است، اما در تصویر دو گردو کشیده شده 

است.
٭ همان جا، صفحه های ۶ و 7 )دکتر بازی(ـ  در متن حرفی 
از زرافه نیست، ولی تصویر بزرگی از زرافه نقاشی شده است. 

به جای آن می شد پدربزرگ و مادربزرگ را نقاشی کرد.
٭همان جا، صفحه های30 و 31 )4 تا( ـ 
توی متن رد پای نی نی و مورچه 

هست، ولی توی تصویر نیست.
٭ رشد کودک 4، صفحة 1 )یک 
حرف و دو حرف(ـ  متن دربارة پدر 
و مادر اســت، ولی فقط پدر نقاشی 

شده است.
٭ همان جا، صفحه هــای 18 و 19 
)کتاب من( ـ جــای دفتر در تصویر 

خالی است.
و ...

از آنجا که بخشــی از بار آموزشی 
متن در تصویر گنجانده می شود، صحت 
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علمی و هم خوانی تصویر با متن ضرورتی اســت که نادیده 
گرفتــن آن، به ویژه برای گروه ســنی الف، که هنوز درک 
درســتی مثاًل از شکل هزارپا یا زاغ ندارند، به اشتباه انگاری 
کودک می انجامد. به این ترتیب، رسالت اصلی نشریات رشد 
محقق نمی شود؛ فرایندی که در کتاب داستانی ممکن است 

چندان مهم جلوه نکند.

ج( عناصر زیبایی شناسانه در مجالت رشد
افزون بر جذابیت های حاشیه ای که در کناره های تصویر 
به کار گرفته می شــوند و رویکردهایی دیداری  که لوگوها، 
فونت ها، ترام ها و پس زمینه ها را تشکیل می دهند، تصویرها 
نخســتین گرایش های مخاطب کودک را برای پذیرفتن یا 
نپذیرفتن کتاب یا مجلة مورد نظرش را به دوش می کشند.

در کنار جذابیت های تکنیکی تصویر، خواه به شــکل 

تصویرگــری یا عکاســی، رویکردهایی چــون تضاد رنگی 
)کنتراســت(، ترکیب بندی )به ویــژه در همراهی متن و 
تصویــر(، نماهای تصویری )دور، متوســط، نزدیک(، زاویة 
دیــد، خیال انگیــزی و رنگ اندیشــی از مهم ترین عناصر 
زیبایی شناســانة تصویرهای کودکانه به شمار می روند. در 
اینجا به برخی از این عناصر و جایگاه آن ها در رشد کودک 

اشاره می شود:

تضاد رنگی )کنتراست(
نبود تضاد رنگی و بجا در برخی از تصویرهای موجود در 
مجموعة رشــد کودک، از ارزش گذاری به آن کاسته است. 

نمونة این مورد را در تصویرهای زیر می توان دید:
دوتا پول )شــمارة 1، صفحة 21(، شمارة 2، روی جلد، 
شمارة 3،  قوقولی قوقو )صفحة 8(، بازی تازه )صفحة 13( 
و قصه های کوچولو )صفحه های 20 و 21(. همچنین روی 

جلد شمارة 4.
در جلــد اول،  از جملــه در تصویرگری متن های یک 
مدرسه پر از دوست )صفحة 1(، کی بود؟ )صفحة ٥(، تی تی 
و تاتــا )صفحه های ۶ و 7(، رفتم به باغ گردو و )صفحه های 

2۶ و 27( به خوبی به این موضوع توجه شده است.

ترکيب بندی
تصویرگری های متن های »ای  وای! پیدا شــد«، »توپ 
الال، شــاخه الال«، »کی بود؟« و »یک مدرسه پر از دوست« 
در رشــد کودک 1، »یک حرف و دو حرف«، »برق رفت«، 
»تی تی و تاتا«، »نخود نخود، خانة خود« در رشد کودک 2، 
»دو با دو«، »نصف نصف«، »تی تی و تاتا« و »قلقلک بده« در 
رشد کودک 3، و »یک کتاب تازه«، »چند بوس کوچولو«، 
»کالس شنا«، »خرس سفیده«، و »مترو« در رشد کودک 
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4 از بهتریــن نمونه  های ترکیب بنــدی در این مجموعه به 
 شــمار می روند؛ رویکردی که به ویژه در ترکیب بندی متن 
»ای وای! پیدا شــد« در شمارة  1 به شکلی برجسته و زیبا 

دیده می شود.
اهمیت ترکیب بندی عمدتًا در چگونگی همراهی متن 
و تصویر، ســفیدخوانی، ترکیب نماهــای دور و نزدیک و 
 عناصر حاشیه ای تصویر شکل می گیرد. در تصویرگری متن 
»ای  وای! پیدا شد«، تصویرگر به زیبایی تمام توانسته است 
از درشت نمایی تصویر مادربزرگ در کنار نمای دور بچه ها، 
به حس پنهــان در متن که بیانگر حمایــت مادربزرگ از 
بچه هاســت، به همراه قرار دادن حاشیه های سبز به شکل 
خانــه در لبه های صفحــات، به نتیجة زیبایی شناســانه و 

مفهومی جذابی دست یابد.
رعایت چنین رویکردی در تمام صفحات یک نشــریة 
کودکانه، آن هم با فراگیری نشریات رشد، رویکردی بسیار 

ضروری و گریزناپذیر است.
به کارگیری نماهای نزدیک از دیگر عناصر دیداری مهم 
در تصویرگــری و عناصر دیداری کودکانه، به ویژه کودکان 
گروه ســنی الف، به شــمار می رود، فراینــدی که در این 
مجموعه از نشریات رشد کمتر به چشم می خورد. نماهای 
به کارگرفته شــده در این مجموعه عمدتًا نماهای متوسط 
است. از نماهای تقریبًا نزدیک روی جلد که بگذریم، تقریبًا 
در هیچ جای نشریات این مجموعه چنین گرایشی به چشم 
نمی خورد. کافی اســت در هر نشریه یکی دو نمونه از این 
نماها به کار گرفته شــود تا تنوع ترکیب بندی تازه تری در 
صفحات شکل بگیرد. رویکرد جذابی از نمای نزدیک را می 

توان در متن »برگ ریزان«، رشد نوآموز 3 دید. 
تصویرهای پرکار نیز از جمله تصویرهای نمونه ای هستند 
که کاوشگری و کندوکاو کودک را در تصویر به دنبال دارند؛ 

رویکردی که بیشتر در نشریات نوآموز، ازجمله روی جلد 4 
دیده می شود. تصویرهایی که با توجه به کوچکی و بزرگی 
عناصــر تصویری و ترکیب نماهای گوناگون، به ایجاد تضاد 

)کنتراست(های جذاب انجامیده است.
همسانی چهره  ها در تصویرهایی که تجمع شخصیت های 
تصویری را در بر دارد، از جملة دیگر آســیب های مفهومی 
و تصویری اســت که نمونة آن از جمله در رشــد کودک 1 
در شکل دختر بچه ها در متن »کالس اولی ها«ی به چشم 
می خورد. حس پذیری فرایند دیگری است که بر واقع نمایی 
تصویری می افزاید. رویکرد حسی در عکاسی برای متن های 
»گریة پیازی« رشــد کــودک 2، که هم زمــان در خنده، 
اشــک ریختن، حس شیطنت و شگفتی دختر بچه ها دیده 
می شــود، کمتر در موارد دیگر تکرار شده است؛ فرایندی 
که در بیشــتر رویکردهای تصویــری معمواًل به حس های 

یکنواخت و همانند تبدیل شده است. 
رویکــرد حس پذیری در تصویرهای متن »خدا همه جا 
هست«، رشد کودک 2 در ابراز شگفتی کودک و بداخالقی 
کــودک در متن »بوس، نه«، از معدود نماهای حس پذیر و 
اغراق شده است که فراگیری آن به نمایش خنده های عمیق 
و از ته دل کودکانه تا شگفتی شیرین کودک در برابر پدیدة 

خلقت می انجامد.

ارزیابی نهایی
در ارزیابی نهایی، از عناصر تصویری مجموعه نشــریات 
رشد کودک می توان با درجه بندی های »خوب« و »خیلی 

خوب« یاد کرد.
نمونة تصویرهای عالی: »ای وای! پیدا شــد« )رشــد 
کودک1(، روی جلد رشــد کودک 3، »بوس، نه!« )رشــد 

کودک 2(
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نمونة تصویرهــای خيلی خوب: »یک مدرســه پر از 
دوست«، »توپ الال...«، »کاردستی با مقوا«، »در کشتی« و 
»خرس ســفید« )رشد کودک 1(، روی جلد و »چند روز از 
این ماه«، »برق رفت«، »بوس نه«، »نخود نخود ...«، »ماشین 
بابا«، »کیف مادربزرگ« و »به توپ بزن« )رشد کودک 2( و 
»قصه های فرشته«، »دو با دو«، »دکتر بازی«، »پرنده ها هم 
سهم دارند«، »مسافرت«، »قلقلک بده«، »توپ را بچرخان«، 
»بارون دونه دونه« و »صد آفرین« )رشد کودک 3( و روی 
جلد و »یک کتاب تازه«، »کالس شــنا«، »حاال نخند ...«، 
»من و عروسکم«، »خرس سفیده«، »مترو«، »پول تاکسی« 

)رشد کودک 4(.
نمونة تصویرهای خوب: روی جلد، »کی  بود؟« و »آقای 
1« )رشــد کودک 1(، »شعرهای شنیدنی« و »رفتم به باغ 
انجیر« )رشــد کودک 2(، »قدقد قدا«، »کرم شــب تاب«، 
»قصه های کوچولو« و »رفتم به باغ انگور« )رشد کودک 3(، 

و »قصة فرشته«، »خاک« و »کاله« )رشد کودک 4(.
در این جــا از نمونه تصویرهای درجة »متوســط« نام برده 

نمی شود.

رشد نوآموز
با توجه به افزایش گروه ســنی مخاطب رشــد نوآموز 
نسبت به رشــد کودک، تغییرات تصویری در آن را چنین 

می توان خالصه کرد:
1. افزایش نماهای متوسط و دور در برابر نماهای نزدیک و 

متوسط نزدیک.
2. افزایش تنالیته و والرهای رنگی با به کار گرفتن ســایه 

روشن های بیشتر.
3. به کارگیری حجم بیشتر متن و کاهش حجم تصاویر.

4. افزایش جزئیــات تصویری، به ویــژه در چهره نگاری و 
فضاسازی اطراف تصاویر.

هر چند برخی تصاویر مجموعه نشــریات رشد نوآموز 
از همان ویژگی نشریات رشد کودک برخوردارند )از جمله 
تصویر صفحه های 8 و 9 رشد نوآموز شمارة 3 با عنوان »از 
ماه تا ماه« و صفحة 24 با عنوان »از صبح تا غروب«(، با این 
همه، تصاویــر در ظرافت و تکنیک های به کار رفته، عمدتًا 
از تصویرهای کودکانة رشــد کــودک فاصله گرفته اند و به 

جزئیات و عناصر زیبایی شناسانة بیشتری دست یافته اند.
آسیب شناسی هایی که عمدتًا در شکل های نبود تطابق 
علمیـ  آموزشــی و ناهماهنگی متن با تصویر در مجموعة 
نشریات رشد کودک به چشــم می خورد، در این مجموعه 
چندان وجود ندارد و دقت بیشــتری در این همراهی روی 
داده است. تیرگی برخی از تصویرها در این مجموعه باعث 
شده است با وجود اســتفاده از تکنیک و طراحی مناسب، 
تصاویر جلوة اصلی و رنگ اندیشی خود را از دست بدهند. در 
این مورد می توان از تصویرهای متن »مهربان و باگذشت«، 
»باغ لیوان« و »عنصر مهم« )رشــد نوآمــوز 1( »اژدهای 
سرزمین ُمردام«، »صدای زیبای مناجات« و »مهربان تر از 

همه« )رشد نوآموز 2( نام برد.
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روی جلدهــای نوآمــوز 3،2 و 4 از جذاب تریــن روی 
جلدهای نشریات رشد دبستانی به شمار می روند. پرداختن 
به جزئیــات و طراحی فیگوراتیــو در روی جلد نوآموز 2، 
جذابیــت رنگ و فرم در روی جلــد نوآموز 3، و همچنین 
جذابیت ترکیب بنــدی و جلوه های خیال انگیز تصویری در 
روی جلد نوآموز 4، نمونه های زیبا و درخور توجهی از روی 
جلد را به نمایش گذاشته اند. این ویژگی در روی جلد نوآموز 
1 دیده نمی شود. روی جلد نوآموز 1 بیشتر مناسب کودک 

به نظر می رسد تا نوآموز.
جلوزدن تصویر از متن در تصویر متن » برنامة هفتگی« 
و »حرف های تازه« در نوآموز شمارة 1، رویداد جالبی است 
که تصویرگر در نشان دادن برنامة درسی و لباسی که به تن 
کودک زار می زند، به آن پرداخته است. مفهومی که به طور 
غیرمســتقیم در الیه های متنی پنهان است و تصویرگر به 
آن توجه نشان داده است. ویژگی های بومی در تصویرگری 
متن »اتل متل توتوله« در رشــد نوآموز شــمارة 1، و »اتل 
متل« در رشد نوآموز شمارة 4 نیز فرایندی است که کمتر 
در تصویرگری های نشریات رشد دورة ابتدایی دیده می شود؛ 
ضرورتی که البته و البته به متن محلی آن مربوط اســت. 
به نظر می رســد، هماهنگی و هم سانی چهره ها و لباس ها 
در مجموعة تصویرگری ها و عکاســی های نشریات رشد به 
گونه ای است که انگار همة آن ها زادة پایتخت اند و گوناگونی 
بومی و قومی کودکان ایرانی تقریبًا به طور کلی در محتوای 
تصویرها نادیده انگاشته شده و فقط با اشارة مستقیم متن به 

آن ها پرداخته شده است.
رعایــت درون مایه های حســی و گوناگونی آن ها نیز از 
رویکردهایی اســت که به طور پراکنده در نشریات نوآموز، 
با توجه بیشــتری نسبت به نشریات کودک، دیده می شود. 
فرایندی که نمونة جالب آن را در تحرک پراضطراب و ترس 

شــخصیت های تصویری متن »اژدهای ســرزمین ُمردام« 
در رشد نوآموز2 می توان دید. همچنین، »لب های خندان 
کودکان« در روی جلدهای نوآموز 3 و 4، »روبات َترَترش«، 
»راز ُلپی کوچولو« )رشــد نوآموز 3(، »توبة روباه« )رشــد 
نوآموز 1(، و »شــباهت ها و تفاوت ها« )رشــد نوآموز 2( با 
نمادها و نشانه های روح بخشی هستند که در نشریات کودک 

به اندازه به آن ها توجه نشده است.
جذابیت صفحه آرایی در متن هایی چون »قطار خسته«، 
»آب نبات چوبی« )رشــد نوآموز 1(، »تر و تازه«، »وسایلت 
را من نگه می دارم«، »اژدهای سرزمین ُمردام« )رشد نوآموز 
2(، »صفحة شــعر«، »هزار بوســة پرپری«، »پاچنگالی«، 
»لطیفه«، و »ماه توی گودال« )رشــد نوآموز 4( به روشنی 
سبب شــده اســت تا عناصر دیداری به زیبایی به نمایش 
گذاشته شــوند و به معیارهای زیبایی شناسانة یک نشریة 
جذاب معنای بیشــتری ببخشد؛ رویکردی که باید با دقت 
و ظرافت تمام مورد توجه تصویرگر، صفحه آرا و مدیرهنری 

قرار گیرد و در تمامی نشریات رشد به کار گرفته شود. 
برجستگی دیگر نشریات رشد نوآموز را باید در به کارگیری 
رنگ و هماهنگی فرم در تصویرها دید. رویکردی که ضرورت 
وجودی آن در نشــریات کودک بیشتر به چشم می خورد. 
نمونة این برجستگی را می توان در روی جلد نشریات نوآموز 
2، 3و 4 و همچنین تصاویر متن های »قطار خســته«، »تر 
و تازه«، »وســایلت را من نگه مــی دارم«، »آدم بزرگ های 
دوست داشتنی«، »گاهی باید فریاد زد«، »مهتاب« و »هزار 

بوسة پرپری« در مجموعة نشریات چهارگانة نوآموز دید.
استفاده از تکنیک های متنوع و به کارگیری استادانة طرح 
و رنگ نیز از دیگر ویژگی های این مجموعه است. برجستگی 
عناصر زیبایی شناسانه در تصویرگری روی جلدهای 2 تا 4 
و متن هــای »برنامة هفتگی«، »حرف های تازه«، »آب  نبات 
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چوبی«، و »عینک َترَترش« و »َاجی مجی ... سالم« در رشد 
نوآموز 1، »تر و تازه«، »مــورک ترترش«، »بدن ما«، »تق 
تق اجازه هست«، »صدای زیبای مناجات«، در رشد نوآموز 
2، »برگریزان«، »آدم بزرگ های دوست داشتنی«، »روبات 
ترتــرش«، »گاهی باید فریاد زد«، »فال گوش«، »شــتر و 
روبــاه«، »َخروک« و »مهتاب« در رشــد نوآموز 3 و »خانه 
ترترش«، »صفحة شعر«، »خجالت بکشیم یا نه«، »دخترانه، 
پسرانه«، و »لطیفه« در رشــد نوآموز 4 سبب شده اند این 
مجموعه جایگاه مناسب تری میان گروه نشریات دبستانی 

رشد داشته باشد.

ارزیابی نهایی
در ارزیابی نهایی از عناصر تصویری مجموعه نشریات رشد 
نوآموز، می توان با درجه بندی های »خیلی خوب« و »عالی« 

یاد کرد.
نمونه تصویرهــای عالی: روی جلدهای نوآموز 2 تا 4 و 
تصویر و متن های »قطار خسته«، »حرف های تازه«، »بعد 
ترترش« از رشــد نوآموز 1، »تر و تــازه«، »بعد ترترش« و 
»وســایلت را من نگه می دارم« از رشــد نوآموز 2، »گاهی 
باید فریاد زد«، »فال گوش« و »مهتاب« از رشــد نوآموز 3 
و »خجالت بکشــیم یا نه« و »هزار بوســة پرپری« از رشد 

نوآموز 4.
نمونه تصویرهای خيلی خوب: تصویر متن های »برنامة 
هفتگی«، »بعضی روزهای هفته«، »مهربان و باگذشــت«، 
»پرده ها«، »اتل متــل توتوله«، »قصه ریــزه«، »آب نبات 
چوبی«، »توبة روباه« و »اجی مجی ... ســالم! «، از رشــد 
نوآموز 1، »خوب حــرف زدن«، »بابا«، »بدن ما«، »تق تق 
...«، »اژدهای ســرزمین مردام«، »لطیفــه«، »االن می آیم 
می خورمتان«، »مادربزرگ من«، »صدای زیبای مناجات« 

و »از خانه تا مدرسه« از رشد نوآموز 2.
در اینجا از تصویرهایی با درجة »خوب« نام برده نمی شود.

3. رشد دانش آموز
تصور آن که رشــد ذهنی دانش آموز پایة سوم ابتدایی 
پــس از یک یا دو ســال او را به کودکی تبدیل می کند که 
ناگهان گرایش هــا و عالقه مندی هایش دچــار دگرگونی 
می شــود و به ناگزیر نشــریة مورد نظرش هم باید ناگهان 
با تغییر فرم و محتوا همراه شــود، به گونه ای که شــکافی 
باورنکردنی بین گذشته و حال او در کالس سوم ابتدایی تا 
چهارم )و پس از آن( پدید آید، تصوری غیرکارشناســانه به 
نظر می رسد؛ فرایندی که در کتاب های درسی دورة ابتدایی، 
به ویژه کتاب »فارسی ششم« به چشم می خورد؛ کتابی که 
ناگهان جذابیت های رنگی اش را از دســت داده و رنگ های 
تیرة قهوه ای در میانة تصویرهایش، کودک دبســتانی را از 

گذشتة رنگی اش جدا کرده است.
نگاهی گذرا به مجموعة نشــریات رشــد دانش آموز و 
مقایسة آن با رشد نوآموز، هر بیننده ای را متوجه این تغییر 
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ناگهانی خواهد کرد؛ نشــریه ای که فشردگی متن و تصویر 
همراه با چهارگوشه های تصویری و کلیشه بندی شده اش، از 
همان روی جلد آغاز می شود و به کودک چنین می نماید که 

»تو دیگر بزرگ شده ای، پس ...!«
هرچند در نگاهــی گذرا به ایــن مجموعه از مجالت 
رشد، نیاز کودک به بیشتر دانستن و جست جوی بیشتر در 
الیه های تو در توی دانستنی ها به خوبی دریافت می شود، اما 
دوری از توجه به نیازهای او در گرایش به تنوع رنگ و فرم 
به همراه نوگرایی در روش ارائة تصویر، محصول تولید شده 

را از دسترس او دور خواهد کرد. 
هرچند ایجــاد تعادل میــان عالقه مندی های کودک 
کالس چهــارم و کالس ششــم به طور هم زمــان در یک 
نشریه کار دشواری اســت، ولی به نظر می آید باید رویکرد 
ناگزیری برای ایجاد این تعادل در نشریه به کار برود؛ آن هم 
در نشریه ای که به ویژه ساختار گرافیکی آن بیشتر به نظر 
مناسب دانش آموزان ششم ابتدایی است تا کودکان کالس 

چهارم ابتدایی.

ویژگی های عناصر دیداری
در مقایسه ای ساده میان نشــریات دانش آموز و کتاب 
فارسی سال های آخر دورة ابتدایی، به راحتی متوجه فشردگی 
متن و تصویر در صفحات نشریات رشد خواهیم شد. هرچند 
این نکته تا حدی به مقتضای رویکرد ژورنالیستی مجالت 
صورت می گیرد، اما این ویژگی در نشریات رشد نوآموز دیده 
نمی شود و فاصلة صفحات آن با صفحات کتاب های درسی 
سال های دوم و سوم ابتدایی، در نمادهای دیداری چندان به 
چشم نمی خورد. به نظر می آید ساده ترین راه برای حل این 
معضل، افزایش صفحات رشد دانش آموز باشد تا از فشردگی 
نمادهای دیداری متن و تصویر کاسته شود، چرا که همسانی 

تعداد صفحات رشد دانش آموز با نشریات رشد نوآموز و رشد 
کودک معقول به نظر نمی رسد.

ضرورت وجود تصویرهای جــذاب، پرکار و هنرمندانه، 
آن گونه که مثاًل در برخی از متون فارســی چهارم و پنجم 
ابتدایی از جمله در متن هایی چون: »باران«، »خبر داغ«، و 
»شعر ستایش« )چهارم ابتدایی( و متن های »وقتی بوعلی 
کودک بود«، »گلدان خالی« و »زیر آسمان بزرگ« )پنجم 
و ششم ابتدایی( دیده می شود، بیانگر آن است که نشریات 
رشــد نمی توانند از این همراهی دور باشــند و با گرایشی 
ناهمســان بیش از همه به ارزش گــذاری متن بها دهند و 

جذابیت های تصویری را نادیده بگیرند.
ایجاد تعادل میان عناصر متنی و تصویری می طلبد که 
هرچندگاه تصویری پرکار، پرحجم، جذاب و پر از جزئیات 
صفحات نشریات رشد را در بر گیرد و از فشردگی زیاد متن 
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بکاهد. هرچند این رویداد مثاًل در صفحة »به قول شاعر ...« 
در دانش آموز 1 اتفاق می افتد، اما فاقد آن جذابیت  و زیبایی  
است که کودک سال های آخر دورة ابتدایی نیازمند آن است.

از سوی دیگر، گرایش به عکاسی سبب شده است شکل 
مجله به یک نشــریة علمی و فرهنگ نامه ای تبدیل شود، 
به گونه ای که از ارزش  هنری و ادبی آن به شــدت کاســته 
شــود و به شکل نشــریه ای اطالعاتی و خواندنی درآید. به 
خاطر بیاوریم هدف از تصویرگری ژورنالیستی در مطبوعات 
کودک، ارسال هرچه سریع تر پیام نیست، بلکه بهترین گونة 
انتقال پیام مد نظر اســت. وجود کادرهــای پی در پی در 
مجالت رشــد دانش آموز سبب شده است نشریات رشد به 
شکلی نه چندان تازه و امروزی، بلکه الگو گرفته از کهن ترین 
نمونه های مطبوعاتی، در دســترس کــودکان قرار گیرند. 
هرچند در ارائة تصویر برای متن هایی چون »صد سکه پنجاه 
ســکه«، »گوش بده«، »بینی را ببین«، و »عجیب کاری« 
تالش شده اســت صفحات از چارچوب های گنجانده شده 
در صفحات دیگر دور شود، ولی جذابیت هنری که مثاًل در 
صفحات متن هایی چون »قورقوری و جیر جیرو«، و »خاله 
خرسه به چشم می خورد«، در صفحات دیگر چندان دیده 
نمی شود و این کار نیز نتوانسته است رنگ و لعاب کافی را به 

مجموعة نشریات دانش آموز برگرداند.
اختصاص دو صفحة تمام به فهرست نشریه، رویکردی 
تصویری اســت که بیشــتر در رشــدهای کودک و نوآموز 
مناســب به نظر می رسد تا رشــد دانش آموز، چرا که نیاز 
کودک گروه های سنی »الف« و »ب« به نمادهای تصویری 
بیشتر است تا کودک مخاطب رشد دانش آموز. همین رویداد 

در صفحات »من یار مهربانم« نیز به چشم می خورد.
در ایــن میان، صفحاتــی چون »چراغتان روشــن«، 
»کردها«، و تا انــدازه ای صفحة »ترکمن ها« از عکس هایی 

تیره و کوچک انباشته شده اند که از کهنگی صفحه آرایی آن 
حکایت دارد. صفحة »شما« نیز از غیرجذاب ترین صفحات 
این نشریه )به ویژه در نشریة دانش آموز 2( به شمار می رود.
با توجه به دسترســی کودکان امروز به منابع تصویری 
اینترنتی و نمونه های همانند آن می توان به ضرورت نواندیشی 
و دوری از کلیشه سازی تصویرهای مجله ای در نزد آنان پی 
برد. کودک امروز حق انتخاب فراوانی دارد، اما برای مجالت 
رشــد این انتخاب وجود ندارد که اســتانداردهای متوسط 
را برای برخی از صفحات شــتاب زده اش در صفحه آرایی و 

همراهی متن و تصویر بپذیرد.
در مجموع باید پذیرفت، وظیفــة تصویر در گونه های 
متفاوت آن، تنها برجسته ســازی متــن و نمایش پیام های 
متنی نیست، بلکه خودآگاه عنصر اصلی بخش هایی از نشریه، 
چه در انتقال پیام و چه در نمایش عناصر زیبایی شناسانه، 
به شــمار می رود. فرایندی که در مجموعة نشــریات رشد 

دانش آموز به چشم نمی خورد.
بدون شــک، وجود مدیر هنری و بینش فراگیر اوست 
که در همراهی با عکاس، تصویرگر، صفحه آرا و گرافیست، 
به عناصر دیداری متن جذابیت و معنا می بخشــد. به نظر 
می رســد، وجود کارگاه های گوناگون در زمان های متفاوت 
کاری، در همراهی با نویسندگان و کارشناسان هنر و ادبیات 
کودک، می تواند یاری گر جدی هنرمندان تجسمی نشریات 

باشد؛ رویکردی که باید با جدیت و دقت نظر دنبال شود.

ارزیابی نهایی
در یک ارزیابی نهایی، از عناصر تصویری مجموعة نشریات 
رشد دانش آموز می توان با درجه بندی های »نسبتًا خوب« و 

»خوب« یاد کرد.
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پایانی ســيزدهمين دورة جشنوارة  مراســم 
کتاب های آموزشــی و تربيتی رشــد، روز 29 آذر 
139۵، در محل  »مدرسة دارالفنون« تهران برگزار 
شــد. در این دوره، 1073 عنــوان کتاب به مرحلة 
داوری رسيده بودند که در 22 گروه داوری و توسط 
68 داور قضاوت شــدند. از 117 اثری که به عنوان 
نامزد دریافت جایزه معرفی شــده بودند، در پایان، 
3٥ اثر به عنوان آثار برگزیــده یا تقدیری جوایز 
جشــنواره را از آن خود کردند. در این مراســم، 
همچنين »انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان« و »انتشارات نوشته« )اصفهان( به عنوان 
ناشران برتر انتخاب شدند. از ویژگی های قابل توجه 
این دوره از جشنواره، حضور قابل توجه آثار ناشران 
شهرستانی بين آثار برگزیده و تقدیری بود. گزارشی 

کوتاه از این مراسم را می خوانيد.

بازگشت کتاب دارها
محمد ناصری، مدیرکل دفتر و دبير جشنواره

مراسم پایانی سیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشــد با پخش فیلم مستند »کتابخانة فاطمه ها« 
آغاز شد. محمد ناصری، دبیر جشنواره، ضمن خوشامدگویی 
به حاضران، جای وزیر آموزش و پرورش را خالی دانســت 
و گفت: »الزم اســت از وزیر آموزش و پرورش تشکر کنیم 
که در مراســم معارفــة خود نگاه آموزش و پــرورش را به 
پرورش معطوف کردند. امروز دکتر فيض، معاون پرورشی 
وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم حضور دارند. یکی 
از بســترهای مناســب پرورش، پرداختن به حوزة کتاب و 
کتاب خوانی به شکل واقعی است؛ مانند کتابخانه فاطمه ها، 
کتابخانه های کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان، و 
کتابخانه های عمومی و مساجد کشور. اینکه کتابخانه را به 

قرائت خانه تبدیل کنیم، هنر نیست.«
مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با اشاره به 
بازگشــت کتابدارها به مدارس گفت: »کتابخانه چه ارزشی 

افزایش اقبال ناشران 
به تولید آثار استاندارد

گزارش مراسم پاياني سيزدهمين جشنوارة کتاب های آموزشی و تربيتی رشد

سمانه آزاد گزارش
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دارد، زمانی که آن را به قرائت خانه و جایی برای آماده سازی 
دانش آموزان برای کنکور تبدیل کنیم؟ ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی به دنبال تولید کتاب هایی است که به 
اشاره و تفصیل کار کتابخانه ها را معرفی می کنند؛ مانند تفکر 
و سبک زندگی، و تفکر و پژوهش. این مسائل در کتابخانه 
اتفاق می افتند. درود بر دکتر فیض که تأکید کردند بر جایی 
که باید؛ یعنی کتابخانه و کتاب دار. چه خوب اســت که در 
تجهیز کتابخانه های مــدارس از 2٥ هزار عنوان کتابی که 
این ســازمان با ده ها و شاید صدها کارشناس بررسی کرده 
اســت، انتخاب کنید. امیدواریم در دوره ای که شما حضور 
دارید، بوی کتاب های تازه، شــوق تولید کتاب های تازه در 
پدید آورندگان و عشق حضور در کتابخانه ها ایجاد شود، چرا 
که این بخشــی از تربیت و پرورشی است که ما به دنبالش 

هستیم.«
دبیر سیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشد در ادامه با اشاره به تاریخچة دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی افزود: »من و همکارانــم توفیق داریم در دفتری 

فعالیت کنیم که به منظور ترویج مطالعه تأسیس شده است؛ 
دفتری که بیش از ٥0 ســال پیش دفتر انتشــارات و امور 
کتابخانه نام داشــت. وظیفة این دفتر تولید خواندنی های 
مناسب، مفید، غیراجباری، غیر نمره ای و غیر رقابتی بود که 
در این راستا مجالت پیک را منتشر می کرد. این مجالت که 
روزگاری 7 عنوان بودند امروز به بیش از 30 عنوان رسیده اند 
و با عنوان مجالت رشد منتشر می شوند. روزگاری که ادبیات 
کودک و نوجوان رسمیت نداشت، انگشت شمار افرادی که 
در این حوزه فعالیت می کردند هم در مجالت پیک فعالیت 
داشتند و امروز هم همین طور است. هم چنین امروزه تعداد 
زیادی ناشــر در این زمینه فعالیت می کنند که از این میان 
بیش از 700 ناشر به طور پیوسته با دفتر در ارتباط هستند.«

24 عنوان کتاب مناسب به ازای هر روز آموزشی
ناصــری در ادامــه دربارة تعداد کتاب های رســیده به 
دبیرخانة جشــنواره گفت: »امســال 3۶39 عنوان کتاب 
مناسب به دست ما رســیده است. یعنی ما به ازای هر روز 
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آموزشی 24 عنوان کتاب مناسب معرفی می کنیم. 7 عنوان 
بــرای دورة ابتدایی، ٥ عنوان برای دورة متوســطة اول، ۶ 
عنوان برای دورة متوسطة دوم، ٥ عنوان برای فنی وحرفه ای 
و2 عنوان برای پیش دبستان. برترین های این آثار در مجلدی 
تحت عنوان فهرستگان منتشر و به 10٥ هزار مدرسة کشور 

به طور رایگان اهدا می شود.«
وی افزود: »در جشنوارة امسال همة کتاب های مناسب 
منتشر شده در ســال های 1393 و 1394 به تعداد 42۶۶ 
عنوان بررســی شدند. پس از بررســی اولیه، 1073 عنوان 
کتاب در دایرة داوری قــرار گرفتند که نهایتًا امروز 1٥ اثر 

برگزیده و 17 اثر تقدیری معرفی خواهند شد.«

اقبال روزافزون ناشران به توليد آثار استاندارد
ناصری به اتفاقات مثبت در سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی اشــاره کرد و گفت: »اقبال ناشــران به تولید آثار 
استاندارد رو به رشد است. از سوی دیگر، ناشران خصوصی 
وارد حوزه های سخت تری شده اند که نیازمند سرمایه گذاری 

بیشتری است؛ مانند تولید کتاب های مرجع و دانش نامه ها. 
زمانی برای تولید این کتاب ها چشم امید به ناشران دولتی 
بود، اما امروز ناشــران خصوصی گوی ســبقت را از ناشران 
دولتــی ربوده انــد. الزم می دانم در این بخــش از یکی از 
خادمــان مهم حوزة فرهنگ، زنده یــاد توران ميرهادی 
یاد کنم که در حوزة مدرســه داری، کتاب های درســی و 
فرهنگ نامه نویسی تالش بسیار داشت. این پیشگامی باعث 
شد امروز فرهنگ های متعدد و متنوع حتی برای خردساالن 

به همت ناشران خصوصی تولید شود.«
محمد ناصری در آخر ناشران را به تولید دیگر اجزای 
بستة آموزشی تشویق کرد و افزود: »توصیه و خواهش ما 
این اســت که ناشران در تولید سایر اجزای بستة آموزشی 
همت بیشتری به خرج دهند. همچنین در زمینة کتاب های 
جدید التألیف انتظار مشارکت بیشتری از ناشران داریم و 
امیدواریم صدا و ســیما نیز کتاب های معتبر و برگزیده را 

تبلیغ کند. «

تصحيح جریان نشر  
حجت االسالم دکتر محمدیان، رئيس سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی
ایشان نخست به پیشرفت جریان نشر در جهت تولید 
آثار مناسب اشــاره کرد و گفت: »جریان تولید کتاب برای 
کودکان و نوجوانان و نشــر کتاب های کمک آموزشــی و 
آموزشی در حال تصحیح خود است. خوش حال هستم که  
هر سال نسبت به سال های گذشته گام های مثبت بیشتری 
برداشته می شود و ما در حال نزدیک شدن به فرهنگ اصیلی 
هستیم. به طوری که برخی از ناشرانی که به جریان نشر به 
عنوان تجارت نگاه می کنند، جای خود را به ناشران واقعی 
می دهند که دغدغة معرفت و بصیرت، علم و دانش کشور را 
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دارند. این موضوع را باید به فال نیک گرفت. 
ما از کسانی که این مسیر را شتاب می دهند 

قدردانی می کنیم.«

کنکور علت مهم نابسامانی های حوزة 
نشر

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی از کنکــور به عنــوان علت العلل 
نابســامانی های تولیدات فرهنگی و کمک 

آموزشــی یاد کرد و افزود: »یکی از موضوعاتی که تعلیم و 
تربیت و فراینــد یاددهی یادگیری را دچار اختالل می کند 
تولیدات فرهنگی نامناســب است. شــاید علت العلل این 
نابسامانی وجود کنکور باشد. کنکور بسیاری از آسیب ها را 
بر ما تحمیل کرده و فرصت بسیاری از سوءاستفاده ها را به 

دیگران داده است. 
تا خیمة کنکور فرو ننشــیند و طناب های کنکور پاره 
نشوند، ما نمی توانیم دانش آموزان را متناسب با استعدادشان 
و نیازهای توسعة متوازن کشور به سمت دانشگاه و بازار کار 
هدایت کنیم. ما باید به عالئق دانش آموزان، اســتعدادهای 
آن ها، امکانات و نیازهای توسعة متوازن کشور دقت کنیم.« 
حجت االسالم محمدیان دسترســی به تولیدات و آثار 
مناســب را یکی از حقــوق دانش آموزان دانســت و گفت: 
»موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، حقوق 
دانش آموزان اســت.  یکی از حقوق دانش آموزان و فزرندان 
ما آن اســت که آثار مناسب برایشان تولید شود. ما باید در 
تولید آثار حقوق دانش آموز و مســئولیت خود را بشناسیم. 
حق دانش آموز این نیســت که ما برای حساب و کتاب بازار 
خود از حقوق آن ها کم بگذاریم. دانش آموزان ما بهترین های 
ما هستند. بنابراین باید در حوزة نشر هم بهترین ها را برای 

آن ها فراهم کنیم.«
 وی روی پشــتیبانی آثار تولید شده 
از ســند تحول بنیادین و برنامة درســی 
ملی تأکید کرد و در ادامه افزود: »ســند 
تحول آموزش و پرورش و برنامة درســی 
ملــی به عنــوان یک میثاق بــرای آیندة 
آموزش و پرورش ـ حداقل تا سال 1404ـ 
تهیه شــده اند. باید آنچه تولید می کنیم از 
سند تحول پشــتیبانی کند و مفاهیم آن 
را توســعه دهد. همچنین مطالب کتاب های درســی را 
تسهیل کند و عمق ببخشد. ایجاد فضای مغایر یا متضاد 

با آن حوزه می تواند آسیب های جدی به ما برساند. 
برنامة درسی ما سیاستی را دنبال می کند که بر اساس 
آن، خالقیت در دانش آموزان ایجاد شود، نهال ایمان در آن ها 
درونی شود تا بتوانیم آن ها را به عمل مؤثر و اخالق رهنمون 
شــویم. تولید آثاری که بتواند یا بخواهد حافظه محوری و 
توانایی تست زنی را تقویت کند نوعی ایجاد اختالل در برنامة 

تربیتی مدرسه است. 
ما همیشه از حافظه گرایی یا نهادینه نشدن رفتارهای 
عقالنی در فرزندانمان گالیه می کنیم، اما از ســوی دیگری 
کارهایــی انجام می دهیم که ضد نقدهای خودمان اســت. 
ما باید خود پاســبان و صیانت کننــدة محیط فرهنگی و 

آموزشی مان باشیم.« 
وی در پایــان به تولید کتاب بــرای مخاطب معلم به 
منظور توانمندسازی او اشاره کرد و گفت: »آثاری که تولید 
می کنیم نباید فقط متوجه دانش آموزان باشــند. باید برای 
معلمان هم آثاری تولید کنیم و توانمندی های معلمان را در 
فرایند یاددهیـ  یادگیری ارتقا ببخشیم و روش های نو را به 

معلمان ارائه دهیم.«

 
ناصري: ناشران در 
تولید سایر اجزای 

بستة آموزشی همت 
بیشتری به خرج دهند. 

همچنین در زمینة 
کتاب های 

جدید التألیف انتظار 
مشارکت بیشتری از 

ناشران داریم
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 در مراسم اختتامیة ســیزدهمین دورة 
جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، 
برگزیدگان جشنواره به شــرح زیر معرفی 

شدند:

گروه داوری آداب و مهارت های زندگی
»مهار اژدهای خشم«، نوشتة فاطمه ترکمانی

»مجموعــة مهارت هــای زندگــی بــرای 
دانش آموزان دبســتانی«، نوشتة مشترک طیبه قادرسی و 

سعید بی نیاز

گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنائی 
برگزیده: »اختالل های روانی و هیجانی کودک«، نوشــتة 

مشترک حسین مرادی و حسن رضائی
شایستة تقدیر: »انقالب اتیســم«، ترجمة هایده حائری و 

اسماعیل گنجه

گروه داوری بازی و سرگرمی         
برگزیده: »بازی های روز چهارشنه«، نوشتة رکسانا سپهر

گروه داوری پيش دبستانی
برگزیده: »من و مامانم و مدرسه«، نوشتة شکوه قاسم نیا

شایستة تقدیر: »من هم بازی«، نوشتة  سرور ُکتبی

گروه داوری تاریخ و جغرافيا
برگزیده: »عکس یادگاری با فرعون«، نوشتة عباس نادری

شایستة تقدیر: »لئوناردو داوینچی«، نوشتة آناهیتا آقا طاهر 
و حمید رضا غالمرضایی

 گروه داوری تفکر و پژوهش
شایستة تقدیر: »داســتان های فکری برای 
کودکان ایرانی«، نوشــتة رضاعلی نوروزی و 

منیره عابدی درچه

گروه داوری داستان 
برگزیده: »قصه های جنگ و صلح«، نوشتة 

مرتضی خسرو نژاد
شایستة تقدیر: »هشت پا«، نوشتة مرتضی شمس

گروه داوری داستان دورة متوسطه
برگزیده: »هیچ کس جرائتش را ندارد«، نوشــتة حمید رضا 

شاه آبادی
شایستة تقدیر: »نردبانی رو به آسمان«، نوشتة یوسف قوجق

گروه داوری ریاضی
شایســته تقدیر: »آموزش ریاضیات در دبســتان«، نوشتة 

امیر حسین آشنا
شایستة تقدیر: جلد نخست »هندسه از ابتدا تا ....«، نوشتة 

ارشک حمیدی

گروه داوری زبان و ادبيات فارسی
برگزیده: »بیاید داستان بنویسیم«، نوشتة مهدی میر   کیایی

شایســتة تقدیر: »کتاب کار جامع دوم دبســتان«، نوشتة 
سمانه قدری

گروه داوری زبان های خارجی 
شایســتة تقدیر: »کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید«، 

نوشتة مجید توانایی

 
محمدیان: سند تحول 

آموزش و پرورش 
و برنامة درسی ملی 
به عنوان یک میثاق 
برای آیندة آموزش 
و پرورشـ  حداقل 
تا سال 1404ـ تهیه 

شده اند
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گروه داوری سالمت و تربيت بدنی
برگزیده: »حرکات اصالحی«، نوشتة زهره افشارمند و یحیی 

سخنگویی

گروه داوری شعر و نثر ادبی
برگزیده: »رفتم باال اومدم پایین«، نوشتة ناصر کشاورز

شایستة تقدیر: »یک قوری پر از قو«، نوشتة مریم هاشم پور

گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی
شایســتة تقدیر: »دنیای هیجان انگیز مومیایی ها«، ترجمة 

صدار صاحب فصول

گروه داوری علوم تربيتی و روان شناسی
برگزیده: »روان شناسی رشد و گستره زندگی«، ترجمة پرویز 

شریف درآمدی و محمد رضا شاهی  
شایستة تقدیر: »تدریس پژوهش محور«، نوشتة اکبر پناهی

گروه داوری علوم تجربی
برگزیده: نوشــتة حسن ســاالری »آشــنایی با جانوران و 

خزندگان«
شایســتة تقدیر: »پیش بینی، مشــاهده، توضیح«، نوشتة 

معصومه و ملیحه خلیلی

گروه داوری فيزیک 
شایســتة تقدیر: »فیزیک 3 و آزمایشــگاه«، نوشتة احمد 

احمدی و روح اهلل خلیلی بروجنی

گروه داوری فرهنگ و هنر  
برگزیده: »راز نقاشــی های قشنگ«، نوشتة محمد حسین 

صلواتیان
شایســتة تقدیر: »عروسک های انگشــتی«، نوشتة هدی 

عظیمی

گروه داوری کار و فناوری 
برگزیده: »مبانی ویندوز 1«، نوشتة سعیده مفیدی نسب

شایستة تقدیر: »بازمصرف، بازیافت، بازگاهی«، نوشتة مینا 
سلیمی

گروه داوری معارف اسالمی 
برگزیده: جلد نخست »مجموعة آموزشی درس نامة صحیفة 

سجادیه«، نوشتة حمید محمدی و همکاران

گروه داوری نمایشنامه
برگزیده: »جعبة خیال«، نوشتة فریده شیر ژیان  

در گروه داوری ناشران برگزیده نیز انتشارات دولتی »کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان« و ناشر خصوصی »نوشته« 

تجلیل شدند.
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كارشناسان مركز بررسي آثار مجالت رشد تا پایان 
بهمن 139٥، تعداد 2744 نامه را پاسخگویي كرده اند. از این 
تعداد، 1292 نامه به رشد كودك، ٥3۶ نامه به رشد نوآموز، 
372 نامه به رشــد دانش آموز، 238 نامه به رشــد نوجوان 
و 1٥0 نامه به رشــد جوان تعلق داشته اند. سایر نامه هاي 
پاسخگویي شده، داراي مخاطبان دانش آموز نبوده و توسط 
معلمان یا والدین عالقه مند به داستان یا شعر ارسال شده اند. 
نمودار 1 نامه هاي دریافتي را بر اساس مجالت دانش آموزي 

نشان مي دهد:

نامه هاي رسیده به مركز بررسي آثار در فصل پاییز بیشترین 
آمار را داشته و نشان مي دهد كه دانش آموزان پس از دریافت 
مجالت رشــد نسبت به نوشــتن و برقراري ارتباط با آن ها 
ترغیب مي شوند. در سایر فصل ها، عواملي همچون تعطیلي 
مدارس یا امتحانات بر روي این آمار تأثیر مي گذارند. نمودار 

2 این نسبت را نشان مي دهد: 
 

به لحاظ موضوعي، نقاشي بیشترین مخاطبان را داشته و 
قطعة ادبي نیز در رتبة دوم قرار دارد. به طوري كه از مجموع 
نامه هاي دریافتي، 1٥3۶ نامه با موضوع نقاشي، 38٥ نامه 

پلی برای ارتباط
با مخاطبان

گزارش عملکرد مرکز بررسي آثار در سال 139٥

معصومه خیرآبادي گزارش



197

11
139

هار6
ب

در قالب قطعة ادبي، 339 نامه به صورت شــعر و 291 نامه 
نیز داستان بوده اند. نمودار 3 نسبت نامه هاي دریافتي توسط 
هر یك از مجالت دانش آموزي را براســاس موضوع نشــان 

مي دهد: 
 

كارشناســان مركــز بررســي آثار به منظور تشــویق 
دانش آموزاني كه با ارسال آثار ادبي و هنري خود با مجالت 
رشــد ارتباط برقــرار كرده اند، به تمامي نامه ها پاســخي 
كتبي مي دهند. عالوه بر آن، به دلیل اهمیت و اســتقبال  
دانش آموزان مقطع دبستان از بخش نقاشي، جزوه هایي براي 

آموزش آن ها تهیه شــده كه با توجه به نیاز هر دانش آموز 
در اختیار او قرار مي گیرد. این جزوه ها، نقاشي را به صورت 
مرحله به مرحله آمــوزش داده و مخاطبان از طریق انجام 
دادن تمرین هاي هدف دار، از نقاشــي كــردن لذت برده و 

تكنیك هاي مختلف را مي آموزند. 
همچنین، مركز بررســي آثــار از ســال 1393 براي 
ایجاد انگیزه در دانش آموزان عالقه مند به نوشــتن داستان 
یا شــعرگویي، در دورة ابتدایي و دورة متوســطه اقدام به 
انتشــار دو ویژه نامه با عنوان با  قاصدك و چكاوك كرده 
كه نویسندگان آن ها دانش آموزان هستند. به عبارت دیگر، 
آثــار برگزیده دانش آموزان طي یك ســال تحصیلي طبق 
نظر كارشناســان انتخاب و در پایان ســال در قالب این دو 
ویژه نامه منتشر مي شود.  این ویژه نامه ها از طریق پست براي 
دانش آموزاني كه آثار چاپ شده دارند و دانش آموزان دیگري 
كه به نوشتن عالقه مند هستند، ارسال مي شود. تاكنون دو 
شماره از این ویژه نامه ها منتشر و در اختیار دانش آموزان قرار 

گرفته است. 
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حوزة تربيت و یادگيري کار و فناوري، یکي از حوزه هاي 
یازده گانه در برنامة درســي ملي است. در این حوزة 
نوظهور که یکي از مصادیق بارز تحول در نظام جدید 
آموزشي است، درســي با همين نام )کار و فناوري( 
ایجاد شده اســت. این درس از پایة ششم ابتدایی 
 آغاز مي شــود، كتاب درسي دارد و از سال تحصيلي 
9۵-1394 در مدارس در حال اجراست. ضمن اینکه 
قرار اســت درس مذکور در پایة پنجم نيز اجرا شود 
و لذا كتاب درســي آن تأليف شده و در حال اجراي 
آزمایشي است. با توجه به جدید بودن و گستردگي 
موضوعات ارائه شده در این درس، نياز است ناشران 
گوناگون به توليد کتاب هاي آموزشــي در این زمينه 
بپردازند تا از این طریق، زمينه را براي گســترش و 
تعميق مفاهيم این درس بــراي دانش آموزان فراهم 
سازند و از ُبعدي دیگر، توانایي معلمان را در تدریس 

آن افزایش دهند و حتي اوليای دانش آموزان را نيز از 
موضوعات درس و فرصت ها و تهدیدهاي ایجاد شده 

توسط آن مطلع سازند.
کليدواژه ها: کتاب های آموزشــی، حــوزة کار و فناوری، 

برنامة درسی

جایگاه و اهميت کتاب هاي آموزشي
پیشرفت ها و تجربیات نوین آموزشــي این امكان را فراهم 
ساخته اند كه ســخن مشهور منسوب به پیامبر اكرم )ص(، 
یعنی »ز گهواره تا گــور دانش بجوي«، كه همان یادگیري 
مادام العمر است، مصداق عملي یابد. امروزه یادگیري به زمان 
حضور در مدرســه محدود نمي شود، بلكه همان طور كه در 
گزارش »كمیسیون بین المللي تعلیم وتربیت دربارة آموزش 
براي قرن بیست و یكم« به یونسكو، با عنوان »یادگیري، گنج 
درون« بیان شده است، یادگیري تمام جنبه هاي حیات انسان 

ارزیابي  باشاقول برنامة درسی

معصومه نوروزی، دانشجوي دکتراي مدیریت فناوري اطالعات مقاله

معيارهای ارزيابی کتاب های آموزشی حوزة کار و فناوری
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را در برمي گیرد. تحقق چنین امر خطیري بدون بازاندیشي، 
بازســازي ســاختارها و بازآفریني مؤلفه هاي نظام آموزشي 
و زیرســاخت هاي آن، بعید مي نماید. یكــي از مهم ترین و 
رایج ترین منابع تحقق یادگیري مؤثر و پایدار دركشورمان، 
كتاب هاي آموزشــي هســتند. یادگیري اطالعات از طریق 
كتاب، با وجود گســترش اینترنت، همچنان اهمیت خود را 
حفظ كرده اســت. امروزه كتاب هاي آموزشي توانسته اند در 
كنار ابزار پیچیده و ســریع توسعه یافتة رسانه اي، همچنان 
اهمیت خود را حفظ كنند و به تحقق یادگیري در ســطوح 

گوناگونی از فراگیرندگان بپردازند.

حوزة تربيت و یادگيري کار و فناوري
حوزة تربیــت و یادگیري کار و فنــاوري یکي از حوزه هاي 
یازده گانة برنامة درســي ملي و مي توان گفت از حوزه هاي 
نوظهور اســت که بر یادگیري فناوري، به خصوص فناوري 

اطالعات، مهارت آموزي و آشــنایي با مشــاغل تأکید دارد. 
ســایر حوزه هاي تربیت و یادگیري عبارت اند از: حکمت و 
معارف اسالمي، قرآن و عربي، زبان و ادبیات فارسي، فرهنگ 
و هنــر، ســالمت و تربیت بدني، علوم انســاني و مطالعات 
اجتماعي، ریاضیات، علوم تجربي، زبان هاي خارجي و آداب 
و مهارت هــاي زندگي و بنیان خانواده. در بخش معرفي این 
حوزه در برنامة درسي ملي آمده است: »حوزة کار و فناوري 
شامل کسب مهارت هاي عملي براي زندگي کارامد و بهره ور و 
کسب شایستگي هاي مرتبط با فناوري و علوم وابسته، به ویژه 
فناوري اطالعات و ارتباطات، به منظور تربیت فناورانه و زندگي 
ســالم در فضاي مجازي و نیز آمادگي ورود به حرفه و شغل 
در بخش هاي مختلف اقتصادي و زندگي اجتماعي است.« 
همچنین، ضرورت و کارکرد حوزه در برنامة درسي ملي به این 
صورت مورد تأکید قرار گرفته است: »با توجه به آموزه هاي 
اسالمي، کار و اشتغال از ارزش تربیتي برخوردار است. انسان 
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از طریق کار، نفس سرکش را رام می کند، شخصیت وجودي 
خویش را صیقل می دهد، هویت خویش را تثبیت می کند، 
زمینة ارتقاي وجودي خویش را مهیا می کند و امکان کسب 
روزي حالل و پاسخ گویي به نیازهاي جامعه را فراهم مي آورد. 
آموزش فناوري، کار و مهارت آموزي باعث پیشــرفت فردي، 
افزایش بهره وري، مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، 

کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگي خواهد شد.«

شایستگي هاي حوزة تربيت و یادگيري کار و فناوري
در برنامة درسي ملي چهار قلمرو شایستگي براي حوزة تربیت 

و یادگیري کار و فناوري به شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
1. شایستگي هاي محوري غیر فني دنیاي كار؛

2. شایســتگي هاي پایة فني مورد نیاز نیروي كار، حرف و 
مشاغل گوناگون؛

3. شایستگي هاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات؛
4. شایســتگي هاي مربوط به یادگیــري مادام العمر فني و 

حرفه اي.
بر اســاس این قلمروها، شایســتگي هاي گوناگوني در این 
حوزه تعریف شده اند که در جدول1 به برخي از آن ها اشاره 

می کنیم.

اهداف کالن حوزة تربيت و یادگيري کار و فناوري
اهــداف کالن حوزة تربیت و یادگیري کار و فناوري، ناظر بر 
اهداف و رویکردهاي برنامة درسي ملي و سند تحول بنیادین 

نمونةشایستگیهاقلمرویشایستگیها

شايستگي هاي محوري غير فني دنياي كار
كارآفريني، مشاركت جمعي، تالش جهت تحقق توسعة پايدار، تصميم گيري، رعايت ايمني و بهداشت، 

مديريت و برنامه ريزي كارها، درك عالقه ها و سبك هاي كاري، كسب حالل، تفكر خالق، مديريت منابع، 
به كارگيري اخالق حرفه اي، تفكر منطقي، مديريت پروژه، گزارش نويسي، به كارگيري الزامات و قوانين 

كار، تفكر سيستمي، جهادگري، شكيبايي، ريسك پذيري، تفكر انتقادي، ايثارگري

شايستگي هاي پاية فني مورد نياز نيروي كار حرف و 
مشاغل گوناگون

دست ورزي و كسب توانايي هاي فيزيكي، تحقيق و بررسي مشاغل و حرف، طراحي و ساخت ساز و 
كارهاي حركتي، به كارگيري فناوري هاي نو، طراحي و ساخت محصوالت صنايع دستي، پرورش و 

نگهداري گياهان، نقشه كشي، تعمير و نگهداري، طراحي و ساخت محصوالت چوبي، پرورش و نگهداري 
حيوانات، طراحي و ساخت سازه هاي معماري و عمراني، طراحي و ساخت محصوالت فلزي، طراحي 
و ساخت محصوالت الكترونيكي و برقي، كسب مهارت هاي اداري و مالي، طراحي و دوخت پوشاك، 

آماده سازي و پخت غذا، كسب مهارت هاي بهداشتي

شايستگي هاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات
كسب مهارت كار در فضاي مجازي، سواد اطالعاتي، حفظ و رعايت امنيت در فضاي مجازي، جست جو 

و گردآوري اطالعات، به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات، به اشتراك گذاري اطالعات، مستندسازي 
اطالعات، توليد برنامه هاي كاربردي، پردازش اطالعات متني و تصويري، انتخاب فناوري اطالعات و 

ارتباطات

شايستگي هاي مربوط به يادگيري مادام العمر فني و 
حرفه اي

خودآموزي، آموزش به ديگران، پژوهش گري، يادگيري تلفيقي )بين حرفه اي(، كنجكاوي و پرسشگري، 
تفكر فناورانه، به روز بودن، مباحثه و تبادل نظر، توليد اطالعات، درك فرهنگ و هويت ملي، 

مسئوليت پذيري، به روز رساني اطالعات، درك هنري و زيبايي شناختي، خودباوري

جدول1
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و منبعث از شایســتگي هاي این حوزه اســت. این اهداف 
عبارت اند از:

é كسب مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات،
é آشنایي با مشاغل و كسب مهارت هاي پایة موردنیاز آن ها؛

é به كارگیري انواع تفكر؛
é كسب مهارت هاي مدیریت و تصمیم گیري؛

é كسب مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي؛
é ارزش گذاري به علم و هنر؛

é كار با فناوري و كسب مهارت هاي پایه فني.

درس کار و فناوري
بـه دنبـال اسـتقرار نظـام جدیـد آموزشـي، درس کار و 
فنـاوري منبعـث از حوزة تربیـت و یادگیـري کار و فناوري 
تألیـف و وارد مـدارس شـد. در این درس سـعي بـر آن بوده 
اسـت کـه مطابـق آنچـه برنامة درسـي ملي و سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش تأکیـد کـرده اسـت، محتواي 
مرتبـط با ارتقاي شایسـتگي هاي فناوري اطالعـات، درکنار 
شایسـتگي هاي مـورد نیـاز دنیـاي کار و مشـاغل، آمـوزش 
داده شـود. در برنامـة درسـي ملـي، جهت گیري هـاي کلي 
در سـازمان دهي محتـوا بـه ایـن صـورت بیان شـده اسـت:

»شایستگي هاي این حوزه در دورة آموزش عمومي به صورت 
عیني، تجربي و عمدتًا در هم تنیده با دیگر حوزه هاي تربیت 
و یادگیري و از طریق تجربه در محیط هاي یادگیري واقعي 
و متنوع کسب خواهد شــد و زمینة هدایت دانش آموزان را 
با توجه به عالقه ها و توانایي ایشان در مسیرهاي تحصیلي، 
حرفه اي و شــغلي فراهم مي کنــد. در تدوین فعالیت هاي 
یادگیــري این حوزه، در کلیــة دوره هاي تحصیلي، دیدگاه 

فناورانه حاکم خواهد بود.«
این درس هم اکنون در پنج پایة تحصیلي در حال اجراست. 

در جدول 2 روند اجراي این درس مشاهده مي شود.
محتواي درس کار و فناوري در پایه هاي متفاوت شامل پروژه ها، 
پودمان ها و مفاهیم گوناگوني اســت که ذکر آن ها مي تواند 
براي مؤلفان و ناشــران کتاب هاي آموزشي و کمک آموزشي 

مفید باشد. محتواي مذکور در جدول 3خالصه شده است.

کتاب هاي آموزشي کار و فناوري
بر اســاس اسناد ارزیابي کتاب هاي آموزشي در گروه درسي 
کار و فنــاوري، این کتاب ها در برگیرندة دو گروه کتاب هاي 
کمک آموزشي و کتاب هاي کمک درسي مي شوند. كتاب هاي 
كمك آموزشي به منظور ایجاد انگیزه، افزایش دانش و سواد 
علمي، پرورش مهارت هاي ذهني و عملي، و توسعة یادگیري 
به منظــور ارتقاي شایســتگي هاي الزم در دو ُبعد فردي و 
اجتماعي تهیه و تنظیم مي شوند، و لزومًا به برنامه هاي درسي 
دورة تحصیلي وابسته نیستند و شامل »كتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز« و »كتاب هاي حمایتي معلمان و كارشناســان« 
مي شوند. كتاب هاي كمك درسي، كتاب هایي هستند كه به 
منظور تسهیل، تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت هاي اساسي و 
ایده هاي كلیدي در جهت اهداف برنامه ها و كتاب هاي درسي 
دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند، مانند 
»كتاب هاي كار« و »كتاب هاي تمرین«. این كتاب ها لزومًا به 

اهداف برنامه هاي درسي وابسته اند.
بنابراین کتاب هاي آموزشي کار و فناوري شامل سه گروه زیر 

مي شوند:
é كتاب هاي تكمیلي دانش آموز: كتاب هایي براي دانش آموزان 
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هستند كه در گستره اي وسیع تر نسبت به كتاب هاي درسي، 
به تدارك فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري مي پردازند.

é كتاب هــاي حمایتي معلمان و کارشناســان: كتاب هایي 
هســتند كه به منظــور ارتقاي شایســتگي هاي حرفه اي و 

تخصصي معلمان و كارشناسان تولید مي شوند.
é كتاب هــاي كار: این نوع كتاب ها شــامل مجموعه اي از 
فرصت هاي یادگیري هستند كه در قلمرو مفاهیم، مهارت هاي 
اساسي و ایده هاي كلیدي از برنامة درسي برگرفته شده اند و 

هدف آن ها توسعة صالحیت هاي الزم است. 

   توضيح: الزم به ذكر است، در حوزة تربیت و یادگیري كار 
و فناوري، به علت ممنوع بودن آزمون كتبي و لزوم ارزشیابي 
عملكــردي، »كتاب هاي تمرین« که با تأکید بر ســؤاالت 
مکتوب، تشریحي و تستي تدوین مي شوند، جایگاهي ندارند.

شاخص هاي ارزیابي کتاب هاي آموزشي کار و فناوري
ارزیابــي کتاب هــاي آموزشــي کار و فناوري بر اســاس 
شاخص هاي متعددي صورت مي گیرد. در این قسمت، برخي 
از شــاخص هاي مورد توجه در ارزیابي این دسته از کتاب ها 

سال تحصيلي 9٥-94سال تحصيلي 94-93سال تحصيلي 93-92سال تحصيلي 92-91عنوان كتاب

آزمايشيـــكار و فناوری پاية پنجم

سراسريسراسريسراسريسراسريكار و فناوری پاية ششم

سراسريسراسريسراسريكار و فناوری پاية هفتم

سراسريسراسريــكار و فناوری پاية هشتم

سراسريـــكار و فناوری پاية نهم

رئوس مطالبعنوان كتاب

شناخت رايانه، سيستم عامل، كار گروهی، برنامة نقاشی، ساخت آشيانة پرنده، تايپ در رايانه، ساخت چراغ مطالعه، برنامة كار و فناوری پاية پنجم
واژه پرداز، گزارش نويسی، سبزی كاری، برنامة ارائة مطلب، ساخت خودروی كشی

كار با رايانه، نقاشی با رايانه، دسته بندی اطالعات در رايانه، حافظه رايانه، نوشتن متن در رايانه، شبكه ملی مدارس ايران )رشد(، كار و فناوری پاية ششم
ارائة نمايشی مطالب، پروژه های طراحی و ساخت، پودمان های كار

نوآوری و فناوری، كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، جست وجو و جمع آوری اطالعات، مستندسازی، كسب وكار، نقشه كشی، كار كار و فناوری پاية هفتم
با چوب، اشتراك گذاری اطالعات، پرورش و نگه داری گياهان، پوشاك، خوراك

كار با فلز، الكترونيك، اتصال به شبكه، پست الكترونيكی، صنايع دستی )بافت(، پرورش و نگه داری از حيوانات، امور اداری و مالی، كار و فناوری پاية هشتم
ماكت سازی

الگوريتم، ترسيم با رايانه، ساز و كارهای حركتی، بازی های رايانه ای، برق، تأسيسات مكانيكی، عمران، خودرو، پايش رشد و تكامل كار و فناوری پاية نهم
كودك، صنايع دستی )برجسته كاری روی فلز و مس(، هدايت تحصيلی ـ حرفه ای

جدول2

جدول3
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ارائه مي شود تا ناشران و مؤلفان بتوانند بر اساس آن کتاب هاي 
مفیدتري را تدوین کنند. فهرست کامل شاخص ها در اسناد 
ارزیابي گروه درسي کار و فناوري قابل دسترس خواهند بود.

نمونه هایي از شاخص هاي ارزیابي
é ارتبــاط با اهداف درس و شایســتگي هاي حوزة تربیت و 

یادگیري كار و فناوري
é داشتن فهرست مناسب
é داشتن مقدمة مناسب

é توجه به ارزش هاي اجتماعي و اخالقي
é صحت و اعتبار مطالب

é انسجام مطالب
é پرهیز از غلط هاي امالیي

é به روز بودن مطالب
é تعیین مخاطبان كتاب

é درج عناوین مناسب براي تصاویر و جداول
é استفاده از ادبیات نوشتاري متناسب با سن مخاطب

é توجه به سبك هاي یادگیري گوناگون مخاطبان
é استفاده از رنگ و عالمت برای تأكید بر موضوعات مهم

é استفاده از قلم خوانا و مناسب
é حروف چیني و صفحه آرایي جذاب
é جذابیت و زیبایي طرح روي جلد

é كیفیت تصاویر
é نداشتن نواقص چاپي

é معرفي كوتاه كتاب )در ابتداي كتاب یا پشت جلد(
é استفاده از جداول، نقشه ها، نمودارها و تصاویر

é مرتبط بودن تصاویر با محتوا

é كاربردي بودن مطالب در زندگي واقعي
é توجه به ویژگي هاي جنسیتي
é رعایت حقوق مالكیت معنوي

é داشتن شناسنامة استاندارد
é رشد تفكر و مهارت هاي دانش آموزان در راستاي درس

é تقویت توان گزارش نویسي در دانش آموزان
é ایجاد روحیة خالقیت و نوآوري در دانش آموزان

é ترغیب دانش آموزان به كنجكاوي و مطالعة بیشتر
é افزایش دانش پایه و درك معلمان/ كارشناسان از درس

é ارائة مطالب تكمیلي در راســتاي موضوع درسي و روش 
تدریس آن

é معرفي پروژه هاي بومي مناطق گوناگون كشور
é معرفي مشاغل و آموزش مهارت هاي پایة مورد نیاز آن ها 

é پرورش انواع تفكر

جمع بندي
در این مقاله، ضمــن توضیح حوزة تربیت و یادگیري کار و 
فناوري، جایگاه این حوزه در سند برنامة درسي ملي بررسي 
شد. شایستگي ها و اهداف کالن آن نیز مورد بررسي و تشریح 
قرار گرفت. سپس به کتاب هاي درسي کار و فناوري و رئوس 
محتواي آن ها پرداختیم. در انتها، انواع کتاب هاي آموزشي 
و کمک آموزشــي مورد اشاره در اســناد ارزیابي کتاب هاي 
آموزشــي کار و فناوري، به همراه شاخص هاي ارزیابي آن ها 
معرفي شدند. امید است ناشران و مؤلفان محترم، با اطالعاتي 
کــه از این مقاله به دســت مي آورنــد، در عرصة کتاب هاي 

آموزشي کار و فناوري آثار مفید و هدفمندي ارائه کنند.
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روزهــای 20 و 21 آبان مــاه 139۵، کارگاه هاي 
آموزشــي و برنامة ویژة نمایــش و نقد فيلم براي 
ـ   معلمان و معلمان فيلم ساز  دانش آموزان، دانشجو  

در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.
 این اردوگاه همچنين ميزبان فيلم ســازاني بود 
که از شــهرها و اســتان ها براي ارائة آثارشان در 
چهل وششمين جشنوارة جهانی فيلم رشد حضور 
پيدا کرده بودند و در نهایت با تقدیر دبير جشنواره 

راهي خانه هایشان شدند. 
وارد اردوگاه شهید باهنر که شدیم، فضاي شاعرانه و 
انبوه درختان آن که با رنگ هاي پاییزي جلوة خاصي پیدا 
کرده بودند، نخســتین چیزي بود که به چشــم مي آمد. 
از آنجا که کارگاه آموزشــي در ســالن پامچــال برگزار 
مي شــد،  فرصت خوبي براي قدم زدن در این مسیر زیبا 

در اختیارمان قرار گرفت. 
»کارگاه مستندســازي« با حضور استاد پیروز کالنتري و 
»کارگاه خالقیت در فیلم نامه نویسي« با مدیریت محمود 

الیاسي، از فرهنگیان فیلم ساز، دو کارگاهي بودند که در 
این اردوگاه برگزار شدند. در این دو کارگاه، دانش آموزان، 
ـ  معلمان حضور داشــتند. خیلي ها  معلمــان و دانشــجو  
معتقد بودند، چون بیشترین آثار دانش آموزي را فیلم هاي 
داستاني تشــکیل مي دهند، برگزاري کارگاه هاي آموزشِي 
مستندسازي، بیشــتر براي فرهنگیان و دانشجو  ـ  معلمان 
فیلم ســاز مفید خواهد بود. اما مباحث آن قدر کاربردي و 
مفید بودند که دانش آموزان هم اســتفادة الزم را از آن ها 

بردند. 
در این کارگاه ها، با بیاني شیوا و ساده دربارة خالقیت هاي 
فیلم نامه نویســي، گفت وگو شــد. در زمینة تعریف فیلم 
مســتند و تالش آن بــراي بازگوکــردن واقعیت ها نیز 
مطالبي عنوان شــد. ســپس ســاختار فیلم مســتند و 
اهــداف آن، به ویژه در ســینماي امروز که بســیاري از 

دو روز، دو کارگاه
گزارش کارگاه های آموزشی در حاشية جشنوارة 

بين المللي فيلم  رشد

گزارش
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معلمان مي خواهند فیلم آموزشــي بســازند که به نوعي 
از فیلم مســتند منشأ مي گیرد، مورد بررسي قرار گرفت. 
دانش آموزان و دانشــجو  ـ  معلمان با یادداشــت برداري و 
پرســش و پاســخ عالقة خود را به مباحث کارگاه نشان 
مي دادند. قرار اســت مطالب گفته شده در این کارگاه ها 
به زودي براي اســتفادة همة عالقه مندان، در شبکة ملي 

مدارس ایران )رشد( بارگذاري شوند. 
پــس از پایان برنامه ها، در فاصله اي که قرار بود وســایل 
ایاب و ذهــاب براي بــردن شــرکت کنندگان به مکان 
اختتامیة جشنواره حاضر شود، در محوطة اردوگاه شاهد 
حضور پرجنب وجوش دانش آموزان، دانشجویان و معلمان 
فیلم ســاز بودیم. به ســراغ برخي از این عزیزان رفتیم تا 
دربارة فیلم ها و همچنین نظراتشــان پیرامون کارگاه ها و 

جشنواره  بیشتر بدانیم.

سه  درصد از زندگي دو روبات
فاطمه صادقي، دانش آموز فیلم ساز اصفهاني است که در 
رشتة انیمیشن تحصیل مي کند و تاکنون براي فعالیت هاي 
کالســي و چندین جشنوارة مختلف فیلم هایي تولید کرده 
است. او در فیلم هایش از تکنیک هاي حوزة انیمیشن سازي 
 )2D( »همچون »پیپر«، »اسلوموشن«، »عروسکي«، »2دي
و»3دي« )3D( اســتفاده مي کند. سه درصد عنوان فیلم 
جدید اوست که در جشنوارة هنرهاي تجسمي و فرهنگي، و 
جشنوارة رشد شرکت کرده است. این فیلم داستان دو روبات 
است که انرژي شان به پایان نزدیک شده و حال بر سر کسب 

انرژي با هم رقابت مي کنند. 
صادقي که در کارگاه هاي آموزشــي این دوره حضور داشته 
و بســیاري از فیلم ها را دیده اســت، می گوید: »رقابت بین 
دانش آموزان بسیار خوب بود. بســیاري از فیلم ها را با هم 
دیدیم و نقد و بررسي کردیم. این ارائة نظرات و مطلع شدن 
از دیدگاه هاي یکدیگر، به کسب تجربیات و ارائة فیلم هاي 

بهتر در آینده کمک زیادي مي کند.«
او با اشــاره به برخي فیلم هاي قوي این بخش گفت: »برایم 
جالب بود برخي فیلم هایی که ساختار و فیلم نامة قوي هم 
داشتند، سازندگانشــان در این زمینه تحصیالت تخصصي 
نداشــتند و این از نقش تجربــه در ارائة آثار خوب حکایت 

مي کند.«

دزد  لحظه ها در جشنوارة امسال
معصومه خوش لهجه براي چندمین بار است که در بخش 
دانش آموزي جشنوارة رشد شرکت مي کند. او سال گذشته 
براي فیلم انیمیشني مســير زندگي را انتخاب کنيد، 
دیپلم افتخار و رتبة سوم جشنواره را به خود اختصاص داد. 
معصومه دربارة هدف از حضور در این جشــنواره گفت: »از 
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آنجا که جشنوارة فیلم رشد از جشنوارهاي بسیار قدیمي و 
معتبر است، به من در رشتة فیلم سازي کمک فراواني کرده 
اســت، طوری که بســیاري از تجربیاتم را با حضور در این 
جشنواره کسب کرده ام. امسال هم با انیمیشن دزد در این 

جشنواره حضور پیدا کرده ام.« 
این انیمیشن با تکنیک نقاشي روي شیشه ساخته شده است 
و زمان کوتاهي دارد: »در تالش بودم در همین زمان کوتاه، 
آنچه را که در زمینة مضرات استفاده از تلفن همراه درنظر 
داشــتم، در فیلم بگنجانم.« این فیلم داستان پسربچه اي 
است که ابتدا زندگي بسیار خوبي دارد. ورزش مي کند و در 
درس هایش بسیار جدي و مستعد است. تا اینکه خانواده اش 
براي تشویق، یک گوشي تلفن همراه به او هدیه مي دهند. 
در ادامه مي بینیم که این پســر، پــس از مدتي، دچار چه 
مشکالتي مي شــود. از خانواده و دوســتانش کناره گیري 
مي کنــد و درنهایت دچار افت تحصیلي مي شــود. به گفتة 
کارگردان، این فیلم نمي خواهد بگوید استفاده از تلفن همراه 
بد اســت، اما می کوشد بر نقش آموزشي خانواده ها، به ویژه 
مادران، در راهنمایي و پرورش فرزندان تأکید کند: »وقتي 
خانواده وسیله اي را در اختیار کودک مي گذارد، باید فرهنگ 

استفادة مفید از آن را نیز به او بیاموزد.« 
خوش لهجه کارگردان و انیماتور این اثر است و طرح و ایدة آن 
را از اتفاقات روزمره اي که هر روز در جامعه مي بیند، اقتباس 
کرده اســت. او دربارة فیلم هاي این دوره از جشنواره گفت: 
»دانش آموزان در سطوح گوناگون درحال پیشرفت هستند. 
جشــنواره ها و به ویژه کارگاه هاي آموزشي که با موضوعات 
متنوعی همچون فیلم نامه نویســي و...برگزار مي شوند، در 
ایده یابي به دانش آموزان فیلمساز کمک زیادي مي کنند و در 
رشد سطح فکري آنان و بهبود آثار انیمیشني تأثیر دارند. با 
دیدن فیلم هاي این دوره با طرز فکر فیلم سازان دیگر هم سن 

و سال خودم آشنا شدم و بر تجربیاتم افزوده شد.«

مستند آیيني َعَلم
حميد شاهرودي، دانشجویي فیلمساز از استان خراسان 
جنوبي، در این جشنواره حضور داشت. با او در مورد فیلمش 
گفت  وگوي کوتاهي انجام دادیم. شــاهرودي در جشنوارة 
امســال فیلم َعَلم را ارائه کرده است. به گفتة او، این فیلم 
نوعي مســتند آییني است که ســنت ها و آیین هاي مردم 
خراسان جنوبي در ایام محرم را به تصویر مي کشد. »انجمن 
فیلم و عکس نگاه«، وابسته به ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
تهیه کنندگي این اثر را به عهده داشته است: »در این فیلم، 
به لحاظ نوع کار و جنبة مســتندي آن، چندان از دانشجو  ـ  
معلمان اســتفاده نشده است و بیشتر عوامل از فعاالن ادارة 
فرهنگ و ارشاد اسالمي هستند.«  او با اشاره به باالتر بودن 
سطح فیلم هاي امسال نسبت به دوره هاي گذشته ادامه داد: 
»طي یک سال گذشته، دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش 
و پرورش دوره هاي آموزشــي را براي دانشــجو  ـ  معلمان و 
دانش آموزان برگزار کردند که انعکاس آثار مفید آن را امسال 

خیلي خوب در فیلم ها مي بینیم.« 
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مستند َعلم، روایتگر نوعي آیین علم گرداني 
اســت که در یکي از شهرستان هاي استان 
خراســان جنوبي اتفاق مي افتد. تمام افراد 
دخیل در این مراســم )از خانم ها که مراسم 
با حضور آن ها آغاز مي شــود تا آقایان که در 
نهایت علم به آنان سپرده مي شود(،  در فیلم 
حضور دارند و این ســنت قدیمي به صورت 

کامل نمایش داده مي شود.

روایت تنهایي در نوروز
ساناز قاسمي، دانش آموز فیلم ساز، بیشتر فیلم هاي بخش 
دانش آموزي را دیده بود: »به نظرم فیلم هاي امسال از سطح 

کیفي خوبي برخوردار بودند و دوستشان داشتم.«
او با انیمیشن نوروز در جشنوارة امسال حضور یافت. قاسمي 
فیلم سازي را از سال دوم دبیرستان آغاز کرده است و بیشتر 
در زمینة تولید انیمیشن فعالیت مي کند. فیلم نوروز روایتگر 
تنهایي پیرمردي است که هر نوروز چشم انتظار خانواده اش 
بر سر میز شام به در خیره مي ماند؛ خانواده اي که هیچگاه 
نمي آیند. دوربین از باال نشــان مي دهد که خانواده او تنها 
قاب عکســي هستند و این تنهایي بسیار ریشه دار و عمیق 
اســت. قاسمي خودش این فیلم انیمیشني را نویسندگي و 

کارگرداني کرده است. 

خطرات فضاي مجازي از زبان مرد ناشناس
محمدرضاحســينيان، دانش آموز 17 ســالة فیلم ساز، 
حدود سه سالي اســت که در حوزة فیلم سازي وارد شده و 
این نخســتین باري است که در جشنوارة فیلم رشد حضور 
پیدا مي کنــد. مرد ناشناس به کارگرداني او و نویسندگي 
محمدغالمي تهیه شده است. محمدرضا حسینیان، مهدي 

جعفرزاده و ســبحان مقدم هــم بازیگران 
آن هســتند. این فیلم به نمایش خطرات و 
مضرات فضاي مجازي مي پردازد و داســتان 
پسري است که بسیار به بازیگري عالقه دارد 
و پیشــنهادهایی را که در فضاي مجازي  به 
او مي شــود، مي پذیرد. غافل از اینکه فریب 
عــده اي کاله بــردار و کارگــردان قالبي را 
خورده است. فیلم با کش وقوس هایي ادامه پیدا مي کند. در 
نهایت هم شخصیت اصلي داستان متوجه مي شود، در واقع 

دوستانش با او شوخي کرده اند.

لزوم ســاخت فيلم هاي بيشتر با محوریت دختران 
دانش آموز 

حميدرضا گوهري معلم فیلم ســاز منطقة 17 آموزش و 
پرورش تهران اســت. او با انیمیشن کولبري در جشنوارة 
امسال حضور یافت که به بخش مسابقة فیلم هاي فرهنگیان 
نیز راه پیدا کرد.گوهري نخستین بار در سال 1374 با فیلم 
گلبرگ در جشنوارة رشد شــرکت کرد و در سال 137۶ 
نیز با فیلم روزنو حضور داشــت. گوهري بیشتر فیلم هاي 
جشنوارة امسال را دیده است و می گوید: »احساس مي کنم 
زمان برخي فیلم ها براي دانش آموزان بیش از حد طوالني 
و خسته کننده بود. فیلم هاي مناسب دانش آموزان ابتدایي 
در مقایسه با دوره  های راهنمایي و دبیرستان بهتر و قوي تر 
بودنــد. بخش پویانمایي نیز یکي از نقاط قوت جشــنوارة 
امســال بود.« به اعتقاد او، معلمان فیلمساز چون دغدغة 
حضور در کالس و مدرســه را دارنــد، دقیقًا مي دانند چه 
چیزي براي آموزش مورد نیاز اســت: »معلمان فیلم هاي 
آموزشــي را بهتر درک مي کنند. هر چند شاید بسیاري از 
آن ها اطالعات و معلومات تخصصي فیلم ســازي را نداشته 

 
شاهرودي: مستند 
َعلم، روایتگر نوعي 
آیین علم گرداني 

است که در یکي از 
شهرستان هاي استان 
خراسان جنوبي اتفاق 

مي افتد
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باشند و از لحاظ فني ضعیف باشند. این مشکلي است که در 
این زمینه وجود دارد و نیازمند آموزش هستیم.« گوهري با 
انتقاد از حضور کم رنگ دانش آموزان دختر در فیلم ها گفت: 
»متأسفانه در بســیاري از فیلم هایي که براي دانش آموزان 
دختر دوره های راهنمایي و دبیرســتان به نمایش درآمد، 
شخصیت اصلي فیلم پســر بود و به زندگي و دغدغه هاي 
پسران اختصاص داشت. کمتر فیلمي با محوریت دختران 
ساخته شــده بود. نیاز اســت فیلم ســازان خانم، به ویژه 
فرهنگیان و دانش آموزان، بیشتر وارد این حوزه شوند و آثار 
بیشتري در این زمینه تولید شود.«  کولبري، اثر جدید این 
کارگردان، انیمیشني است که بدون استفاده از تکنیک هاي 
نرم افزاري معمول، از ســیاه قلم استفاده مي کند: »تالش 
کردیم با امکانات بسیار کم یک فیلم انیمیشن تولید کنیم 
و هدفمان نشان دادن این موضوع به دوستان فیلم ساز بود 
که مي توانند بــدون یادگیري کار با نرم افزارهاي تخصصي 
و استفاده از استودیوها، با ابزارهاي ساده اي همچون مقوا، 

ذغال و دوربین عکاسي نیز فیلم بسازند.« 
این انیمیشــن به موضــوع قاچاق کاال اختصــاص دارد و 
اثر قاچاق در به تعطیلي کشــاندن کارخانه ها را به تصویر 
مي کشــد. حمیدرضا می گوید: »بسیاري از کشورها مانند 
ژاپن و آلمــان، پس از جنگ جهانــي دوم، با بها دادن به 
تولید داخلي، موفق شدند از بحران خارج شوند. اگر ما نیز 
بخواهیم، مي توانیم با برنامه ریزي منســجم و تالش مردم، 
تولیــد را تقویت کنیم تا بي کاري و تعداد دست فروشــان 
جامعه روزبه روز کم تر شود و جوانان بتوانند به بازار کار وارد 
شــوند.« فیلم با نمایش فعالیت چرخ صنعت آغاز مي شود 
و در ادامه مي بینیم که بــا ورود کاالهاي قاچاق از مرزها، 
این چرخ به تدریج از حرکت مي ایستد و کارخانجات کاماًل 
متروکه مي شوند. ورود کاالهاي وارداتي سبب مي شود در 

نهایت مردم در گوشــه و کنار خیابان ها به دست فروشــي 
بپردازند. 

او با اشاره به برگزاري دورة فیلم سازي براي دانشجو  ـ  معلمان 
زنجــان، برپایي این برنامه ها را اقدام مفیدي دانســت که 
سبب مي شود، وقتي این عزیزان در آینده وارد کالس درس 
مي شوند، توانایي تدریس بهتری داشته باشند. همچنین، 
آن ها مي توانند از فیلم به عنوان ابزاري آموزشــي استفاده 
کنند: »دنیاي امروز دیگر دنیایي نیست که بخواهیم تنها 
از طریق شــنوایي مطالب را به دانش آموزان انتقال دهیم. 
متأسفانه از حس سمعي ـ بصري کمتر استفاده مي شود و 
تصویر را در بسیاري از کالس هایمان نادیده مي گیریم. این 
در حالي است که اگر به تصویر اولویت دهیم، دانش آموزان 
افراد موفقي بار مي آینــد و مي توانند درس هایي را که در 
آن ها مشــکل دارند، بهتر بیاموزند. من همیشــه گفته ام، 
دانش آموزان مــا در درس هایی ماننــد ریاضي، فیزیک و 
شیمي واقعًا با مشکالت و کاستي هایي روبه رو هستند. در 
این بخش ها مي توان از فیلم هاي آموزشي براي آموزش بهتر 

و عمیق تر مطالب درسي استفاده کرد.«

نون و آب
محبوبه خليلي دانشــجوي رشــتة علوم تربیتي دانشگاه 
فرهنگیان قزوین اســت و با فیلم داســتاني کوتاه نون و 
آب نخستین حضور خود را در جشنوارة فیلم رشد تجربه 
مي کند. ایــن فیلم بر موضوع هدایت تحصیلي و معضالت 
و مسائل نظام آموزشي کشور تمرکز دارد. به گفتة خلیلي، 
هدف از تولید این فیلم، بیان این واقعیت برای والدین بود 
که کودکان را درســت تربیت و هدایت کنند. تالش شده 
بود بر نقش مهم والدیــن، جامعه و عالقة دانش آموزان در 
رشــد و پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان تأکید شود. این 
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فیلم زندگي دانشجو ـ معلمي را روایت مي کند که به طور 
اتفاقي با پســربچه اي در محله شان آشنا مي شود. این پسر 
در اثر اشتباه خانواده وارد مسیر نادرستي می شود که هیچ 
عالقه ای به آن و اســتعدادي در آن زمینه ندارد. در پایان 
هم، اصرار خانواده به تحصیل این دانش آموز در رشــته اي 
نادرســت و غیرمنطبق با عالقه اش، سبب سرخوردگي و 
ناکامي او مي شــود. همة عوامل ســازندة نون و آب، به جز 
بخش تدوین، دانشجو  ـ  معلمان دانشگاه فرهنگیان قزوین 
هستند. محبوبه خلیلي نویسنده و کارگردان این اثر است 
و غزاله جليلوند و معصومه کيایي نقش هاي اصلي را 
به عهده دارند. خلیلي فیلم هاي امسال جشنواره را با جدیت 
دنبال کرده است. او می گوید: »همانطور که در آمارها هم 
اعالم کردند، سطح فیلم هاي جشنوارة امسال از سال هاي 
پیش باالتر بود. خوش بختانه فیلم هاي قوي بســیاري، چه 
در بخــش دانش آموزي و چه در بخــش فرهنگیان وجود 
داشــت، اما آثار قــوي را در بخش دانش آموزي بیشــتر 
دیدم.« جلیلی در کارگاه هاي آموزشــي نیز حضور داشت 
و »کارگاه مهارت هاي فیلم نامه نویسي و نقش خالقیت در 
فیلم نامه نویسي« را از کارگاه هاي دیگر کاربردي تر و مفیدتر 

مي دانست.

معرفي مشــاغل قدیمي و فراموش شده در آیينة 
چلنگري

یگانه برزگري دانش آموز فیلم ساز 18 ساله اي است که از 
سال دوم هنرستان فیلم سازي را تجربه کرده است و امسال 
با فیلم چلنگري در جشنوارة فیلم رشد حضور یافت. این 
فیلم به معرفي مشاغل قدیمي و فراموش شده اي مي پردازد 
که امروزه دیگر در یزد و دیگر شهرهاي کشور نام و نشاني از 
آن ها نیست. براي نمونه، ساخت انواع کلید مربوط به درهاي 

قدیمي و همچنین دیگر وسایل و ابزارهاي دوران گذشته، از 
شغل هایي است که در این اثر نمایش داده مي شوند. یگانه 
برزگري نویسندگي و کارگرداني این فیلم را به عهده داشته 
و حبيب شاهچراغي نیز در آن نقش آفریني کرده است. 
به گفتة کارگردان، فیلم هاي امســال بســیار خوب بودند: 
»موفق شــدم تجربیات خوبي کســب کنــم. همچنین 
کارگاه هاي آموزشي که به نقد و نمایش فیلم هاي مستند، 
داستاني و پویانمایي اختصاص داشت، بسیار مفید و جالب 
بودند.« او دربارة تأثیر فیلم هاي آموزشــي جشنوارة رشد 
گفت: »مسلمًا نمي شــود تأثیر فیلم هایي را که با موضوع 
آموزش ســاخته مي شوند بر ســطح کیفي آموزش کشور 
نادیده گرفت. براي نمونه در فیلم خود من، دانش آموزان با 
آداب  و رسوم و فرهنگ شهرهاي دیگر کشور آشنا مي شوند. 

به نظرم اثر آموزشِي خیلي خوبي مي تواند داشته باشد.« 
او همچنین به وجود برخي مشکالت در مسیر ساختن آن 
اشاره کرد: »براي گرفتن مجوز فیلم برداري در مکان هایي 
که مشــاغل خاص مورد نظرمان قرار داشتند، با مشکالت 
زیادي روبه رو بودم، اما خوش حالم که این کار به سرانجام 
رســیده و خوش بختانه مخاطبان استقبال خوبي هم از آن 

کردند.«
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همکاری آموزش و پرورش و ناشران حوزة آموزشی 
از موضوعاتی است که مدت هاست ضرورت آن حس 
می شــود. به همين منظور نشستی با حضور رئيس 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« با برخی 
از اثرگذارترین ناشران برگزار شد. در ادامه بخشی 
از مهم ترین پيشنهادات ارائه شده در این نشست را 

می خوانيد.

در ابتدای جلســه، محمد ناصــری، مدیرکل»دفتر 
ا نتشارات و تکنولوژی آموزشی«، با بیان نقش مهم ناشران 
در فراینــد یاددهــیـ  یادگیری گفت: »ناشــران حاضر از 
ناشران  فعال در حوزة نشــر کتاب های آموزشی و تربیتی 
هستند. امیدوارم همکاری بین ناشران و سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی تداوم یابد.«
وی با اشاره به ضرورت شناسایی بیش از پیش کتاب های 
نامناسب در سطح مدارس کشور افزود: »با مقدمات فراهم 
شده و متناسب سازی حجم کتاب و نیز برگزاری جشنوارة 

کتاب های آموزشــی و تربيتی رشــد  و جشنوارة  
کتاب های قرآنی این اتفاق خواهد افتاد.«

ســپس دکتر محی الدین بهرام محمدیان، رئیس 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دربارة همکاری 
با ناشــران گفت: »نگاه آموزش و پرورش به ناشــران نگاه 
رفاقتی اســت، نه رقابتی. به همین دلیل معتقد اســت که 
باید تســهیالتی را برای جامعة نشر کشــور فراهم کند تا 
تولیداتشان به دست مخاطبان اعم از دانش آموزان، معلمان و 
حتی خانواده ها، برسد. اما در عین حال در یک نقطه توافق 
داشــتیم که آنچه به عنوان تولیدات ارائه می شود، قابلیت 
ورود به مدارس و اســتفادة دانش آموزان را ندارد و نیازمند 
ممیزی اســت. از این حیث که بهداشت فکری، فرهنگی و 
آموزشی آن باید رعایت شده باشد و این کار باید در انجمن 
فرهنگی ناشران و توسط اهل فن انجام بگیرد و انجمن 
باید بر تولیدات نظارت داشــته باشــد. ما هم می توانیم از 
محیط خودمان صیانت کنیم. ما در برنامة درسی ملی تولید 
محتوای آموزشــی و تربیتی را به صورت رسمی پیش بینی 

از نقد نمی ترسیم!
گزارش نشست گفت وشنود ناشران آموزشی با رئيس 

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

سمانه آزاد گزارش
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کرده ایم و نظام نامه ای به نام 828 شورای  عالی آموزش و 
پرورش و ذیل آن اسناد استانداردی هم تولید کردیم. این 
تولیدات ما در خدمت شماســت. شما ساز و کار را طراحی 
کنید و اجازه ندهید برخی برای افزایش سرمایة خودشان، 
بــا بهره گیری غیرمعقوالنه از بازار آموزش و پرورش، کاالی 
فکری، فرهنگی و آموزشی تولید کنند؛ چون اهداف اساسی 

ما را تهدید می کند.«
محمدیان با تکیــه بر لزوم بهره گیــری از فرصت ها و 
اســتفاده از ظرفیت های موجود طرفین گفت: »معتقدیم 
هرکس سرمایه ای اعم از فکری، مادی و انسانی وارد بازاری 
می کند، باید مابه ازای آن را برداشت کند. اما باید به دو نکته 
توجه کند: یکی پیشگیري از استغالل یعنی جایز نبودن 
بهره گیری ناجوانمردانه از فرصت ها، و دوم هم نيازسازی 

کاذب برای بهره گيری بيشتر که امری مذموم است.«
وی در ادامه افزود: »من معتقدم که ســامانة نشــر در 
حیات فرهنگی کشــور به منزلة شــبکة خون رسانی است 
که اگر مختل شود، حیات فرهنگی دچار اختالل می شود، 

ذائقه های فرهنگــی تغییر می کننــد، رفتارهای فرهنگی 
مخدوش می شــوند، اصالت های فرهنگی از بین می روند و 

ارزش های فرهنگی جابه جا می شوند.«
پــس از بیانات حجت االســالم دکتــر محمدیان تنی 
چند از ناشــران که برای بیان نظرات خویش اعالم آمادگی 

کرده بودند، به ترتیب سخن گفتند:

 هامون سبطی، مدیرمسئول نشر ناشران 
هامون ســبطی گفت: »اگر می خواهید ذائقة آموزش 
و پرورش در انتخاب کتاب ها و شــیوه ای که داشته عوض 
شود، نیاز به نخبه گرایی دارید و راه حل آن ساده است. باید 
بودجه ای برای بورســیه کردن رتبه های یک تا هزار در نظر 
بگیریــد تا این ها به عنوان معلمان آینــده ذائقة آموزش و 

پرورش را عوض کنند.«
وی در ادامه افزود: » پیشنهاد می کنم یک  سلسله نشست 
نقد کتاب های نامناسب با حضور ناشر و مسئوالن سازمان 
پژوهش داشته باشیم تا به ناشر اجازه دفاع بدهند. از سوی 
دیگر، به ناشــر اجازه دهید در مورد کتاب های درسی نظر 
بدهد و تعامل اتفاق بیفتد؛ چون بعضی مؤلفاِن انتشاراتی ها 
دبیران با سابقه هستند. البته امسال همکاری هایی هم شده 
است، اما کافی نیست. دیگر اینکه پیش نویس کتاب ها را در 
اختیار ناشــران قرار دهید تا در جشنوارة کتاب های رشد، 
ناشران یا نمایندگانشان حضور داشته باشند و شائبه از بین 

برود که داوری ها سمت و سویی خاص پیدا کرده اند.

محسن زارعي از نشر فرهيختگان جوان
زارعی دربارة رفاقت آموزش و پرورش با ناشران و نبود 
رقابت بین آن ها خطاب به رئیس ســازمان گفت: »این باور 
شخص شماست، كه متأسفانه این باور در آموزش و پرورش 
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جاري و ساري نشده است. یعني حساسیت 
نسبت به بخش خصوصي خیلي باالست. من 
سال ها در مجموعة دولتي مدیر بوده ام و آن 
موقع معتمد بــودم. اما به بخش خصوصي 
كه آمدم، رقیبی شدم كه باید از او ترسید و 

مراقبت كرد!«
وي با تأكید بر لزوم ممیزي و مراقبت در 
بخش تولیدات ناشران اذعان كرد: »آموزش 

و پرورش باید بخش خصوصي را همكار بداند و راهكار بدهد. 
باید تولیدات كمك درسي را با نظارت و كیفیت باال به ناشران 

بسپارد و از آن ها بخواهد كتاب هاي مناسب تولید كنند.«
وي با اعتراض به نحوة برخورد برخي مدارس با ناشران 
گفت: »آیین نامه ها و قوانین آموزش و پرورش در حوزة نشر 
كه به مدارس هم ارسال مي شوند، باید توسط آن  ها مالك 
قرار بگیرند. اما با وجود اخذ مجوز ها و تأییدیه هاي سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشــی، مدارس زیر بار نمي روند و 
مي گویند باید از حراست هم مجوز بیاورید. این چند گانگي 
تصمیم گیري موجب دلســردي و ســرخوردگي ناشــران 
آموزشي مي شود.«                                                                         

یحيي دهقاني، مدیرمسئول انتشارات مبتكران
دهقاني پیشنهادات کرد: »سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی و در رأس آن جناب آقای دكتر محمدیان در دوسه 
ســال بعدي به حمایت از ناشــراني بپردازد كه خودشان 
تشــخیص مي دهند براي نظام آموزشــي مفیدند. از سوي 
دیگر با ناشــراني كه مي دانید مخل نظام آموزشي هستند، 
تعامل برقرار كنید تا بدانند چرا به این جلسه دعوت نشده اند. 
در مطبوعات این طور عنوان شــده اســت كــه كتاب هاي 
كمك درسي مخل دســتگاه تعلیم و تربیت هستند كه در 

این صورت بین ناشــران كتاب هاي مناسب 
با ناشران كتاب هاي نامناسب فرق گذاشته 

نشده  است.
وي در پایان پیشنهاد كرد كه به مدارس 
بخش نامه شود كه فقط با ناشراني كه مورد 
تأیید سازمان پژوهش هستند قرارداد ببندند 
تا جلوي ورود كتاب هاي نامناسب به مدارس 

گرفته شود.

سيد حسام الدین پرورده از نشر قرآن و اهل بيت)ع(
پرورده كه به نمایندگي از نشــر قــرآن واهل بیت )ع( 
در جلســه حضور یافته بود، در ابتداي سخنان خویش، با 
ذكر ســابقة 20 سالة این ناشــر و انتخاب دو كتاب آن در 
دوازدهمین جشــنوارة كتاب هاي قرآني رشد گفت: »این 
آمادگي وجود دارد كه طرح هاي آموزش و پرورش را دریافت 
كنیم و نیازي را كه هست برطرف سازیم. در حال حاضر ما 
خودمان دســت به كار شده ایم و در حال آماده سازی طرح 

تدبر در دورة ابتدایي و متوسطه براي تولید هستیم.«

علي امين صادقيه، مدیرمسئول انتشارات علمي فار  
و رئيس انجمن ناشران آموزشي

امین صادقیه با تأكید بر لزوم آگاهي ناشــران از اهداف 
آموزش و پرورش گفت: »هنوز اهداف آموزش و پرورش به 
درســتي منتشر نشده اند. خیلي از ناشران اهداف آموزش و 
پرورش را نمي دانند و این موضوع خوب بیان نشــده  است. 
مسئلة دوم این است كه: آیا كتاب هاي كمك آموزشي تا به 
حال دسته بندي شــده اند و اگر این طور است، كدام نوعش 

دچار مشكل است كه بتوان در مورد آن صحبت كرد؟«
امین صادقیه در گرایش اولیا به كتاب هاي كمك درسي 

 
محمدیان: من معتقدم 

که سامانة نشر در 
حیات فرهنگی کشور 

به منزلة شبکة 
خون رسانی است که 
اگر مختل شود، حیات 

فرهنگی هم دچار 
اختالل می شود
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خاطرنشــان كرد: »وقتي پدر یا مادري مي بیند كه با كتاب 
كمك درسي مي شود وارد حوزة رقابت شد، مبادرت به خرید 

این كتاب ها مي كند.«
وي در خصوص ارز یابي كتاب هاي كمك درسي توسط 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار داشت: »اگر 
تمام مواردي كه در جریان انتخاب یك كتاب وجود دارد به 
درستي بیان شوند، ناشران خود را به آن ها نزدیك مي كنند؛ 
البتــه با واقعیت نگري و در شــرایطي كه بتوانند در جهت 
مثبت حركت كنند. انتظار نداشته باشیم كار یكي دو ساله 
انجام شود. اگر ما پایه هاي درست را ایجاد كنیم، اشكاالت را 

در دورة بعدي نخواهیم داشت.«
در ادامة جلسه هامون سبطي بار دیگر سؤالي مطرح كرد: 
»در انتشارات دریافت،  من هشت تا ُنه عنوان كتاب برگزیده 
داشتم. چرا حتي كتابخانه هاي مدارس این كتاب ها را از من 
درخواســت نكردند؟ آیا آمدن نام كتاب در كتاب نامة رشد، 
یعني سلب مســئولیت از دفتر انتشارات سازمان پژوهش؟ 
حداقل مي شود در كتابخانه هاي مساجد و مدارس سهمیه اي 
به این کتاب ها اختصاص داد. طبیعتأ چنین ناشری كمك 
مالِي چنداني دریافت نمي كنــد، اما كمك روحي دریافت 
مي كند. این از اقدامات كم هزینه اي است كه مي تواند نتایج 

پرباري داشته باشد.

كاظم قلم چي، مدیر مسئول انتشارات كانون فرهنگي 
آموزش

كاظم قلم چي دربارة عدالت آموزشــي گفت: »وجه 
مشــترك ما عدالت آموزشي است كه یكي از دستاوردهاي 
تولید منابع آموزشي، در دســترس قرارگرفتن آن ها براي 
همه است. لذا از ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
اســتدعا دارم كه ببیند وضعیت عدالت آموزشي با معیاري 

كه مي پســندید در رده هاي باالتر چگونه است؟ مثأل ببیند 
چند نفر از كودكان الزم التعلیم وارد دبســتان مي شوند یا 
چقدر فارغ التحصیل مي شــوند. در كنكور امســال در كنار 
قبولي هاي تك رقمي و دورقمي تهراني شاهد قبولي چند 
نفر از دانش آموزان روستایي در رتبه هاي برتر كنكور هستیم 

كه به نظر من این مصداق عیني عدالت آموزشي است.«
قلم چي در ادامه خاطرنشان كرد: »عالوه بر بحث عدالت 
آموزشــي، موضوع ارتقای كیفیت آموزشــي مطرح است. 
امروزه معلوم شده، بیشــترین چالش ها در آموزش مربوط 
به دوره هاي قبل از دانشــگاه است. لذا در آموزش و پرورش 
كشــور، با وجود چالش ها، باید به مقایســة كیفي كتاب ها 
بپردازیم و ببینیم حسن ها و نقایص بخش خصوصي چیست 
و وضعیت فعلي نشر آموزشي چگونه است. آیا حسن هایش 

بیشتر است یا عیب هایش؟«
مدیر مسئول انتشارات كانون فرهنگي آموزش خطاب 
به دكتــر محمدیان گفت: »در این مــورد تحقیق كنید و 
ببینید آیا كتاب هاي كمك درسي ناشران با همة خوبي ها 
و بدي هایشان، در حوزة عدالت آموزشي تأثیرگذار بوده اند یا 
خیر. به نظر من آموزش و پرورش كشور ما با توجه به روحیة 
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آرمان خواهي شما پیشرفت خوبي داشته كه 
یكي از عواملش تولید همین كتاب هاســت. 
چرا ما وقتي از كتاب هاي درســي صحبت 
حــرف  آسیب شناســي اش  از  مي كنیــم، 
مي زنیم؟ چرا از دستاوردهایش نمي گوییم؟ 
مي خواهم از جناب دكتر محمدیان بپرسم: 
اگر شما كتاب هاي آموزشــي و كتاب هاي 

ناشران را در دو كفة ترازو بگذارید، حسن ها و عیب ها، کدام 
بیشتر است؟ به نظر من، محاسن كتاب هاي تولید شده در 
بخش خصوصي در حوزة آموزش از عیب هایش بیشتر است. 
قضاوت و داوري خود شما از وضعیت فعلي نشر آموزشي در 

وضع فعلي چگونه است؟ و اگر دستاوردي دارد، چیست؟«

دكتر ابوذر نصري، مدیرمسئول انتشارات خيلي سبز
 نصری در آغاز سخنان خویش، با بیان اینکه 70 عنوان 
از کتاب های خیلی ســبز مورد تأیید سازمان پژوهش قرار 
گرفته اســت، گفت: »ما بر تولید کتاب های مناسب و مورد 

تأیید سازمان متمرکز شده ایم. ما دو نوع کتاب داریم:
1. کتاب هایی که مورد تأیید نیســتند، اما مورد اقبال قرار 

می گیرند.
2. کتاب هایــی که مورد تأیید قرار می گیرنــد، اما با اقبال 

مواجه نیستند.
ما باید به سمت این شکاف بین تأیید و اقبال حرکت کنیم 
و حتمأ سازمان پژوهش هم در جهت تعیین مترها حرکت 

کند.«
وی افــزود: »اگر معیار خیلی آرمان گرایانه باشــد و ما 
نتوانیم خطی را بین این دو نقطه رســم کنیم، این شکاف 
ناراحت کننده است. چرا ما نمی توانیم با بخش نامه جلوی 
مدارس را برای خرید بگیریم؟ من در گذشــته نگرشم این 

بوده اســت که آموزش و پرورش خیلی با ما 
موافق نیست، اما حاال تا حدودی دیدم بهتر 

شده است و االن در حال تعامل هستیم.«
نصری گفــت: »ما بــرای جلوگیری از 
عدم تأیید کتابمان سرمایه گذاری کرده ایم و 
می خواهیم حرف بزنیم یا نقد شــویم. به ما 
برگه می دهند که کتاب هایتان این ایرادها را 

دارد. من این شیوه را قبول ندارم.«
وی افزود: »از نظر من کتاب های بازار کمک آموزشــی 
چهار دســته هســتند: کتاب های عالی؛ کتاب هایی که از 
کتاب های درسی بهترند؛ کتاب هایی که نقطه ضعف دارند 
و کتاب هــای مردود. باید کتاب های مردود را تعریف کنید. 
باید برایش مصداق قائل شویم و جلسة کارشناسی بگذاریم 
تا ناشران بیایند از آن ها دفاع کنند. باید تعریف مشخصی از 

کتاب مردود بیاورید و کتاب ها طبقه بندی شوند.«

عبدالعظيم فریدون از انتشارات محراب قلم
فریدون در خصوص کیفیت کتاب ها گفت: »با برگزاری 
جشنواره های کتاب و اتفاقاتی که در حوزة سامان بخشی افتاد، 
کیفیت کتاب های کمک درسی ارتقا یافت و استانداردهای 
عرضه شده، موجب شد ناشران به سمت کارهای کیفی بروند 
و االن با گذشته قابل مقایسه نیست. اما به دلیل مشکالت 
موجود، بخشی هم به سوی تولید کارهای ضعیف و نامناسب 

رفته اند و شاید از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.«
وی در ادامه به ذکر چند پیشنهاد پرداخت و افزود: »برای 
تولید کتاب های مناسب و با کیفیت باید اول اطالع رسانی 
کافی داشــت، که فعأل از طریق کتاب نامه صورت می گیرد، 
اما کافی نیست. دوم حمایت ملموس از تولیدات باکیفیت از 
طریق دستگاه های ذی ربط در خرید و تجهیز کتابخانه ها و یا 

 
سبطی: اگر می خواهید 

ذائقة آموزش و 
پرورش در انتخاب 

کتاب ها و شیوه ای که 
داشته عوض شود، 
نیاز به نخبه گرایی 

دارید 
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نهادهای فرهنگی مرتبط. سوم رفع مشکل کتاب های درسی 
و ارتقای دانش معلمان در راســتای تغییر کیفیت درسی. 
چهارم تبیین سند برنامة درسی ملی در جلسة مشترک با 

ناشران.«

نادیا اسكویي از انتشارات  بني هاشمي 
خانم اسكویي گفت: »من ســؤالی از سازمان پژوهش 
دارم: وارد شدن کتاب های درسی قبل از چاپ به بازار آزاد و 
قرار گرفتن در دست دالالن معنی اش چیست؟ لطفًا پاسخ 
دهید. ضمن اینکه معتقدم ادامة این جلسات برای ما مطلوب 

است.«
دکتر محمدیان در بخش دوم سخنان خویش با اشاره 
به اهمیت حل مشکالت نشر آموزشی خاطر نشان کرد: »من 
معتقدم خود شما برای همة مشکالتی که گفتید می توانید 
راه حل پیدا کنید. همة ما می پذیریم ناشری داریم که خوب 
تولید نمی کند، کتابی داریم که غیراســتاندارد اســت و در 

فرایند یاددهی ـ  یادگیری خلل ایجاد می کند.«
محمدیان با توجه به ســابقة پنج ســالة فرایند تغییر 
کتاب های درسی افزود: »بهترین و مناسب ترین کار این بود 
که اواًل معلمان ما و کسانی که متخصص موضوعی هستند 
از پیش نویس کتاب های درسی باخبر شوند، صاحب نظران 
نقاط قوت و ضعف کتاب ها را به ما بگویند، و ثالثًا ناشرانی 
که می خواهند اســتفاده کنند، ببینند و همکاری کنند. ما 
کار گردش آزاد اطالعات را انجام داده ایم. عالوه بر آن، یک 
سامانة اعتباربخشی درســت کرده ایم. یعنی کتاب را روی 
سامانه بارگذاری کردیم و امکان دسترسی گذاشتیم تا نقد 
کنند. ما از نقد نمی ترسیم. اما با تخصص نقد کنید. ما نقدی 
می خواهیم که مدرک ها و معیارهای علمی داشــته باشد. 
معیارهای آموزشی و تربیتی داشته باشد. تنها با دیدن یک 

کتاب نمی شود نقد کرد. ما در هر حوزه یادگیری یک برنامه 
داریم. از اول ابتدایی تا پایان دورة متوســطه را باید ببینید. 
وسعت توالی دروس، ضریب دشواری  شان، رابطة عمودی و 

رابطة افقی درس های دیگر را با هم ببینید و نقد کنید.«
وی افزود: »هروقت از قول من گفتند: کتاب ناشــران 
کمک آموزشــی را نخوانید، این ناقص اســت. منظور من 
کتاب های غیراســتاندارد است. از من پرســیدند: آیا شما 
طرف دار تولید کتاب های کمک آموزشی هستید؟ گفتم: اگر 
استاندارد باشند، بله. برای آنکه می توانند به تسهیل، تعمیق 
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و تثبیت یادگیری کمک کنند. این ها سه کد 
من هستند: تسهیل، تعمیق، تثبیت.«

محمدیان خاطرنشان کرد: »ما در کنار 
مؤلفان کتاب های درســی، گروه منتقدان 
کتاب درســی را قــرار دادیم. پژوهشــگاه 
مطالعات علوم انسانی، پژوهشگاه مطالعات 
علــوم اجتماعی، معاونت پژوهشــی حوزة 
علمیــه و انجمن های علمــی معلمان را به 
عنوان منتقد انتخاب کردیم. درست است که 
طی پنج شش ماه کتاب های درسی را تغییر 

می دهیم، اما بخشی از مطالعاتش قبأل اتفاق افتاده است.«
دکتر محمدیان ضمن ارائة پیشنهاد چاپ کتاب نامه به 
صورت مشترک توسط سازمان پژوهش و ناشران گفت: »در 
این صورت ارسال آن به مدارس هم به عهدة سازمان خواهد 
بود. من امســال به آقای ناصــری مأموریت داده ام که برای 
مجالت رشــد آگهی فرهنگی بگیرد. البته قرار است آگهی 

کتاب  هایی را منتشر کنند که استاندارد هستند.«
وی ضمن اعالم حمایت از ناشران آموزشی که کتاب های 
استاندارد تولید می کنند گفت: »ما با معاون پرورشی وزارت 
آموزش و پرورش، شــهرداری تهران و وزارت ارشاد میثاقی 
داریــم که کتاب های تأیید شــده در ســامان دهي را برای 

کتابخانة مدارس تهیه کنند.«
ایشــان بار دیگر به ناشران پیشنهاد همکاری در زمینة 
تدویــن مالک های ارزیابی آثــار را داد و گفت: »گروهی از 
بین آن هایی که عالقه مندند انتخاب کنید و با مد نظر قرار 
دادن سند برنامة درسی ملی، برای هر کتاب مالک ارزشیابی 
بنویســید. میثاق ما با شــما راهنمای برنامة درسی ملی و 
ســند تحول است. در اســتانداردهای تولید و تقویت  شده 
بازنگری کنید، ما هم در شــورای هماهنگی علمی سازمان 

تقویتش می کنیم. خودمان در جهت کمال 
نوشته ایم، خودمان هم اصالحش می کنیم. 
ما نه خودمان را مصون از خطا می دانیم نه از 

سؤال فرار می کنیم.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، با تأکید بر لزوم پذیرفتن اشکاالت 
در اصالح امور، گفت: »من معتقدم ضعف ها 
را ندیدن حماقت است و تشدید نقاط ضعف 
خیانت اســت. اما دیدن ضعف ها و سعی در 
برطرف کــردن نواقص و تکمیل آن ها عین 
رسالت اســت. ما نه دنبال حماقتیم نه خیانت. شما کمک 

کنید تا به رسالتمان عمل کنیم.«

 
زارعی: حساسیت 
نسبت به بخش 
خصوصي خیلي 

باالست. من سال ها 
در مجموعة دولتي 
مدیر بوده ام و آن 

موقع معتمد بودم. اما 
به بخش خصوصي که 
آمدم، رقیبی شدم 

که باید از او ترسید و 
مراقبت کرد
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مباني معرفت شناســي ســاختن گرایي ســبب ایجاد 
تغییرات اساسي در بنیاد هاي آموزشي و یاد گیري و به تبع 
آن، »فناوري آموزشي« شــده است. با پیشرفت در زمینة 
فناوري هــاي اطالعاتي و ارتباطــي ، امكان طراحي محیط 
یادگیــري انفرادي و تجارب خاص بــراي افراد فراهم آمده 
و فناوري آموزشــي متفكرانه تولد یافته است. یادگیري كه 
پیش تر به اندوختن دانش به وســیلة یاد گیرنده و پردازش 
اطالعــات خاص معطوف بود، جاي خود را به »خلق دانش 
نوین از ســوي یادگیرنده« داده است. مربي و معلم نیز به 
جاي آنكــه مرجع و منبع اطالعات باشــند راهنما و ناظر 
برفعالیت هاي یادگیرندگان شده اند. یادگیري الكترونیكي كه 
در بســتر فناوري اطالعات و ارتباطات انجام مي شود، براي 
دانش آموزان فرصت یادگیري فراهم مــی آورد. دراین نوع 
یادگیري، مواد آموزشي الكترونیكي و به  ویژه نرم افزار هاي 

آموزشي چند رسانه اي بیشترین اهمیت را دارند.
امروزه تقریبًا همة كارشناســان و مدیران در رده هاي 

مختلــف، در مورد قرار گرفتــن  »برنامة محوري« به جاي 
»كتاب محوري« در نظام آموزشــي اتفاق نظــر دارند. در 
رویکرد برنامه محوری، آموزش از طریق یك برنامة تلفیقي 
اجرا مي شود و بخش هاي متفاوت این برنامه به صورت یك 
مجموعه در خدمت اهداف آموزشــي خواهند بود. مفهوم 
»بســتة آموزشي« در واقع مبتنی بر نوعی تفکر نظام مند و 
نگاهی جدید به برنامة درسي است. بستة آموزشی با درنظر 
گرفتن اصل مهم »تفاوت هاي فردي در یادگیري« شــامل 
مواد یادگیــري انفرادي نظیر كتاب درســي، نرم افزارهاي 
آموزشــي، فیلم هاي آموزشي و... است و در كالس درس به 

عنوان بخشي از ابزار آموزش به کار گرفته می شود.

فرایند توليد نرم افزارهاي آموزشي
1. اعالم نیاز به تولید نرم افزار هاي آموزشي براي هر درس و 
كتاب درسي از سوي دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و 
متوسطة نظری و دفتر تألیف کتاب های درسی فني وحرفه اي 

و کاردانش و تصویب در حوزة تکنولوژی آموزشي.
2. تشــکیل جلساتي با حضور كارشناسان دو دفتر تألیف و 
فني و حرفه اي و نیز شركت هاي تولید كنندة داخلي با حضور 
کارشناسان حوزة تکنولوژی آموزشي پیش از آغاز روند تولید 
و تعیین محتواي الكترونیكي مورد نیاز، نوع تولید، مدیا هاي 
مورد نظر و ســایر ویژگي هاي مورد انتظار در هر نرم افزار از 

سوي كارشناسان.
3. تهیة شــرح خدمات تولید نرم افزار ها در حوزة تكنولوژي 
آموزشــي و ارائة آن به معاونت توســعة منابع و پشتیباني 

سازمان برای برگزاري مناقصة تولید.
4. انجام مناقصه از سوي سازمان و انتخاب شركت هاي برنده 

و انعقاد قرارداد تولید نرم افزار هاي آموزشي.
٥. آغاز روند تولید با مشاركت ناظران محتوایي از سوي دفتر 

آموزش 
در دنیای جدید

مهرداد طالش  رمضانی گزارش

گزارش توليد نرم افزار هاي آموزشي 
در حوزة تکنولوژي آموزشي دفتر
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تألیف و نظارت فني از ســوي کارشناسان حوزة تكنولوژي 
آموزشي.

۶. تولید نهایي نرم افزار هاي آموزشــي از طریق شركت ها، 
و ارائــة آن ها بــه »ادارة كل نظارت بر نشــر و توزیع مواد 
آموزشي« برای تكثیر و ارائه به همراه كتاب درسي به دانش 

آموزان سراسر كشور.

عنوان های نرم افزار هاي توليد شده و در دست 
توليد در سال 139۵

کارشناس محتوایيعنوانردیف
فاطمه رمضانیفارسی پنجم ابتدایی1
کوروش امیری نیاعربی نهم متوسطة اول2
بهنام نیک نژادکار و فناوری هشتم متوسطة اول3
کوروش امیری نیاهنر نهم متوسطة اول4
-کار و فناوری ششم ابتدایی٥
فاطمه رمضانیریاضی پنجم ابتدایی۶
کوروش امیری نیاریاضی نهم متوسطة اول7
فاطمه رمضانیعلوم پنجم ابتدایی8
فاطمه رمضانیهنر پنجم ابتدایی9
فاطمه رمضانیعلوم سوم ابتدایی10
فاطمه رمضانیعلوم چهارم ابتدایی11
فاطمه رمضانیهدیة آسمانی سوم ابتدایی12
کوروش امیری نیاعلوم تجربی هفتم متوسطة اول13
کوروش امیری نیاعلوم تجربی هشتم متوسطة اول14
فاطمه رمضانیهدیه های آسمانی چهارم ابتدایی1٥

گفتني است در حوزة كارشناسي تكنولوژي آموزشي، مهرداد 
طالش رمضاني و در حوزة كارشناسي فني، مرتضي سلطاني 

ایفاي نقش كرده اند.
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در پي دعوت رئيس انجمن ناشران كودك و نوجوان 
قــم روز 17 بهمن 139٥، جمعی از کارشناســان و 
ارزیابان کتاب های دینی دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی به قم سفر کردند تا با ناشران و نویسندگان 
این شهرســتان دیدار و دربــاره کتاب های دینی 

گفت وگو کنند.

لزوم استفاده از شيوه های نو و توجه به نيازهای مخاطب
فریبا کيا، معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی

در ابتدای این نشست، فریبا کیا، معاون سامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی با اشاره به همکاری  بیش از 7٥0 ناشر از 
سراسر کشور با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
»هر سال بیش از ٥000 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی به دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامة ریزی 
آموزشی ارسال می شــود که توسط 200 کارشناس مختلف 

ارزیابی می گردد.« 

سهم باالی ناشران قمی در توليد کتاب های دینی
کیا خاطر نشان کرد: »از 7٥0 ناشری که با سازمان پژوهش 
تعامل دارند، 8٥ ناشــر در شهر مقدس قم فعال  هستند که 
سهم آن ها در تولید کتاب های دینی و قرآنی قابل توجه است. 
برای نمونه ٥4 درصد از کتاب های مناســبی که به چهارمین 
جشــنوارة رشد، ویژة کتاب های قرآنی راه یافته اند، به ناشران 
شهرستانی اختصاص دارد که 3٥ درصد این کتاب ها متعلق 

به شهر قم است.«
وی با اشــاره به این که برای تحلیل و بررســی ضعف ها و 
قوت های کتاب های دینی کودک و نوجوان ابتدا باید از وضعیت 
موجود آگاه شد، نتایج به دست آمده از بررسی کتاب های دینی 
دریافت شده توسط دبیرخانه، بخشی از مشکالت این کتاب ها 

را تبیین کرد.

کتاب های دینی کمتر تأیيد می شوند
معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی نتیجة حاصل از 
بررسی 279 عنوان کتاب دانش افزایی دینی برای دانش آموزان 

شیوه های نو و خالق 
در کتاب های دینی

گزارش ديدار کارشناسان دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با  ناشران و 
نويسندگان کودک و نوجوان قم

بهروز رضاییگزارش
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را برای حاضران به شرح زیر تشریح کرد: »از این تعداد، 147 
عنوان کتاب مورد تأیید قــرار گرفته اند که معادل ٥3 درصد 
کتاب های ارزیابی شــده است. این رقم در مقایسه با میانگین 
کتاب های تأیید شــده در دبیرخانة سامان دهی که حدود ۶0 

درصد است، به شکلی قابل توجه پایین تر است. 

بایــد توجه کرد که رقم ۶0 درصــد میانگین کتاب های 
دانش افزایی، کمک درســی و کتاب های کارـ  تمرین  است و 
معمواًل رقم کتاب های تأیید شده در گروه اول خیلی باالتر از 

دو گروه دیگر است.« 

سنجه  های اختصاصیردیف
ميانگين 

امتياز کسب 
شده

امتياز 
اکتسابی 
)درصد(

امتياز کامل 
)120(

٥920%11,7گسترش دانش دانش آموزان در حوزة مفاهیم دینی1

٥31٥%7,9کمک به تقویت اهداف برنامة درسی2
٥120%10,1پاسخ به پرسش های مذهبی دانش آموزان3
٥91٥%8,9عالقه مند سازی دانش آموز به مفاهیم دینی و انس با آن4
471٥%7,1ایجاد فرصت اندیشیدن در حوزة مفاهیم دینی٥
471٥%7استفاده از روش های نو و تکنیک های گوناگون در بیان موضوعات دینی6

توجه به نیازهای فرد و جامعه در حوزة دین )مسائل اجتماعی، اخالقی، شبهات 7
٥220%10,4و ...(

جدول 1.  نتایج کسب شده برای سنجه های اختصاصی در کتاب های دینی دانش افزایی دانش آموزان از مجموع 279 کتاب
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»موضوع دیگر این است که در این بررسی فقط سنجه های 
اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور معمول از مجموع 
200 امتیازی که یک کتاب می تواند کسب کند، 120 امتیاز به 
سنجه های اختصاصی و 80 امتیاز به سنجه های عمومی تعلق 
می گیرد. همچنین یک کتــاب باید بتواند حداقل ۶0 درصد 
مجموع امتیازها را کسب کند تا مناسب شناخته شود )مشروط 
بر آن که از بخش تخصصی نیز حداقل ۶0 درصد امتیازها را به 

دست آورد.(«

مهم ترین مشکل عدم بهره گيری از روش های نو 
کیا ســپس با برشمردن سنجه های اختصاصِی برگه های 
ارزیابی کتاب های دینی گفت: »مطابق جدول نتایج، در بین 
ســنجه های هفت گانة اختصاصی، کم تریــن امتیازمربوط به 
بخش استفاده از روش های نو و تکنیک های گوناگون در بیان 
موضوعات دینی است؛ این سنجه در بین کتاب های مناسب 

هم امتیاز پایینی می گیرد. به عبارتی دیگر حتی  کتاب هایی 
که تأیید می شــوند از فقر بهره گیــری از تکنیک های نو رنج 
می برند و این نشانگر آن است که مؤلفان هنوز نتوانسته اند از 
روش های نو و جدید که می تواند برای مخاطب بسیار جذاب 

باشد بهره بگیرند.«

به خواننده فرصت تفکر بدهيم
وی ایجاد فرصت اندیشیدن در حوزة مفاهیم دینی را یکی 
دیگر از متغیرهایی خواند که در کتاب های مذهبی، نسبت به 
سایر محورها کمتر مورد توجه مؤلفین بوده است و این سنجه، 
هم در کتاب های تأیید شــده و هم در کتاب های نامناســب 
نســبت به ســایر متغیرها نمرة کمتری کسب کرده و ضعف 

بیشتری را نشان می دهد.

عدم پاسخ گویی به پرسش های مخاطب
کیا با اشاره به این که یکی از کارکردهای اصلی کتاب های 
دینی و مذهبی، پاسخ به پرســش های مذهبی دانش آموزان 
است تأکید کرد: »به نظر کارشناسان و ارزیابان، این سنجه نیز 
نتوانسته است نمرة شایسته ای به دست آورد. مالحظه می شود 
که این دیدگاه در نمره ای که به سنجة 7 داده شده نیز مورد 
تأیید قرار گرفته است. این سنجه میزان توجه به نیازهای فرد 

و جامعه در حوزة دین را اندازه می گیرد.«

کتاب های دینی ظاهر مطلوبی ندارند
معاون سامان دهی در پایان این بخش با اشاره به این که 
کتاب های دینی مناســب در مجموع 70 درصد امتیاز بخش 
اختصاصــی و ٥3 درصــد امتیاز بخش عمومی را به دســت 
آورده اند گفت:  »در کتاب هایی که ارزیابی می شــود، معمواًل 
امتیاز به دســت آمده در بخش عمومی کــهـ  اغلب ناظر به 

پرویز آزادي
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ویژگی هــای ظاهری کتاب هاســتـ  بیــش از امتیاز بخش 
اختصاصی است؛ اما میانگین امتیاز عمومی کتاب های مناسب 
دینی، از بخش اختصاصی کمتر اســت. این امر حاکی از آن 
اســت که ویژگی های ظاهری کتاب های دینی مانند تصاویر، 
فونت، صفحه آرایی، ســامان دهی محتوا، فهرست و نمایه به 
اندازة محتوای این کتاب ها نتوانسته است نظر ارزیابان را جلب 

کند.« 

وضعيت کتاب های کمک درسی دینی
کیا در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کتاب های 
کمک درسی دینی را مورد بررسی قرار داد و گفت: »کتاب های 
کمک درســی دینی در مقایســه با کتاب هــای دانش افزایی 
ضعیف تر ارزیابی شده اند. به طوری که از ٥4 کتاب ارزیابی شده 
فقط 11 کتاب یعنی 20 درصد مناســب شناخته شده است. 
این تعداد بسیار کم نیز با کسب حداقل امتیاز الزم و به عنوان 

کتاب درجه سه پذیرفته شده اند که جای نگرانی دارد.«
وی ســپس توضیح کوتاهی دربارة نتایج به دست آمده 

در ایــن گروه بیان کــرد و گفت: »جــدول نتایج کتاب های 
کمک درسی نشان می دهد که ناشران به دنبال کردن فرایند 
یادگیری از طریق فرایندهای خالق و جذاب و مفاهیم و نکات 
مهم درس ها در طراحی پرســش ها و فعالیت ها توجه کافی 
ندارند؛ تمرین های ارائه شــده را به شکل مناسب دسته بندی 
نمی کنند، در شیوه های ارائه مطلب تفاوت های فردی را نادیده 
می گیرند و فعالیت های مناســبی را بــرای خوانندگان خود 

طراحی نمی کنند.« 
وی در پایان تأکید کرد: »این نتایج به ما نشــان می دهد 
که نویسندگان و مؤلفان کتاب های کمک درسی باید شناخت 
بیشــتر و بهتری نسبت به برنامة درســی کسب کنند. البته 
در همین راستا نشســت ها و کارگاه هایی برای تبیین اهداف 
برنامه های درسی با حضور ناشران و مؤلفان برگزار شده است.«

لزوم استفاده از شيوه های نو و توجه به نيازهای مخاطب
پرویز آزادی، استاد دانشگاه و ارزیاب کتاب های دینی

در ادامة نشســت دکتر پرویز آزادی، عضو هیئت علمی 

سنجه  های اختصاصیردیف
ميانگين 

امتياز کسب 
شده

امتياز 
اکتسابی 
)درصد(

امتياز کامل 
)120(

371٥%٥.۶تقویت فرایند یادگیری از طریق فعالیت های مناسب1

311٥%4,۶توجه به مفاهیم و نکات مهم درسی در طراحی پرسش ها و فعالیت ها2
401٥%۶تنوع بخشی به تمرین ها و فعالیت ها3
371٥%٥.٥توجه به فعالیت های فردی4
291٥%4,4سازمان دهی تمرین ها از ساده به مشکل٥
291٥%4,3دنبال کردن فرایند یاددهی از طریق فرایندهای خالق و جذاب6
481٥%7,2دور بودن از روش حل المسائلی7

طراحی فعالیت ها به گونه ای که دانش آموزان را در درک بهتر مفاهیم، حقایق و اصول مطرح در برنامه 8
391٥%٥.9کمک می کند

جدول 2.  نتایج کسب شده برای سنجه های اختصاصی در کتاب های دینی  کمک درسی دانش آموزان از مجموع ٥4 کتاب
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دانشــگاه آزاد اســالمی و یکــی از مؤلفــان 
کتاب های درســی دینی با اشاره به وضعیت 
کتاب های دینی موجود در جامعه، نویسندگان 
کتاب های دینی را به چهار گروه تقسیم کرد و 
گفت: »نخستین گروه از نویسندگان کتاب ها، 
قشر حوزوی  اســت که دغدغة فقه دارد و از 

جنبة فقهیـ  احکامی وارد موضوع می شود. 
گروه دوم، قشــر دانشگاهی است که نگاه 

دینیـ  اخالقی دارد. این گروه دغدغة دین به معنای اعم آن را 
دارد و مانند قشر اول دغدغة فقه و احکام ندارد. او این گروه را 
گروه روشنفکرها خواند که گروه هایی مانند بهائیان نیز خود را 
به آن ها تشبیه می کنند. کتاب های بسیاری را از آن ها می توان 
در بازار مشــاهده کرد و از این جهت که اصول و قواعد کار را 
رعایت می کنند، بسیار موفق اند و با تفکر از پیش تعیین شده، 
می دانند که محصول را چگونه ارائه دهند که مخاطب با یک 

نگاه آن را کشف کند. 
گــروه بعدی طیف مترجمان اســت؛ افرادی که مباحث 
مطرح در ادیان دیگر به ویژه مسیحیت را که فعال ترین دین 
در دنیاست، ترجمه می کنند.  گروه چهارم هم اقشاری هستند 
که با عنوان عرفان های نوظهور، مادی، کاذب یا هر عنوانی که 
بتوان بر آن ها گذاشت فعالیت می کنند. آثاری تولید می کنند 
که جنبة آسمانی و الهی ندارد و چه بسا بازار را به قبضه خود 

درآورده اند.«
وی دامه داد: »کافی اســت نگاهی اجمالی به کتاب های 
موجود در انتشاراتی ها و فروشگاه ها بکنیم و متوجه این قضیه 
بشویم که اگر ما به عنوان مؤلفان کتب دینی و مذهبی تالش 
جدی نکنیم و اصول و قواعد کار را رعایت نکنیم گوی رقابت 

توسط اقشار دیگر ربوده می شود.«

عمده ترین ضعف ها در کتاب های دینی
آزادی ســپس به ضعف های رایج و عمدة 
کتاب هــای دینی پرداخت و تکــرار مالل آور 
موضوعــات را یکی از نقاط ضعف مهم تألیف 
کتاب های دینی برشــمرد. وی گفت: »گاهی 
یک موضوع از ســوی نویســندگان مختلف 
تکرار می شــود. بــرای مثال ده ها نویســنده 
داستان پیامبران را تکرار می کنند بدون آن که 
ایده پردازی خاصی صورت گرفته باشــد یا از زاویة جدیدی به 
موضوع نگاه  کنند که با کودک و نوجوان ارتباط بهتری برقرار 
کنند. تکرار یک آسیب جدی است که در بسیاری از آثار دیده 
می شــود و دلیل آن هم نبود ایده و ایده پرداز خالق در عرصة 

تألیف است.«
آزادی بــا تأکید بر این نکته که با وجــود ایده، می توان 
موضوعات تکراری را به شکل های گوناگون و برای گروه های 
سنی مختلف مورد توجه قرار داد، گفت: »مثاًل با ایده پردازی، 
موضوع دروغ گویی و پرهیز از آن را می توان از زوایای مختلف، 
به روش های متفاوت و به زبان های مختلف برای کودک هشت 

ساله و ده ساله و چهارده ساله بیان کرد.« 
وی متن دشــوار و ســنگین را از دیگر ضعف های قابل 
مشاهده در تألیف برشمرد و افزود:  »استفاده از قلم علمایی و 
الفاظ و جمالت سنگین بیشتر از جانب قشر حوزوی احساس 
می شــود و پیام آن ها برای کودک و نوجوان قابل درک و فهم 
نیســت. طبعًا باید کوشید مفاهیم و معانی را با زبانی ساده به 

کودک و نوجوان انتقال داد.«
این مدرس دانشــگاه، عدم آشنایی با زبان های خارجی و 
بی اطالعی از تجربه های صورت گرفته در جهان را دیگر ضعف 
مؤلفان دانست و گفت: »منظور من این نیست که مؤلفان وارد 
عرصة ترجمه بشــوند. کافی است کتاب های دینی را به زبان 

 
آزادي: استفاده از قلم 
علمایی و الفاظ و جمالت 
سنگین بیشتر از جانب 
قشر حوزوی احساس 
می شود و پیام آن ها 
برای کودک و نوجوان 

قابل درک و فهم 
نیست
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اصلی بخواننــد و درک کنند. ما در تولید کتاب های دینی به 
زبان عربی تجربه های موفقی را در کشــورهایی مانند مصر و 
مراکش می بینیم. در زبان های دیگر کشوری مانند فنالند نیز 
پیشرو و موفق اند. مطالعة این گونه کتاب ها و آشنایی با شیوة 
بیان آن ها، می تواند کمک زیادی به مؤلفان در شیوه های ارائة 
آموزه های الهی  کند. تجربه ای که از مطالعة این کتاب ها به زبان 

اصلی به دست می آید، از طریق ترجمه به دست نمی آید.«
مؤلف کتاب های درسی دینی، بهره گیری از منابع و مأخذ 
نامعتبر را یکی دیگر از مشکالت مهم کتاب های دینی برشمرد 
و گفت: »مؤلفــان کتاب های دینی گاه از منابعی اســتفاده 
می کنند که مبتنی بر اســرائیلیات و نقل های جعلی است و 
شبهة فراوانی در صحت آن ها وجود دارد. البته در مواردی  هم 
کتاب با مراجعه به قرآن و روایات معتبر نوشــته شده است، 
ولی برداشت شخصی و غیردقیق مؤلف و بی توجهی به تفاسیر 
معتبر موجب شده است محتوا با آیات یا روایات دیگر تعارض 

پیدا کند.«
آزادی در بخش دیگری از ســخنان خود به برشــمردن 
راهکارهایی پرداخت که می تواند مشکالت را کاهش دهد. وی 
شناســایی مؤلفان فعال یا مستعد و آشنا با زبان و ادبیات در 
عرصة کودک و نوجوان را به خصوص در قشر حوزوی یکی از 
راه های مؤثر دانست و برگزاری نشست های مؤلفان کتاب های 
دینی با هدف نقد و بررسی کتاب ها را در کمک به این هدف 

مؤثر خواند. 
او همچنین برگزاری نشست هایی با هدف موضوع شناسی، 
آسیب شناســی و شناســایی نیاز مخاطب را ضرورت جامعه 
مؤلفان برشمرد. آشــنایی مؤلفان و ناشران با راهنمای برنامة 
درسی و راهنمای تولید کتاب های آموزشی از دیگر راه کارهایی 
بود که پرویــز آزادی برای رفع مشــکالت کتاب های دینی 

کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد. 

ارتباط رودررو با مخاطب، فرصتی برای کشف 
نيازهای او

محبت اله همتی، ناظر محتوایی مجالت رشد
همتی موضوع نشر کتاب های دینی را محور بحث خود قرار 
داد. به باور او ناشران کتاب های دینی ابتدا باید به این پرسش 
بنیادی پاسخ دهند که چرا باید برای کودکان و نوجوانان کتاب 
دینی منتشر شود. تأمل و تفکر کافی دربارة این پرسش و دادن 
پاســخ دقیق به آن از سوی ناشر )و مؤلف و مترجم و....( خط 

سیر تولید کتاب های دینی را مشخص می کند.
وی با تأکید دوباره بر آشــنایی تمامی دســت اندرکاران 
حوزة تولید، چاپ و نشر کتاب های دینی کودک و نوجوان با 
نمونه های موفق جهانی، گفت: »ناشران و مؤلفان به خصوص 
در حوزة ســازمان دهی محتوا و روش ها و تکنیک های به کار 
گرفته شــده برای انتقال مفاهیم را از زوایای مختلف بررسی 
کنند؛ کاری که در حوزه صنعت رایج اســت. بخشــی از این 
مطالعة جهانی، سفر و حضور در نمایشگاه های مختلف کتاب و 
محصوالت فرهنگی در سراسر دنیاست. استفاده از تجربه های 
ناشــران و مؤلفان سایر کشــورها و روش های آنان در تألیف، 
ترجمه، ترســیم و بیان مفاهیم به جامعة مخاطب است. این 
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نمایشگاه ها دید جدیدی را برای ناشران ایجاد 
می کند.

ارتباط با مخاطب برای شناخت نيازها
مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
مخاطبان  نیازمندی های  شناسایی  آموزشی، 
را موضوع دیگری دانســت که ناشــران باید 
بــه آن توجه کنند. وی گفــت: »آنچه که در 

راهنمای برنامة درسی یا کتاب های درسی آمده است بخشی 
از نیازمندی های جامعة مخاطب را از نگاه کارشناسان ذیربط 
نشان می دهد؛ اما ارتباط مستمر و مؤثر و رودررو با مخاطبان 
فرصت مغتنمی است که نیازمندی های فراموش شده را عیان 
می کند و دیدگاه جدیدی را ارائه می دهد و فضای مناســبی 
را برای کشــف نیازمندی های دانش آموزان در زمینة تألیف، 

تصویر، داستان و .. ایجاد می کند.«
نقد جدی و مستمر کتاب های تولید شده راه کار دیگری 
بود که همتی آن را برای افزایش کیفیت کتاب های دینی الزم 
دانست. وی حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از کتاب های 
دینی در طول 30 ســال پس از انقالب را یکی از آسیب های 
حوزة تألیــف کتاب های دینی خواند و گفت: »این حمایت ها 
موجب تولید کتاب های دینی عمدتًا نازل در بازار شده است. 
شــاید اگر یک ستاد نقد وجود داشت، ناشر با وسواس فکری 
بیشتری به تولید اثر می پرداخت. وجود چنین ستادی باعث 
دقــت در فرایند تولید کتاب، دقت در نــگارش، و در نتیجه 
افزایش کیفیت کتاب می شــود که این کار استقبال جامعه 

مخاطب را به دنبال خود می آورد.«
وی در آخرین توصیة خود به ناشــران گفت: »با بررسی 
کارنامة ناشران و مؤلفان موفق در حوزة نشر کودک و نوجوان 
متوجه می شــویم که در فرایند تولیــد کتاب های این حوزه 

متخصصانــی به عنوان مدیر هنــری و ناظر 
محتوایی حضور دارند و کیفیت هنری کتاب 
و محتوا را بررسی می کنند. با مقایسة دنیای 
صنعت و فرهنگ به نظر می رسد حوزة صنعت 
از نظر شاخص های مدیریتی نسبت به حوزة 
فرهنگ سبقت گرفته است. در تحلیل همین 
موضوع شــاید به این نتیجه برسیم که حوزة 
صنعت به خوبــی یافته های حوزة مدیریت را 

اندیشمندانه و هوشمندانه در دنیا رصد و تحلیل می کند.«

الزمة توليد کتاب خوب: نگاه علمی، رفتار حرفه ای و 
فضای اخالقی

ناصر نادری، ناظر محتوایی مجالت رشد
نادری، ایده پردازی در حوزة نشر آثار دینی را بحثی قابل 
تأمل و پیچیده خواند و با توجه به ُبعد صنعتی نشرگفت: 
»در دنیای صنعت، کیفیت محصول یک اتفاق نیســت و 
در یک فرایند اتفاق می افتد. صنعت نشر هم از این قانون 
پیروی می کند و محصول یک فرایند است. ایده پردازی در 

صنعت نشر نیز به یک فرایند و بستر نیاز دارد.«
وی بحث خود را به دو حوزة کتاب های مرجع و کلیات 
و غیر مرجع تقســیم کرد و افزود: »واقعیت این است که 
کتاب های مرجع و اطلس بزرگســال در شهر قم به خوبی 
تولید می شــود؛ ولــی در حوزة کودک و نوجــوان تعداد 
کتاب های مرجع انگشت شــمار و با کمبود مواجه اســت. 
مدیریت این بخش نیاز به ســرمایه گذاری دارد و ماهیت 
آن نیازمند  کار گروهی است. البته کتاب های مرجع تولید 
شــده در حوزة بزرگســال با وجود آن که از حیث محتوا 
غنی هســتند ولی از لحاظ گرافیک، زبان، کتاب ســازی، 
صفحه آرایــی، چاپ و تصویر هنوز قدیمی و گویی در دهة 

 
همتي: آنچه که در 

راهنمای برنامة درسی 
یا کتاب های درسی 

آمده است بخشی از 
نیازمندی های جامعة 

مخاطب را از نگاه 
کارشناسان ذیربط 

نشان می دهد
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۶0 باقی مانده اند که نیاز به بازنگری دارند.«
نادری شهر قم را در ایران در زمینة تولید 
کتاب های دینی غیر مرجع بزرگســال به 
لحاظ محتوا پیشتاز خواند و ابراز امیدواری 
کرد که این شهر بتواند با استفاده از عنصر 
خالقیت و هنر در کتاب های دینی، جایگاه 
برتر را در این حوزه و حوزة کتاب های دینی 

کودک و نوجوان داشــته باشد. در حوزة کتاب های دینی، 
چه داستانی و چه غیر داستانی، کمبود خالقیت به صورت 

جدی احساس می شود. 
برای مثال وقتی نویســنده ای واقعة کربــال را از نگاه 
شخصیت های منفی این واقعه روایت می کند، ما با یک اثر 

جدید و خالق روبه رو می شویم.« 
وی با اشــاره به ضعف هــای کتاب های دینی از لحاظ 
گرافیک، ویرایش و حتی چاپ گفت: »کتاب یک رســانه 
است. کتاب هایی که قرار است تدوین شود باید با توجه به 
شرایط زمان و جامعه و از منظر مخاطب و روان شناسی او 
باید بررسی شود و برای رسیدن به ایدة خوب و مناسب از 
وجود اشخاص معتبر و موفق و صاحب نظر در پدیده نشر 

مشاوره گرفته شود.« 
نادری بازدید از نمایشــگاه های کتاب خارج از کشور 
را برای ناشــران تجربه ای خوب دانســت کــه می توان از 
آن ها برای آشــنایی با انواع قالب های نوشــتاری و اصول 
کتاب سازی بهره گرفت. وی با انتقاد از کمبود کتاب هایی 
با محور ســبک زندگی و مهارت هــای زندگی بر مبنای 
دیــن، گفت: »قریب به اتفاق کتاب هایی که در این زمینه 
وجود دارد، ترجمه شده و غیربومی اند و اگر در زبان ضعف 
نداشته باشند، از لحاظ انگاره ها  الگوهای ذهنی با الگوهای 

دینی ما منافات دارند.«

این نویســندة کتاب های دینی، تأکید 
کرد: »هر اتفاق باکیفیتی در فرهنگ، به سه 
عنصر نیاز دارد: نگاه علمی، رفتار حرفه ای 
و فضای اخالقی. اگر در شهر فضای اخالقی 
وجود داشــته باشــد، ولی رفتار حرفه ای 
صورت نگیرد یا نگاه علمی نباشــد کیفیت 
چهره نمی نماید. مدیریت حرفه ای نشــر،  
سازوکارهای حرفه ای، مطالعة منابع دانشگاهی و استفاده 
از افراد مطلع در کیفیت تألیف نتیجة مستقیم دارد. داشتن 
یک اتاق فکر با زاویة دید متفاوت، تخصص های متفاوت و 
کارشناسان متفاوت، می تواند کمک شایانی به نشر و تألیف 
کند. یک نشــر حرفه ای باید شورای برنامه ریزی بر مبنای 

یک فکر اولیه داشته باشد.« 
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این که 
ناشــران نباید نگران ســرمایه گذاری خود در تولید کتاب 
خوب باشــند، گفت: »کار با کیفیت مشتری خود را دارد. 
برای مثال امروز بازار نشــر به دنبال کارهای مجموعه ای 
اســت و این نشــان می دهد که خانواده هــا حاضرند یک 
مجموعة گران قیمت را بخرند به شرطی که آن را با کیفیت 
ببینند.  امروزه کتاب هایی برای کودکان تولید می شود که 
خوردنی است. یا مثاًل انواع انجیل ها برای کودکان منتشر 
شده اســت. ما در ایران، قرآن برای کودکان یا حتی یک 

فرهنگ تصویری مناسب از اسالم نداریم.« 
نادری احتــرام بــه نویســندگان و پدیدآورندگان و 
همفکری با آنان را در بروز ایده های خالقانه مؤثر دانست و 
با این جمله به سخنان خود پایان داد که: »عمدة اتفاقات 
قــوی در فرایند اتفاق می افتد. فکر و بازنگری این مســیر 

تأثیر به سزایی در رفع مشکالت دارد.«

 
نادري: کتاب یک رسانه 

است. کتاب هایی که 
قرار است تدوین شود 
باید با توجه به شرایط 
زمان و جامعه و از منظر 
مخاطب و روان شناسی 

او باید بررسی شود
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به رسم سنت حسنة هم نشينی مسئوالن مجالت 
رشد با نمایندگان مجالت رشد سراسر ایران که با 
هدف هم فکری و تبادل تجارب و قدرشناسی از آنان 
برگزار می شود، مراسم یک روزة گفت وگوی صميمانة 
مدیران مجالت رشد با نمایندگان استان های یزد و 
بوشهر، روز 4 اسفند 139٥ در مشهد مقدس برگزار 
شــد. آنچه می خوانيد گزارش مشروح این نشست 

است. 

چهار کارکرد برای سه هدف
ناصر نادری، مشاور مدیرکل و ناظر محتوایی مجالت 

رشد 
محققان حوزة رســانه کارکردهای متفاوتــی را برای 
رسانه ها قائل هســتند که چون مجالت رشد هم به عنوان 

رسانه های آموزشی در همین مقوله می گنجند، چهار کارکرد 
عمده برای این مجالت مطرح است.

1.  کارکرد آموزشــی: چون مجالت رشــد درون آموزش و 
پرورش منتشر می شــوند، یکی از اصلی ترین کارکردهای 
آن ها القا و انتقال مفاهیم و معلومات در همة حوزه های علوم 

انسانی، علوم پایه و فنی حرفه ای است. 
2.  کارکرد اطالع رســانی: اطالع رســانی به مخاطبان از 
پدیده های نو و رخدادهای جدید دنیا که امروزه با توســعة 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی شــکلی جدید و متنوع به 

خود گرفته است از دیگر کارکردهای این مجالت است. 
3.  کارکرد سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت: فراهم کردن 
سرگرمی های آموزنده و ایجاد لذت، به خصوص در مجالت 

دانش آموزی رشد، کارکرد دیگر این مجالت است. 
4.  کارکردهای تربیتی و ترغیبی: مجموعة مجالت رشد، به 

گزارش

کلید دانش ،خواندن است
گزارش نشست هم انديشی مديران و سردبيران  با نمايندگان مجالت رشد

 استان های يزد و بوشهر

محمد دشتی
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دلیل اهداف تربیتی و اخالقی و همچنین ترغیب مخاطبان 
به خواندن و نوشــتن، کارکردهایی هم در زمینة مســائل 
تربیتی و ترغیب مخاطبان به حرکت در مسیر اهداف قصد 
شده دارند. البته باید توجه داشت که این کارکردها باید به 
سه اتفاق مشخص زیر منجر شوند تا بتوانیم ادعا کنیم که 
این مجموعه مجالت به اهداف خود رسیده و یا به آن نزدیک 

شده اند که عبارت اند از: 
1.  این مجالت با کارکردهای فوق باید به ایجاد زاویة دید نو 

از نگاهی جدید منجر شود. 
2.  کارکردهای چهارگانة مذکور باید به ایجاد هیجان درونی 
و انگیزشی بینجامد و باعث شود، مخاطب عالوه بر حرکت 
در مسیراهداف مجالت، انگیزة تدوام ارتباط و بهره گیری از 

این مجالت و دیگر خواندنی های مناسب را هم پیدا کند. 
3.  این کارکردها به شــرطی مؤثر واقع خواهند شــد که 

بتوانند زایشــی نو در اندیشــه های مخاطب پدید آورند و 
کششی مثبت در گرایش به هنجارهای اجتماعی و انقالبی 

در مخاطب ایجاد کنند. 
حال باید به این سؤال پاسخ داد که: این کارکردها تا چه 
حد محقق شده و مجالت رشد تا چه حد توانسته اند به این 
اهداف و ساحت ها نزدیک و نزدیک تر شوند؟ سؤالی که شاید 
بتوان پاسخ آن را در این نشست و از طریق گفت و گو و تبادل 
نظر بین مسئوالن مجالت رشد و نمایندگان استانی مجالت 

در دو استان بوشهر و یزد پیدا کرد. 

کليد دانش، خواندن است
محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
دو استان مهم بوشهر و یزد همیشه نقشی مهم در مسائل 
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فرهنگی و اجتماعی در کشور پهناور ایران اسالمی بر عهده 
داشــته اند و دارند. استان یزد به خصوص در زمینة آموزش 
و پرورش و مسائل فرهنگی خوش درخشیده است. استان 
بوشهر نیز که امســال به مدت یک سال عنوان »پایتخت 
کتاب جمهوری اســالمی ایران« را به خود اختصاص داده 
اســت، فرصت و موقعیت ویژه ای را در اختیار دارد تا بتواند 
بیش از گذشته قابلیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی خود 
را به خصوص در زمینة فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی 

نشان دهد.
در حوزة مطالعه و خواندن، یکی از نقش های روشــن 
آموزش و پرورش، »برنامه ریزی طراحی و انتشــار مجموعه 
مجالت رشد« است که به خصوص نقش این دستگاه فرهنگی 
را در ایجاد فرهنگ مطالعه و خوب خواندن برجسته و ممتاز 
می کند. یعنی مجالت رشد تنها منابع رسمی هستند که در 
کنار کتاب درســی و در تکمیل آن، می توانند در مدارس و 
نظام رسمی آموزش و پرورش نقش آفرینی کنند. همچنین، 
یکی از منابع مهم و مســتمرکتابخانه های آموزشگاهی ما 
) که متأسفانه در چند ســال اخیر رو به افول گذاشته اند(، 
همین مجالت رشد هستند که با سازوکاری قانونی و مداوم 
می توانند در توســعه و تجهیز این مراکز مطالعه و خواندن 

مؤثر باشــند. مــا امیدواریم با آمدن آقــای دکتر فيض به 
معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و عملی 
شدن قول بازگرداندن کتاب داران به مدارس، کتابخانه های 
آموزشــگاهی ما جان بگیرند. همچنیــن امیدواریم که با 
همت شما نمایندگان سخت کوش مجالت رشد و مدیران 
کل، معاونان و همچنین رؤسای مناطق و ادارات آموزش و 
پرورش و مدیران تالشگر مدارس زمینة تجهیز این فضاهای 
خواندن و مطالعه به مجموعه مجالت رشد، به خوبی و بهتر 

از گذشته فراهم شود. 
موضوع مهم دیگر هم این است که توجه داشته باشیم، 
اتفاقاتی که در حوزة تربیتی، آموزشی و اخالقی رخ می دهند 
در چه زمینه ای تأثیرات بیشتری می گذارد. همة ما تجربة 
معلمی داریم و می دانیم که معمواًل دانش آموزان بیشتر تحت 
تأثیر رفتارهای غیر رسمی و آنچه که ممکن است به عنوان 
حواشــی رفتار معلمان و یا اولیای آموزشی تلقی شود، قرار 
دارند و به هر میزان که در فضاهای غیر رسمی و در واقع در 
فضاهای اختیاری از رفتار آنان اثر بگیرند، تأثیر این رفتارها 

در وجود دانش آموزان ماندگارتر خواهد بود. 
حاال به همین قیاس باید گفت، گر چه کتاب های درسی 
هم در نوع و جایگاه خود خیلی مهم هســتند، اما مجالت 
رشد، چون آن رسمیت کتاب های درسی را ندارند و در واقع 
با اراده و انتخاب دانش آموزان در اختیارشان قرار می گیرند، 
ممکن است اثرات بیشــتری از این مجالت بپذیرند. یعنی 
گرچه کتاب های درســی اهمیت دارند، اما آنچه به عنوان 
تربیــت و یادگیری واقعی صورت می پذیرد، اتفاقًا در حوزة 
غیر رســمی است. ضمنًا بر اســاس پژوهش ها و مطالعات 
صورت گرفته، مجالت رشد می توانند در این بخش خیلی 
مؤثر واقع شوند و فضای اختیاری و انتخابی مجالت می تواند 
به تخیــل و خالقیت دانش آموزان پر و بال بدهد و تأثیرات 
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عمیق تری بر آنان بگذارد. 
البته و متأســفانه این فضاهای رسمی 
از گونــه ای دیگر ایجاد شــده اند و در قالب 
مؤسســات و مراکــز غیر رســمی تأثیرات 
نامطلوبــی را بر فضای رســمی آموزش و 
پرورش می گذارند که اتفاق تلخ و بدی است. 
برای مثال، در بسیاری از موارد کتاب های به 
اصطالح کمک درسی و کمک آموزشی کار را 
پیش می برند و فضا را از کتاب های درســی 

گرفته اند که جای تأمل دارد. چون این مراکز در زمینة کنکور 
موفق شده اند، این امور را به دیگر فضاها هم تسری می دهند. 
در مجموع اموری مانند ســودجویی، تألیف کتاب های غیر 
اســتاندارد و اموری از این دست، و نیز تأثیرگذاری بیش از 
حد و نامتوازن این مؤسسات و مراکز آمورشی آسیب هایی را 

متوجه دانش آموزان و خانواده ها کرده است. 
مجالت »رشــد« که حدود ٥0 سال قبل با عنوان کلی 
»پیک« انتشــار خــود را آغاز کرده اند، برای در دســترس 
قراردادن مواد خواندنی مناسب طراحی و منتشر شده اند و بنا 
بر این بوده است که این مجالت اوقات فراغت دانش آموزان را 
نیز غنی تر کنند. به همین دلیل نباید به گونه ای عمل کنیم 
که این مجالت هم به نوعی دیگر از کتاب ها تبدیل شوند و با 
انجام کارهایی مانند امتحان گرفتن از مجالت رشد، جذابیت 
و کارکرد اصلــی این مجالت را از آن ها بگیریم. البته چون 
این مجالت آن رسمیت و جایگاه کتاب های درسی را ندارند، 
نباید گمان کنیم که در قبال آن ها مسئولیتی نداریم. یادمان 
باشــد که اتفاقًا در دنیای تعلیم و تربیت امروز این مجالت 
نقش و جایگاه مهمی در شــکل گیری و تکوین شخصیت 

کودکان و نوباوگان دارند.
درکشور آلمان کودکان از ســه سالگی وارد مهدهای 

کودک می شــوند و آموزش های دبســتانی 
متناســب با ســن کودک، عمدتًا مبتنی بر 
بازی و سرگرمی است. همچنین نمایشگاه 
تصویرگری کتاب های کودکان در »بولونیا« 
که معمواًل همه ساله در فروردین ماه برگزار 
می شود، کتاب ها و سرگرمی هایی را در قالب 
کتاب برای کودکان از ســرتا سر دنیا عرضه 
می کند کــه جذابیت و لــذت بخش بودن 
برای کودک یکــی از ویژگی های اصلی این 
کتاب هاست. ضمنًا برای اینکه کودک بتواند کتاب را همواره 
و حتی در حمام همراه خود داشته باشد، کتاب هایی از جنس 
پالستیک طراحی و تولید شده است تا کودک بتواند آن را 
در داخل وان حمام هم همراه خود داشته باشد. این کتاب ها 
در شــکل ها و قالب های گوناگون و متفاوت در معرض دید 
کودکان و دیگر مخاطبان قرار می گیرند تا با آن خو بگیرند 
و همراه شــوند. به گونه ای که می گویند از هر 100 آلمانی، 
80 نفر کتاب می خوانند و حتی حاال که دنیای تلفن همراه، 
کتابخانه ها و کتاب ها را هم تحت تأثیر قرار داده است، هنوز 

هم کتاب های کاغذی جایگاه و نقش خاص خود را دارند. 
 همان طور که در ابتدای سخنانم اشاره کردم، حال که 
قرار است استان بوشــهر به مدت یک سال پایتخت کتاب 
کشور باشد، فرصت بسیار مغتنمی است تا تجربه ای جدید 
در این حوزه فراهم شود. یادمان باشد که عادت به مطالعه 
آموختنی اســت و به فضاسازی و فرهنگ سازی نیاز دارد و 
مهم ترین اقدام هم در این خصوص آن است که خواندنی های 
مناسب، به خصوص در دسترس و معرض نگاه کودکان قرار 
گیرد تا ضمن ایجاد جذابیت های الزم، بتوانیم زمینة عادت 
به مطالعه را هم بهتر و بیشــتر از گذشته فراهم کنیم. پس 
حاال که بســتر چنین کار مهمی با طراحی و تولید مجالت 

 
ناصري: یعنی مجالت 

رشد تنها منابع رسمی 
هستند که در کنار 
کتاب درسی و در 

تکمیل آن، می توانند 
در مدارس و نظام 
رسمی آموزش و 

پرورش نقش آفرینی 
کنند
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رشد فراهم شده است، ما و شما که متولی تولید و توزیع این 
مجالت هســتیم باید همت کنیم تا این مجالت بتوانند راه 

خود را به خصوص به دل بچه های دبستان باز کنند. 
چنین کاری البته که باید تدوام داشته باشد. همان گونه 
کــه برای فرزندان خودمان لباس می خریم، باید برایشــان 
کاالهای فرهنگی، کتاب و مجله هم بخریم و به  ویژه این کار 
برای بچه ها که خودشان امکان و قدرت مراجعه و  انتخاب 

کتاب و مجله را ندارند، کاری ضروری و الزام آور است. 
در مورد مجالت معلمان هم باید همین اهتمام و دقت 
وجود داشــته باشد تا حداقل تعدادی مجله تهیه و در دفتر 
معلمان موجود باشد و آن ها بتوانند با دسترسی به مجالت 
از محتوای آن ها بهره مند شــوند. ما قبل از انقالب تنها یک 
مجله برای معلمان داشتیم که با عنوان »پیک معلم« منتشر 
می شــد. اما در حال حاضر بیــش از 20 عنوان مجله برای 
معلمــان محترم داریم که از گوناگونــی و تنوع خوبی هم 
برخوردار هستند. اینجا هم الزم است کوشش کنیم و این 
مجالت را در معرض نگاه و دسترس معلمان قراردهیم و در 

اختیارشان بگذاریم.
خالصة کالم اینکه برای ارتقای سطح مطالعة معلمان 
تنها و تنها مجالت رشــد در دسترس و در شبکة گستردة 
مدارس قرار دارند که اگر اعتقاد داریم کلید دانش خواندن 
اســت، باید در توسعه و ترویج مجالت رشد، بیش از پیش 
بکوشیم. زمانی هم که این مجالت را در معرض نگاه معلمان 
قرار دادیم، یک پله باالتر این است که این مجموعه مجالت 
را درســت تبلیغ و ترویج کنیم و آن ها را به دست معلمان 

برسانیم. 
مجدداً از شما که برای چنین کار مهمی همت کرده اید، 
تشکر می کنیم. باید اذعان کنیم که اگر طی 10 سال گذشته 
شمارگان مجالت رشــد از حدود 32 میلیون نسخه به 40 

میلیون نسخه رســیده، این افزایش شمارگان و به تبع آن 
تأثیرگذاری بیشتر مجالت، حتمًا در گرو همراهی، همدلی و 
همکاری شما عزیزان و مسئوالن استانی آموزش و پرورش 
بوده است که باید آن را قدر بدانیم و خداوند متعال را برای 

چنین موفقیتی شکرگزار باشیم. 
این نکته را هم در نظر داشــته باشــیم که حس خوب 
همکاری با مجالت رشد، چه در قالب یک نویسنده، هنرمند 
و شــاعر و چه در نقش یک نمایندة استانی یا در منطقه و 
مدرسه، کاری ارزشمند است که قیمت ندارد و باید امیدوار 
باشیم که خداوند متعال اجر چنین کار با ارزشی را به همة 

دوستان عنایت فرماید. 

بوشهر، پایتخت کتاب ایران
شاهين افشــارپور، نمایندة مجالت رشد در استان 

بوشهر 
در استان بوشهر 18 منطقة آموزشی داریم که 200 هزار 
نفر دانش آموز در آن مشــغول به تحصیل اند و از این تعداد، 
11٥ هزار نفر دانش آموزان دورة ابتدایی هســتند. پوشش 
مجالت رشد در دورة ابتدایی از وضعیت متوسطی برخوردار 
است که امیدواریم با اقداماتی که صورت می گیرد، افزایش 

مناسبی پیدا کند. 
همان طور که آقای ناصری هم اشــاره کردند، امســال 
استان بوشــهر به عنوان پایتخت کتاب جمهوری اسالمی 
ایران هم انتخاب شده است که امیدواریم بتوانیم در مسیر 
فرهنگ ســازی مطالعة کتاب و ایجاد عــادت به خواندن و 

مطالعه کردن گام های اساسی تری برداریم. 
همان گونــه که اطالع دارید، از »عســلویه« که در این 
استان واقع شده اســت، به عنوان پایتخت انرژی ایران هم 
یاد می شــود. اما نفوذ فرهنگی خاصی در این منطقه وجود 
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دارد و بــا بودن اقوام عرب زبان که تعداد زیادی از آنان اهل 
تسنن هستند، ما نیازمندیم مجالت رشد بیشتر معرفی و 
اهداف آن ها تبیین شــوند تا با همراه شدن افکار عمومی و 
به خصوص توجیه مدیران مدارس و همکاری بیشــتر آنان 

بتوانیم اقدامات اساسی تری در این زمینه انجام دهیم. 
من در این بخش از صحبتم به برخی مشکالت و موانعی 
که بر سر راه معرفی و توزیع مجالت رشد وجود دارند اشاره 
می کنم تا با آگاهی مســئوالن مجالت رشــد و همراهی و 
حمایت این عزیزان امیدوار باشــیم در آینده موفقیت های 

بیشتری در این زمینه به دست آوریم: 
ـ یکی از مشکالت فرا روی معرفی و توزیع مجالت رشد، 
عدم آگاهی و همراهی مدیران مــدارس و گاه عدم اعتقاد 
و یا عالقه مندی و گاه مشــغله های فراوان اداری و اجرایی 
آنان است که اجازه نمی دهد این همراهی و همگامی شکل 
بگیرد. ما شاهد بوده ایم که هرگاه این همکاری بین مدیران 
و نمایندگان مجالت رشد وجود داشته است، معلمان، کادر 
آموزشی و حتی دانش آموزان استقبال بیشتر و بهتری از این 

مجالت داشته اند. 
ـ گمان ما این اســت که قیمت و هزینة ریالی مجالت 
تأثیر زیــادی در فروش و توزیع آن ها ندارد و پرداخت هزار 
تومان در ماه مشــکلی برای اولیــاي دانش آموزان به وجود 
نمي آورد. پس اگر ما بتوانیم به درستی این موضوع را تبلیغ 
و تبیین کنیم که غذای ذهن و روح هم مثل غذای جســم 
برای دانش آموزان مهم است، خانواده ها از خرید این مجالت 

استقبال خواهند کرد. 
ـ به طور کلی در جامعه ای که سرانة مطالعه پایین است 
و کتاب و مجله در ســبد خرید خانواده ها جای مستحکم 
ندارد و با وجود فضاهای مجازی که جذابیت های بی بدیلی 
دارند و دسترسی به آن ها غالبًا ارزان تر است، کار فرهنگی و 

ایجاد عادت به مطالعه تالش و کوشش بیشتری می طلبد و 
ضمنًا همراهی همة دست اندرکاران را طلب می کند که باید 

به این امر مهم توجه داشته باشیم. 
ـ گاه به نظر می رسد که محتوای مجالت رشد، جذابیت 
و کشش الزم و قدرت جلب نظر مخاطب را ندارد. مسئوالن 
باید به این نکتة مهم وکارشناسی و آسیب شناسی این امر 
توجه داشته باشند و برای رفع آن برنامه ریزی و اقدام كنند. 
ـ این موضوع که در ابتدای هر سال بخش نامه ای صادر 
و در آن فقط دریافت پول برای بیمه و کتاب را مجاز اعالم 
می کنند، دســت مدیــران ما را برای دریافــت وجه ناچیز 
مجالت رشد می بندد و آنان را در طول سال با مشکل مواجه 

می کند. خوب است برای این بخش نامه فکری بشود. 
ـ از زمانی که طرف حساب و کتاب هزینة مجالت رشد، 
شرکت »افست« شده است، کارها به کندی پیش مي روند. 
اگر مانند گذشته دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی طرف 

حساب باشد، بهتر است.

این اتفاق نيكو
صادق رضایی، نمایندة مجالت رشد در استان یزد

شهر و اســتان یزد به عنوان »دارالعباده« و »دارالعلم« 

شاهين افشارپور
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جایگاه باالیی در ساختار و ترکیب فرهنگی و مذهبی کشور 
بزرگ جمهوری اسالمی ایران دارد و شعار »قنات، قنوت و 
قناعت« مشــی و روش زندگی مردمان سخت کوشی است 
کــه با توکل به خداوند بزرگ، سخت کوشــی و بهره گیری 
از مواهب الهی، از کمترین امکانات بیشــترین بهره ها را بر 
گرفته اند. ما امیدواریم این اتفاق نیکو در مورد مجالت رشد 

هم صورت عمل پیدا کند. 
در اســتان یزد 14 منطقة آموزشــی داریم و پوشش 
مجالت رشد در دورة ابتدایی 74 درصد، دورة متوسطة اول 
12 درصد و در دورة متوســطة دوم 4 درصد است. ما برای 
ارائة هدفمند مجالت رشــد، همراه با برنامه ریزی و توجیه 

مدیران مدارس، اقدامات اجرایی زیر را هم انجام داده ایم:
ـ ارسال بخش نامة اشتراک مجالت به مدارس استان؛ 

ـ ارســال بخش نامة اشتراک مجالت رشــد ویژة معاونان و 
مدیران مدارس ابتدایی؛ 

ـ برنامه ریزی برای هدفمند کردن عملکرد نمایندگان رشد 
و ثبت آن؛

ـ ارسال دستورالعمل جشنوارة خالقیت ها و توانمندی های 
دانش آموزان؛ 

ـ برپایي نمایشگاه مطالعة مجالت رشد در ادارة کل آموزش 
و پرورش استان )ارائة مجالت هر ماه برای اطالع و مطالعة 

همکاران اداری(؛
ـ برپایی نمایشــگاه فعالیت های فرهنگی مجالت رشد در 

سطح کالس، مدرسه و منطقه؛
ـ افزایش درصد تخفیف نمایندگان مناطق و نواحی. 

همچنین برخی مسائل و موضوعاتي كه مانع استقبال 
مناسب از مجالت رشــد مي شوند، و نیز راه هایي براي رفع 

این مانع ها به شرح زیرند: 
ـ تغییر ساالنة نمایندگان رشد در مناطق و نواحی به دالیل 
مختلف مشــکل آفرین اســت و ثبات در این امر سازنده و 

مثبت خواهد بود. 
ـ همراهی و دیدگاه مثبت مدیران در مورد مجالت رشــد، 

بسیار مؤثر است و باید روی این موضوع بیشتر کار شود. 
ـ فراگیر شدن حضور معلمان در تهیة مجالت رشد، باعث 
خواهد شد محتواهای مناسب تری برای مجالت تولید شود.

ـ نبود اطالع رســانی و آگاه نبودن اولیــاي دانش آموزان از 
اهداف و برنامه های مجالت رشــد باعث شــده است اولیا 
رغبتی به دریافت مجالت برای فرزندان خود نداشته باشند. 
ـ هزینه های باالي حمل و نقل، به خصوص برای مجالت که 

وزن قابل توجهی دارند، مسئله ساز است. 
ـ انگیزه نداشــتن همکاران برای ارتقاي علمی باعث شده 

است، توجه مناسبی به مجالت نداشته باشند. 
ـ رسانه های اجتماعی و جذابیت های فضای مجازی، رقابتی 
سخت را بین این مجالت و رســانه هاي مزبور برای جذب 
مخاطبان رقم زده اســت که باید بدان توجه داشت و برای 

رفع این مشکل اقدام کرد. 
همچنین به منظور توســعه و ترویج مجموعة مجالت 

رشد، پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح شده اند: 

صادق رضایي
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ـ برگزاری آزمون های جامع از مجالت ویژة معلمان؛ 
ـ در نظر گرفتن محرک های انگیزشی ویژه براي نمایندگان 
رشد مناطق و نواحی استان ها مانند همین نشستی که امروز 

برگزار شد؛
ـ اختصاص درصدی از منابع ویژة مناطق محروم و عشایری 

به مجالت رشد؛
ـ استفاده از ظرفیت های سایر نهادها و ارگان های فرهنگی 

مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

گام هاي بعد با رویكردي جدید
سيدکمال شهابلو، معاون انتشارات دفتر انتشارات و 

تکنولوژی آموزشی
مطلب مهمی که بارها برآن تأکید کرده ایم این اســت 
که نمایندگان ســخت کوش مجالت رشــد، به خصوص در 
استان هایی مانند استان بوشهر که رشد خوبی هم در زمینة 
توزیع مجالت داشــته اند، باید در گام هــای بعدی رویکرد 
جدیدی به کار خود در حوزة مجالت رشــد داشته باشند 
و با نگاهی فرهنگی تر امور را ســامان دهند. از جمله اینکه 
نمایندگان مجالت و دوستانی که زحمت توزیع مجالت را 
در سطوح اســتان، شهرستان و منطقه بر عهده دارند، باید 
بر محتوای مجالت رشــد هم اشراف بیشتری پیدا کنند تا 
بتوانند در گفت وگوها و مراودات کاری خود، استناد بیشتری 
به این محتواها داشته باشند، و نشان دهند که اگر بر مفید 
و سازنده بودن محتوای مجالت تأکید دارند، خودشان هم 
در حد امکان و توان مجالت را می خوانند و از محتوای آن ها 

استفاده می کنند. 
براي مثال، در شمارة فصل بهار »رشد آموزش تاریخ«، 
گزارشــی از گفت وگو با معلمان تاریخ اســتان یزد به چاپ 
می رسد که زحمت تهیة آن هم با آقای رضایی بوده است. 

چه خوب است که در خصوص این شماره به طور ویژه تری 
اطالع رسانی و تبلیغ شود، تا معلمان و مدیران در این استان 
مجله را با رغبت و انگیزة بیشــتری تهیــه کنند. یا اینکه 
همین االن که ما در اینجا کنار هم گرد آمده ایم، آقای کاوه 
تيموری، سردبیر »رشد آموزش هنر« براي تهیة گزارش در 
استان بوشهر هستند و خوب است که نمایندگان مجله در 
این استان آن شماره را که گزارش ایشان در آن درج خواهد 

شد، با حساسیت بیشتری معرفی و اطالع رسانی کنند. 
ضمنًا به نظر می رســد که در همة اســتان ها مدیران 
مدارس، به خصوص مدیران دورة متوسطة دوم، باید بیشتر 
توجیه شوند تا بتوانیم در زمینة مجالت دانش آموزی دورة 

متوسطه هم توسعة کّمی و کیفی بیشتری داشته باشیم. 
در مورد فعالیت های دیگر هم که دوســتان نمایندة دو 
استان بوشهر و یزد به برخی از آن ها اشاره کردند باید بگویم، 
فعالیت های فرهنگی مانند »زنگ رشد« و فعالیت های مشابه 
كه با خالقیت مدیران و مشــارکت معلمان انجام مي شوند، 
مي  توانند در توســعه و ترویج مجالت مؤثر باشند. استان ها 
باید خودشان تالش کنند، با گرفتن کد دوره های آموزشی، 
دوره هایــی را مبتنی بر محتوای برخــی مجالت که با آن 

سيد کمال شهابلو



236

دوره ها تناسب دارند، از ستاد وزارتخانه دریافت و آن را اجرا 
کنند. ضمنًا اســتان اصفهان برای رصد موضوعات مربوط 
به مجالت رشــد در سطح استانی نرم افزار خوبی را طراحی 
کرده و اعالم داشته است که آن را در اختیار همکاران دیگر 
استان ها هم قرار می دهد که پیشنهاد می کنم، دوستان ما 
در دو استان بوشهر و یزد براي دریافت این نرم افزار کارامد 

اقدام کنند. 
نکتة بعدی هم در مورد دو مجلة برهان ریاضی متوسطة 
1 و برهان ریاضی متوســطة 2 است که برای دانش آموزان 
این دوره منتشر می شود و چون فرایند نشر آن از فصل نامه 
به ماه نامه تغییر پیدا کرده، خوب است در این خصوص هم 

اطالع رسانی شود. 
ما در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی وبگاهي با 
عنوان »roshdmag. ir« داریم که تمام فعالیت های دفتر 
در آن منتشــر و معرفی مي شوند و به فایل PDF مجالت 
رشد هم از طریق آن مي توان دست یافت. ضمنًا امکانی هم 
برای نمایندگان مجالت رشــد در همان صفحة اصلی این 
سایت فراهم شده است كه مي تواند خط ارتباطی ما با این 

عزیزان باشد. 

ما چهار عنوان مجله هم برای نابینایان روشندل داریم 
کــه همواره آرزو می کنیم، شــمارگان آن هــا پایین بیاید. 
یعنی در واقع از آمار این عزیزان کاســته شــود و ما کمتر 
دانش آموزی داشته باشیم که از نعمت بینایی محروم باشد. 
این مجالت به صورت رایگان برای استان ها ارسال می شوند. 
تقاضا می کنیم که اگر دوستان در استان خودشان مراکزی 
را سراغ دارند که نیازمند این مجالت هستند ولی برایشان 
ارســال نمی شود، به ما اعالم کنند تا این مجالت مستقیمًا 

برای آن مراکز ارسال شود. 

ميزگرد پرسش و پاسخ 
در ادامة جلسه، میزگرد پرسش و پاسخ با حضور آقایان 
همتی، مشــاور مدیر کل و ناظر محتوایی مجالت رشــد، 
راستی، سردبیر مجلة رشد کودک، متولی، سردبیر مجلة 
رشد آموزش ابتدایی؛ جعفریان، سردبیر مجلة رشد نوجوان 
و موسوی، سردبیر مجلة رشد جوان برگزار شد. در ابتدای 
این بخش از برنامه برخی از شرکت کنندگان سؤاالت خود را 
مطرح کردند و سپس اعضای میزگرد به سؤاالت مربوط به 

خود پاسخ دادند.

نرخ مطالعه پایين است
مهدی سمســامی، كارشناس ادارة سنجش منطقة 

آب پخش )استان بوشهر(
منطقة آموزشی آب پخش از سال تحصیلی 1394-9٥ 
به منطقة مســتقل آموزشی تبدیل شده است و من هم بر 
اساس عالقة شخصی مسئولیت توزیع مجالت رشد را در آن 
بر عهده گرفته ام. دریافت مجالت رشد نباید اجباری باشد 
و اصل هم بر همین موضوع است. اما وقتی ما پول مجالت 
را هم با پول کتاب درسی و حق بیمه از دانش آموز دریافت 

مهدی سمسامی
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می کنیم، این خودش نوعی تجویز است. با این وصف باز هم 
بایــد به تک تک مدیران زنگ بزنم و از آنان بخواهم حداقل 
پنج یا شــش نســخه از مجله هم برای آموزشگاه مشترک 
شــوند.ما در دورة ابتدایی 100 درصد دانش آموزان را تحت 
پوشش مجالت رشد داریم، اما در دورة متوسطة اول و دوم 
اســتقبال چندانی از مجالت نمي شود. نکتة مهم این است 
که متأسفانه نرخ مطالعه در کشور پایین است و با این حال 
تصور این است که این مجالت باید در اختیار دانش آموزان 
قــرار گیرد. ضمنًا دراین میان عالقــه و اعتقاد مدیران هم 
خیلی اهمیت دارد و می تواند در امر اشتراک و توزیع مجالت 

تأثیرگذار باشد. 

چند پيشنهاد
علي محمدی، کارشــناس روابط عمومی مدیریت 

آموزش و پرورش ناحية یك یزد
سه سال اســت که بنده نمایندگی مجالت رشد را در 
ناحیــة خودمان بر عهــده دارم و در مجموع باید گفت که 
مجالت نسبت به گذشته مقبولیت بیشتری پیدا کرده اند. 

درهمین زمینه نکاتی را مطرح می کنم:
ـ بــه نظر من باید معلمان و دانش آمــوزان در مورد تألیف 
مطالب مجالت و تهیة محتوا نقش بیشــتری داشته باشند 
و به ویژه دانش آموزان به عنوان مؤلف و ســردبیر کوچک، 
مانند »جشنوارة جابربن حیان« که نگارش برخي موضوعات 
تحقیقی و نگارشــی بــر عهده دانش آموزان اســت، نقش 

بیشتری بر عهده بگیرند.   
ـ  موضوع اوریگامی به عنوان یک نمونه کار دســت ورزی، 
بسیار تأثیرگذار است. پیشنهاد مي كنم مجالت، به خصوص 
مجــالت دانش آموزی، بخش هایی  را بــه این کار هنری با 

زمینة کار با کاغذ اختصاص دهند. 

ـ  پیشــنهاد مي كنم مجالتی ویژة مدیران مدارس منتشر 
شود و اطالعات مدیریتی مورد نیاز آنان را بیش از پیش در 

اختیارشان قرار دهد.

به مسائل پرداخته شود
منيره علی پور، کارشناس آموزش ابتدایي شهرستان 

گناوه 
ما هم برای پوشش و توسعة مجالت رشد اقداماتی را به 

شرح زیر انجام داده ایم: 
ـ  تبلیغات و اطالع رســانی و دعــوت از مدیران مدارس و 

معرفی مجالت رشد؛ 
ـ  برگزاری مســابقات کتاب خوانی از مجالت رشــد، بین 

همکاران فرهنگی؛ 
ـ  برگزاری جشــنوارة غذا از غذاهایی که در مجالت رشد 

آموزش داده شده اند؛
ـ  برقراری یک ســاعت مطالعة اجباری مجالت رشــد در 

کالس های درس.  
در پایان پیشــنهاد مي كنم اگر ممکن باشد، مجالت رشد 
اســتانی هم طراحی شــوند و در آن ها به مسائل بومی هر 

علي محمدی
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استان بیشتر پرداخته شود. 

دو پرسش و یك پيشنهاد
صادق رضایی، نمایندة مجالت رشد در استان یزد

من دو پرسش و یک پیشنهاد دیگر را هم به صحبت های 
قبلي ام اضافه می کنم:

ـ  آیا برای آگاهــی والدین و مدیران از اهداف و برنامه های 
مجالت رشد در سطح وزارتخانه کاری شده است؟

ـ آیا قصد و برنامه ای برای استفاده از رسانه های جدید )مانند 
ســي دي كه زماني همراه با مجلة »رشد آموزش ابتدایی« 

منتشر می شد(، دارید؟
ـ خوب اســت در مجلة »رشد جوان« به آموزش مهارت های 

مخاطبان، مثل افزایش »مهارت مطالعه« توجه بیشتری بشود.

شيوه  هاي مشاركت
محبت اله همتی، مشــاور مدیرکل و ناظر محتوایی 

مجالت رشد
در خصــوص مطلبی که آقــای محمــدی در زمینة 

مشارکت دانش آموزان در تهیة محتوای مجالت گفتند، باید 
بگویم که در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، مرکزی 
با عنوان »مرکز بررســی آثار« وجود دارد که آدرس آن در 
شناسنامة مجالت آمده است. آثار برگزیدة رسیده از سوي 
دانش آموزان در دو نشــریة ســاالنة »قاصدک« برای دورة 
ابتدایی و »چکاوک« برای دورة متوسطة اول چاپ می شوند. 
ضمنًا برخی مجالت مانند مجلة »رشد نوجوان« صفحه ای 
به عنــوان »پاتوق« دارنــد که همة محتوای آن توســط 
مخاطبان تهیه و منتشر می شود.  در مورد مطلبی که برای 
چاپ مجلة ویژة مدیران مطرح شد، پیام شما را به سردبیر 
مجلة مدیریت مدرسه خواهیم رساند.  در خصوص سی دی 
پیوست مجلة رشد آموزش ابتدایي باید بگویم که ما مدتی 
فیلم های گنجینة رشد را که شامل آثار برگزیدة جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشــی و تربیتی رشد بود، 
معرفی می کردیم که بــا اتمام آن گنجینه کار پایان یافت. 
البته این فیلم ها روی »شــبکة ملی مدارس« در دسترس 
هستند. در مورد رسانه های اجتماعی و بهره گیری از آن هم 
باید بگویم که در یک جریان تعاملی با شبکة رشد می توان 
این هم افزایی را ایجاد کرد. ضمنًا ســال گذشــته در رشد 

نوجوان فعالیت هایی در این خصوص انجام شده است. 
در ارتباط با پیشنهاد خانم علی پور دربارة طرح مسائل 
بومی استان ها هم در مجالت رشد اقداماتی انجام شده و با 
افزودن بخش ایران شناسی این اقدامات توسعه پیدا خواهد 

کرد.
خاطرات خوب كودكي

مجيد راستی، سردبير رشد کودک 
چند ســال قبل در کتابی از دانشــمند سخنور آقای 
فلســفی خواندم که: »خداوند بچه ها را به پدر و مادرها 
عطــا می کند تا بدین وســیله بتوانند به رشــد خود ادامه 

منيره علی پور
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دهند.« کارکــردن با بچه ها ما را به آن ها نزدیک می کند و 
عمل درســت و دلسوزانة ما باعث می شود، آن ها از کودکی 
خود خاطرات خوبی داشته باشند. پس باید سعی کنیم که 
خاطراتشــان را غنی و از خوبی آکنده کنیم. بچه ها اساسًا 
خیلی کم توقع هســتند و قدر آنچه را كه دارند، می دانند. 
امیدواریم همة بچه های دنیا بتوانند به خوبی رشد کنند و ما 
آن ها را از دنیای بچگی که برایشان خیلی لذت بخش است، 

ناشیانه جدا نکنیم. 

بچه  ها راه خودشان را پيدا مي كنند
علی اصغر جعفریان، سردبير رشد نوجوان 

امروز جمله ای را در شــبکه های مجازی خواندم که به 
دلم نشست. نوشته بود: »اهل رشد که باشی شرایط برایت 
بی معناســت!« ما اگر به جایی برسیم که اهمیت خواندن 
را بدانیــم، لذت مطالعه را تجربه کنیم و بتوانیم آن ها را به 
بچه ها نیز بچشانیم، آن ها راه خود را برای عادت به مطالعه 
باز خواهند کرد. پس باید خالقیت به خرج دهیم و دسترسی 
آن ها را به بســته های جذاب و متنوع خواندنی آسان کنیم 
و مطمئن باشــیم که بچه ها راه خودشان را خواهند یافت. 
چون مدارس و کالس های درسی ما چارچوب های رسمی 
و خشــکی دارند، اگــر بتوانیم زنگ هــای تفریح جذاب و 
دوست داشتنی در خانه و مدرسه فراهم کنیم، این موضوع 

در پیشرفت آنان بسیار مؤثر خواهد بود. 
آقای افشارپور به موضوع مسافت طوالنی بین شهرها و 
مشکل ارسال مجالت اشاره ای داشتند که باید گفت، شاید 
راه گریز ما از این مشــکالت همین امکانات دنیای مجازی 
باشد. ما در مجلة رشد نوجوان تالش می کنیم از همة وسائل 
و ابزارهای موجود و در دسترس برای رساندن پیام خود به 
مخاطبان استفاده کنیم. همان طور که اشاره شد، مي كوشیم 

مطالب و محتواهای تولید شــده توسط بچه ها را در صفحة 
»پاتوق« بیاوریم که خوش بختانه مطالب زیادی هم دراین 

خصوص و به قلم مخاطبان به دستمان می رسد. 

روش حل مسئله را بياموزیم
سيد امير سادات موسوی، سردبير رشد جوان 

من بیشتر و قبل از هر چیز برای شنیدن به این نشست 
آمده ام وآنچه را دوستان گفتند، یادداشت کردم. دوست دارم 
نظرات عزیزان را دربارة مجلة رشــد جوان بدانم. دریکی از 
خاطراتــم به یاد دارم که در المپیــاد نجوم یک جوان اهل 
ليتوانی با آنکه مبحث مربوط به ســؤالی را نخوانده بود، با 
روشی مناسب به پاسخ رســیده بود. یعنی ذهنش طوری 
تربیت شــده بود که می توانســت با منطقی خاص مسائل 
خودش را حل کند. این برای من تجربه اي بسیار آموختنی 
و خــوب بود. اعتقاد دارم ما هم بایــد در همة آموزش های  
خود روش حل مســئله را به جوانــان بیاموزیم و مطمئن 
باشــیم آن ها راه حل مســائل خود را پیدا خواهند کرد. در 
مورد فضای مجازی هم تا حاال مجالت رشد نوجوان و جوان 
ارتباط های مجازی خوبی برقرار کرده اند، اما اعتقاد دارم که 
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باید یک اکوسیستم بین مجله و همة فضاهای ارتباطی ایجاد 
کنیم تا بتوانیم مخاطبان را در همة فضاها جذب کنیم. در 
مجموع مجلة »رشد جوان«  بین 4 درصد از کل مخاطبان 
توزیع می شود که حتی اگر کنکور مخاطبان را هم در نظر 
بگیریم، ظرفیت این مجله خیلی بیشتر است و باید روی آن 

کار و برنامه ریزی شود. 

این كوچه به هيچ جا نمي رود، تو كجا مي روي؟
عليرضا متولی، سردبير رشد آموزش ابتدایي 

می گویند فردی به دنبال نشــاني بود و از فردی دیگر 
پرسید: ببخشید آقا! این کوچه به کجا می رود؟ آن فرد هم 
که در واقع عارف جهان دیده ای بود گفت: این کوچه به هیچ 

جا نمی رود تو به کجا می خواهی بروی؟ 
 َمَثل ما هم در مجالت رشد همین است که باید راه را 
پیدا کنیم و وقتمان را در کوچه و پس کوچه ها تلف نکنیم. 
به دنبال راه های فلسفی و عارفانه باشیم که اگر موفق بشویم 

پــرده را کنار بزنیم، راه خودش را به ما نشــان خواهد داد. 
یادمان باشد که از آدم های موفق فراوان شنیده ایم که یک 
تکه روزنامه یا یک خط از یک کتاب برایشــان الهام بخش 
شده است. پس باید این زمینه های الهام بخشی را پیدا کنیم 
و آن گاه كودكان خود مسیر رشد و موفقیت را پی خواهند 
گرفت. یادمان باشــد که ما حتی اگر بتوانم یک نفر را یاری 
کنیم تا دانشمندی فکور و مؤثر شود، ممکن است او دنیایی 

را زنده کند.

از همة امكانات استاني براي توسعة محتواي مجالت 
رشد بهره بگيریم

ناصر نادری، ناظر محتوایی مجالت رشد 
من هم اجازه می خواهم که خیلی مختصر به چند نکته 

اشاره کنم:
ـ همکاران و عزیزان، ما را در موضوع یابی برای مجالت 
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یاری کنند. 
ـ هر ســاله بدون اغراق هزار مقالــه و خاطره از معلمان در 
مجالت چاپ می شــود  و ما هم معلمان را به تولید محتوا 

برای مجالت ترغیب مي كنیم. 
ـ مــا را در جریان بازخوردهایی کــه در خصوص مجالت 

دریافت می کنید، قرار دهید. 
ـ خیلی از واژة اجبار برای مجالت رشــد اســتفاده نکنیم. 
مجالت ما حالت نیمه تجویزی دارند و اجبار بدون روشنگری 

دربارة آن ها اثری نخواهد داشت.
ـ چرا می گوییم ســاعت اجباری مطالعه! آیا گفتن ساعت 

شیرین مطالعه بهتر و جذاب تر نیست؟ 
ـ از همة اســتعدادها و فضاهای بومی اســتانی و امکانات 
در اختیار، مانند گروه هــاي علمی در حوزه هاي تكنولوژي 
آموزشي و انجمن های علمی معلمان در رشته های مختلف 

برای توسعة محتوای مجالت رشد بهره بگیرید. 
 این مراســم پس از ســه ســاعث بحث و گفت وگو با 
اهدای لوح سپاس و قدرشناسی از نمایندگان مجالت رشد 

استان های یزد و بوشهر پایان یافت.



242

در سلسله نشســت های کارگروه تخصصی »تربيت 
جنسی«، روز پنجم خرداد 139۵ با حضور دکتر حجت 
عرفانيان پور به موضوع مهم »هویت جنسی« پرداخته 
شــد. در این نشســت، برخی از سردبيران مجالت 
عمومی رشــد حضور داشتند و عالوه بر کندوکاو در 
جوانب مفهوم هویت جنســی، دربارة نقش مجالت 

رشد عمومی در  این زمينه گفت وگو کردند. 

حجت عرفانيان پور: ما در بدنمان همراه با رشــد جسمي 
و رواني، نیاز جنسي هم داریم. این نیاز باید هدایت و تربیت 
شــود و باید براي آن برنامه داشته باشیم؛ به دو دلیل: یکي 
برای اینکه این فرد یک انســان استاندارد باشد، و دوم اینکه 
بتوانــد از فرورفتن و درگیر شــدن در اختالل ها و انحرافات 
اجتناب کند. درست است که بین جامعة امروز و دیروز فرق 

وجود دارد، اما هر جامعه اي به مقتضاي امکانات خود به این 
نیاز پاســخ داده است. ما جامعة امروز را در نظر مي گیریم، با 
توجه به سبک و سیاق شکل گیري خانواده ها، تعداد فرزندان، 
واژة پدرساالري، مادرســاالري و یا فرزندساالري، نوع روابط 
اجتماعــي و اقتصادي افراد، نوع روابط رســانه اي و مجازي 
افراد و سایر ساختارهای آن. هویت جنسي همة ما مثل سایر 
نیازهایمان در یک دورة خاص شکل مي گیرد و ما باید دربارة 

آن اطالعات مناسبي داشته باشیم. 
هویت جنسي در یک تعریف استاندارد ترغیب به خوانده 
شدن به عنوان زن یا مرد است. وقتي فرد خودش را زن یا مرد 
مي خواند، آنجاست که هویت جنسي او شکل گرفته است. در 
اینجا هورمون هایي در فرد شکل گرفته اند. در مبحث هویت 
جنسي، یک مرد وقتي به لحاظ جسمي مرد مي شود، اتفاقاتي 
در جسم او رخ مي دهد. کســي که دچار اختالل یا انحراف 

هویت جنسی 
و مجالت رشد

گفت و شنودي با
  دکتر حجت عرفانيان پور، در باب»هويت جنسي« 

پروندة تربیت جنسي
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است با این معضل روبه رو مي شود که یا دستگاه جنسي اش 
کاماًل زنانه یا مردانه نیســت و یا اگر هست، اختالل رواني او 

باعث مي شود نتواند خود را مرد یا زن بخواند. 
مبحث بعدي ترشح هورمون هاســت. وقتي ما با صفات، 
رفتارها، و کنش ها و واکنش ها آشنایي داشته باشیم، در کنار 
آن روابط، رفتار، و عمل و عکس العمل مناسب را از خود بروز 
مي دهیم. یکي از نکات اصلي که در مبحث بلوغ و جنسیت 
افراد با آن روبه رو مي شــویم، کنجکاوي دوران بلوغ است که 
از رشد بدني و ترشح هورمون ها سرچشمه می گیرد و فرد در 
وجود خود کنش ها و واکنش هاي متفاوتی مي بیند. در پسران 
با نعوظ آلت جنسي و در دختران با کنش هاي رفتاري، خلقي 

و ویژگي هاي بدني رخ مي دهد. 
نخستین مطلب بعد از بروز کنجکاوی، پاسخ دهي مناسب 
به کنجکاوي است. بیشترین نمود کنجکاوي در ویژگي هاي 

اندام تناسلي فرد است که ما باید در گام نخست پاسخ مناسب 
داشته باشیم. تا زماني که شناخت مناسب در این زمینه وجود 
نداشــته باشد، پاسخ مناسبي هم وجود نخواهد داشت. روی 

سخن ما در اینجا بیشتر با والدین و معلمان است. 
تا وقتي مشاور مدرسه و معلم تکنیک و تاکتیک مناسب 
را نیاموخته باشــند، پاسخ مناسبي هم دریافت نخواهد شد. 
باید زبان فرد را بشناســیم. رفتار ما بسیار مهم است. نباید 
باعث ایجاد برانگیختگي شــویم. شــخصیت فــرد از دوران 
جنیني شکل مي گیرد و ما باید آن را جدي بگیریم و برایش 
وقت بگذاریم. پس در کنار هویت و کنجکاوي، و آشــنایي و 
شناخت، پاسخ دهي است که مربوط به چند گروه است: یکي 
خود مخاطب اســت، یکي گروه مرجع و یکي گروه والدین. 
والدین، هم والدین خوني و هم والدین اجتماعي را شــامل 

مي شود. 
مبحث بعد به این برمي گردد که ما در جامعه مي خواهیم 
کلیــدي بزنیم. این کلید باید از کجا خورده شــود؟ آیا باید 
گروهي را حذف کنیم یا باید برنامه ریزي کنیم و به گروه هاي 
متفاوت دیتاهاي متفاوت دهیم؟ نمي توان در جامعه افرادي 
را حذف کرد، چون به گروه هاي سوخته تبدیل می شوند. این 
کار اشتباه است. باید براي همة گروه ها برنامه داشته باشیم. 
باید رفتار را بشناسیم، خواسته را بدانیم و به صورت مناسب 
پاسخ دهیم. من پیشنهادي دارم: اگر مي خواهیم به بچه ها و 
معلمان دیتا دهیم، اول بررســي کنیم که چه دیتایي را نیاز 
داریم. چه نکاتي مدنظر ماست؟ زماني که پاسخ دهي مناسب 
نباشــد و تربیت جنسي مناســب صورت نگیرد، مشکالت 

فراواني ایجاد مي شوند.
محمدعلی  قرباني، سردبير رشد جوان: شما براي نوجوان 
و جواني که در سن بلوغ است و نیاز جنسي دارد، چه تجویزي 

دارید؟
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عرفانيان پور: نمي توان به این فرد یکشــبه 
دیتــا داد. باید از همان دوران کودکي روي او 
کار کرد. امروزه سرانة سفر به خارج از کشور 

در خانواده ها تغییر کرده است. 
وقتي ما تعریفي مناسب در روابط بین فردي 
نداشته باشــیم، در روابط خودمان با دیگران 
دچار مشکل خواهیم شــد. تعریف مناسب 
یعني وقتي هویت جســمي و جنســي فرد 
شکل مي گیرد، خودش را بشناسد و در مقابل، 

جنس مخالف را هم بشناسد. چرا در دانشگاه با این خأل روبرو 
مي شویم؟ 

اولین بهانه ها براي ایجاد ارتباط، گرفتن جزوه اســت. زماني 
طرح خانه هــاي عفاف را مطــرح کردند، اما بــا جنجال و 
مخالفت هاي فراوان روبه رو شد. در حالي که امروز این موضوع 

به صورت زیرزمیني در حال انجام است.
ناصــر نادري، ناظر محتوایی مجالت رشــد: احتمااًل 
پرداختن به مــوارد خاص و انحرافات در مجالت رشــد، به 
مصلحت نباشــد. اگر به نیازها و شــرایط عمومی و طبیعی 

مخاطبان توجه شود، منطقی تر است. 
قرباني: شما به ما بگویید ما چه چیزهایي به بچه ها بگوییم 
که غیر از موارد اجتنابي باشــد و پاسخ بهتري به مشکالت و 

مسائل آن ها بدهد. 
افسانه موسوی گرمارودی، سردبير رشد نوآموز: شاید 
نیاز نباشد ما از نگاه مذهبي به این موضوع نگاه کنیم. مسئلة 
مهمي که وجود دارد، ایجاد شخصیت اخالقي و اجتماعي باال 
و به وجود آوردن اعتماد به نفس باال در کودکان و نوجوانان 

ماست. حیا و اخالق در خانواده بسیار مهم است.
عرفانيان پور: عرض من این است که اگر به جاي سرکوب 
تربیت مناسبی داشته باشیم، به نتیجة بهتري خواهیم رسید. 

مــا نمي توانیم نیــازي را که در فرد شــکل 
مي گیرد، سرکوب کنیم و نمي توانیم خودمان 
را از جوامع دیگر دور کنیم؛ پس باید با توجه 
به فرهنگ، آداب، رســوم، پیشینه و مذهب 
خودمان نسخه اي ملي ـ مذهبي تهیه کنیم. 
در مبحث ملي باید با توجه به اقوام، رســوم، 
آداب و فرهنگ جامعــه و در بعد مذهبي با 
توجه به چینــش مذهبي جامعــه، دیتاي 
مناسب به فرزندان خود بدهیم. یک استاندارد 
بین المللي هم هست که باید آن را با توجه به آداب و رسوم و 

فرهنگ جامعة خودمان تجویز کنیم. 
براي قشري که تا االن داریم، به یک نسخه نیاز داریم و براي 
قشــري که تازه وارد اجتماع مي شود، به نسخة دیگری نیاز 
داریم. تربیت جنســي هم در یک جلسه امکان پذیر نیست. 
مخصوصًا با وجود بار فرهنگي باالیي که در جامعة ما وجود 
دارد. بایــد از علماي به روز حوزه کمــک بخواهیم و به افراد 

اطالعات مناسب بدهیم.
محمدرضا حشمتي، سردبير رشــد معلم: من حس 
مي کنم آمــوزش و پرورش ما وظیفه هایی را به عهده گرفته 
اســت که اصاًل در حیطة وظایفش نیســت. خانواده در این 
مسئله نقش مهم تري دارد. ما به عنوان رسانه مي خواهیم چه 
کنیم؟ من والدین اجتماعي را قبول ندارم. به نظر من کلیت 
قصه رسالت خانواده است. مگر ما به عنوان یک رسانه چقدر 
مي توانیم به خانواده ها کمک کنیم و چقدر مي توانیم به خود 
مخاطبمان کمک کنیــم؟ من فکر مي کنم کل قصه همین 
است که آگاهي هاي درست بدهیم. واقعیت هایي را که وجود 
دارند، بیان کنیم. بیش از این دیگر رسالت ما نیست. رسالت 
خانواده اســت. خانواده اي که به حجب و حیا و شرم اهمیت 
مي دهد، نسبت به این موضوع رفتار مناسبي خواهد داشت. ما 

 
عرفانیان پور: هویت 
جنسي در یک تعریف 
استاندارد ترغیب به 

خوانده شدن به عنوان 
زن یا مرد است. وقتي 
فرد خودش را زن یا 

مرد مي خواند، آنجاست 
که هویت جنسي او 
شکل گرفته است
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به عنوان مسئوالن یک مجله در همین حد که چه چیزي را 
باید بگوییم، بررسي می کنیم. رسالت ما این است که مطالبي 
را بیان کنیم که بچه این مرحله را با آسیب کمتري بگذراند.

نادري: االن بچه ها بیشتر از اینکه فرزند خانواده باشند، فرزند 
رسانه ها هستند. مشکل ما این است که خانواده هاي ما دچار 

آشفتگي اند.
قرباني: من هنوز جواب سؤالم را نگرفته ام. ما نیازي طبیعي 
داریم که باید به آن پاســخ داده شود و تا زماني که راه پاسخ 
دادن آن وجود ندارد، راه هایي را پیشنهاد مي کنیم که ذهن 

نوجوان و جوان از این نیاز منحرف شود.
گرمارودي: ما باید شخصیت بچه ها را به نحوي بسازیم که 
به خودشان اعتماد داشته باشند و بپذیرند که ذهنشان اجل 
از بسیاري چیزها باشد. اینجاست که دین ورود پیدا مي کند و 

کمک مي کند که انسان با مسائل خود کنار بیاید.
قرباني: من کاماًل با شــما موافقم. مــن مي گویم باید براي 
مخاطبمان مطالبي بنویسیم و متوجه شده ایم که جامعة ما از 
مسیر اصلي و درست خود منحرف شده است. من به عنوان 

سردبیر باید به این قضیه نگاه کنم، نه به عنوان پدر.
نادري: ما در یک جلســه هم باید به بحث »تربیت جنسي 
در اسالم« دامن بزنیم و هم اینکه در مجالت چه باید بکنیم. 
جامعه به لحاظ روانی و ذهنی در وضعیت خوبي نیســت و 

آبستن حوادث معناداری است.
مجيد راستي، سردبير رشد کودک: من احساس مي کنم 
گاهی راه حل هاي مــا ناقص و مقطعي اند و در نهایت جوابي 
نخواهیم گرفت. تا باوري نباشد نمي توان کسي را کنترل کرد. 
االن همه مي خواهند معلم باشــند و این وحشتناک است. 
آمادگي براي یادگیري بســیار زیاد شــده است و توانایي ها 

شکوفا شده اند. 
هر جواني روش زندگي خودش را دارد و اگر بخواهیم کاري 

کنیم، باید از سرچشمه درست شود تا تأثیر بیشتري داشته 
باشد. وگرنه چندان مؤثر نخواهد بود. ما باید تعادلي مدنظر 

داشته باشیم و سعي کنیم به آن تعادل برسیم.
علی اصغر جعفریان، سردبير رشد نوجوان: آقاي دکتر، 

من در مجلة نوجوان باید به چه چیزهایي بپردازم؟
عرفانيان پور: نخست هویت جنسي هر فرد و در کنار آن، با 
ادبیات متناسب با سن، هویت جنسي افراد را تعریف کنیم. در 
کنار آن بگوییم ما به عنوان زن یا مرد چه ویژگي هایي داریم. 
عوامــل فرهنگي و مذهبي جامعــه را مطرح کنیم  و حدود 
خودمان را با دیگران مشخص کنیم تا دچار انحراف نشویم. 

در ادامه هم مسیري را براي پرسیدن باز بگذاریم. 
این گام ها آسیب زدایي مي کنند و تربیت صحیح را به دنبال 
خواهند داشــت. پلکان را به این ترتیب خواهیم چید که در 

آینده درست شود. 
بیاییم براي آن ها که در معرض آســیب هستند هم به نوبة 
خودشــان دیتا و اطالعات مناســب بدهیم تا بیشتر آسیب 

نبینند و آسیبشان اپیدمي نشود. 
یادمان هم باشد که همه چیز در کالم خالصه نمي شود و گاه 

تصویر بسیار گویاتر و مؤثرتر است.

دکتر حجت عرفانيان پور
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در ادامة سلسله جلسات کارگروه »تربيت جنسی«، 
در تاریخ 23 تيرماه 139۵ جلسه ای با حضور پروین 
داعی پور، کارشــناس روان شناسی بالينی و آموزش  
مراقبت های جنســی به والدین، و نيز ســردبيران 
مجالت دانش آموزی رشــد برگزار شــد. آنچه در 
 پی می آید، چکيده ای از گفت وگوهای آن نشســت 

علمیـ  کاربردی است.

 پرویــن داعی پــور: »تربیت جنســي« کــه معادل
 Sex Education اســت، کاري است که از دهة 1990 در 
مدارس اروپا شروع شــد و من در آن دهه در انگلیس بودم. 
خیلي هم ســر و صدا کرد و همة خانواده ها نپذیرفتند. آنجا 
منظور از Sex Education دقیقًا آموزش رابطة جنسي بود. 
این به غلط به دست ما رسیده است. من بستة آموزشي آن ها 

را دیده ام. البته آنجا اختیار وجود دارد و خانواده ها مي توانند 
تصمیم بگیرند که فرزندشان در کالس ها شرکت کند یا نه. 
اما محتواي آموزش عمدتًا روي رابطة جنسي است، یعني از 
 نحوة تکثیر گیاهان و حیوانات شروع مي شود و بعد به سمت

 safe sex در انســان می رود. اینکه چطور سکس مطمئني 
داشته باشیم و پیشگیري صورت بگیرد. من که آنجا بودم سر 

و صداي بیماري ایذر هم خیلي باال گرفت. 
 بنابرایــن مفهومــي کــه آنجــا وجــود دارد، بــه نــام

 Sex Education  دقیقــًا یعني تربیت و آموزش مســائل 
جنســي. در مقطع زیــر کــودک مطالب خیلــي تمیز و 
خیلي هایش هم در فرهنگ شــرقی قابل استفاده بود. مثاًل 
برای ســن زیر 12 سال روي نحوة تکثیر گیاهان، حیوانات و 
مسائل علمي صحبت مي کنند. ولي باالتر که مي روند، دقیقًا 
بحث ســکس و نحوة جلوگیري و بهداشت و بیماري مطرح 

نهی بیش از حد دعوت است!
گفت وشنودي با پروين داعی پور 

در باب » بايد ها و نبايدهاي مراقبت هاي جنسي«

پروندة تربیت جنسي
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مي شود. من با کلمة تربیت جنسي برای بستة آموزشی خودم 
موافق نیســتم. مثل تربیت دیني نیست. احساس مي کنم 
 که جزو غلط هاي رایج شــده اســت. کاري که من مي کنم 
Sex Education  نیست، بلکه در حوزة پیشگیری و بهداشت 
روان است. لذا نام »مراقبت جنسی« را انتخاب کردم. حدود 
هشت نه سال است که این کار را انجام مي دهم. اوایل وقتی 
می خواستم آموزشم را ارائه دهم، همه وحشت مي کردند که 
البد قصد آموزش روابط جنســی را دارم. من به یک نیاز در 
خانواده رسیده بودم  و برای متقاعد کردن حوزة آموزش اولیا  

از آبرویم مایه گذاشتم. 
در همان دهة 1990 که من در انگلیس بودم، بحث پایان 
قرن بیســت و آغاز قرن بیســت و یک بود. این هزارة سوم 
خیلي مبهم بود و خیلي حرف از این بود که هزارة ســوم که 
شروع شــود، فناوری  هایي مي آید که دنیا را زیرورو مي کند. 

حرف از انفجار اطالعات بود. عده اي فوق العاده بدبین بودند و 
عقیده داشتند که در هزارة سوم کرة زمین ما به سوي نابودي 
و تخریب مي رود. فیلم هایي مثل »2012« ســاخته شد که 
خیلي ها را ترســاند. وقتي ســال 2000 شروع شد، براي آن 
طرف خیلي هیجان انگیز بود. این طرف ولي صبحي بود مثل 

بقیة صبح ها. 
االن می بینیم که فناوری هاي عجیبي آمده اند. اینکه شما 
در خانه نشســته اید و در آن واحد مي توانید با هر نقطة دنیا 
صحبت کنید. درها باز شــد و دهکدة جهاني شکل گرفت. 
علي رغم آنچه که فرهنگ رســمي ســعي دارد به مردم یاد 
بدهد، آنچه در جهان اتفاق مي افتد بر همه جاها مســتولي 
مي شود. نه تنها کشور ما، همه جا را متأثر کرده است. قبل از 
این شاید یک غربي هم نمي دانست که حلب کجاست، ولي 
االن خیلي خوب مي دانند. االن تعاریف از مســلماني بسیار 
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رنگارنگ شده است. در این انفجار اطالعات و 
دهکدة جهاني و باز شدن درها، اتفاقاتي افتاده 
که خانوادة ما را هم متأثر کرده است. اطالعات 
جنســي به وفور دست بچه هاست. یعني من 
به عنوان روان شناس بالیني که عالقه مندي 
اولم کودک و نوجوان اســت، چه در پسرها و 

چه در دخترها، با اطالعاتي مواجه مي شوم که حتي بهنگام 
هم نیست. درست نیست، تعبیرات اشتباه دارد و به دنبالش 

رفتارهاي اشتباه مي آورد. 
هشت سال پیش که من بستة آموزشی ام را درست کردم، 
تحت عنوان مراقبت هاي جنســي و بهداشــت، نه به عنوان 
بهداشت جسماني آن را فقط بین مدیران مجموعه ها، مشاوران 
و مربیان مي بردم. ولي بعد از دو ســال دیدم که قصه خیلي 
پیچیده تر از این شــده است. االن پدر و مادر گرفتار هستند 
و باید مسلط به مهارت  شوند. بخش اعظم آن طبیعي است. 
حتي در قسمت طبیعي هم پدر و مادر کاري نمي کنند. یعني 
به سؤاالت به حق و سادة بچه ها نمي توانند جواب بدهند. هر 
سؤالي که کوچک ترین بویي از روابط جنسی داشته باشد، پدر 
و مادر عکس العمل منفي نشان مي دهند و سؤال را خاموش 
مي کنند. این به معناي از بین رفتن سؤال در ذهن کودک یا 

نوجوان نیست. 
مســئلة دیگر به هم ریختگي روابط با جنس مخالف است. 
چیزي که انگار کسي جرأت ندارد دربارة آن حرف بزند و حد 
آن را مشخص نمي کند. کاري که بچه ها دارند انجام مي دهند 
که از دورة راهنمایي شــروع شــده و به دبستان هم رسیده 

است.  
حوزة دیگري را که من بســیار به هم ریخته مي بینم، حوزة 
روابط اســت. از بچه هاي کوچک دارد شروع مي شود. در این 
موضوع هم پیامی خوابیده اســت کــه آن را هم نمي بینیم. 

پیامش این اســت که بچه ها مایل هستند، 
ارتباط اجتماعی بــا جنس مخالف را تجربه 
کنند؛ البته به شــکل صحیــح. اما چون بلد 
بزرگ ترین  االن  نیستند، خراب مي شــوند. 
معضل در مراکز مشاوره و روان شناسان بالیني 
شکســت هاي عاطفي است. بچه هایي که به 
دنبال یک رابطة به ظاهر ساده هستند، اما به لحاظ عاطفي 
درگیر مي شوند و عشــق را تجربه مي کنند و دچار شکست 
مي شوند، چون رابطه درست نیست و بنیان ندارد و از جایي 
به بعد خراب مي شود. ما جوان هایي با زخم هاي عمیق رواني 
داریــم که بعضي را مي توان جمــع کرد و بعضي اصاًل جمع 

نمي شود. انواع و اقسام مختلفي هم دارد. 
در دورة کودکي و نوجواني بحث مراقبت ها مطرح اســت و 
اینکه والدین باید بلد باشند چطور پاسخ سؤال بچه ها را بدهند 
و آن ها را تجهیز کنند. والدین گاهی نمي توانند جواب بدهند، 
چون ذهن ها مملو از تعابیر جنسي است. یکي از جنسي ترین 
جوامع ما هستیم. همه چیز دارد تعبیر جنسي مي شود. یک 
تار مو و یک مچ زن که بیرون مي افتد، تعبیر جنسي مي شود. 
همه چیز را نباید تعبیر جنسي کرد. حتي من در آموزه هایي 
که در حجاب وجود دارد گفته ام، این قدر که حجاب را جنسي 
مي کنید، من به آن اعتقاد ندارم. معتقدم حتي به لحاظ دیني 

هم تنها پایه اش این نیست. 
از نظر من حجاب ابتدا امری عبادي است. نشانه ای از تعبد 
زن مسلمان به خدای واحد خود است و نشانة اطاعت اوست. 
خیلي چهرة بدي درست شده است. انگار آقایان هیچ کرامت 
و شــرافتي ندارند و نمي توانند خودشــان را کنترل کنند و 
هیچ عقالنیتي بر وجودشــان مستولي نیست. هر خانمي را 
ببینند، حالشان بد مي شود. بچه ها وقتی با بعضی از واقعیات 
اجتماعی دنیا روبه رو می شــوند،  در آموزه ها شک مي کنند. 

 
داعی پور : از نظر من 

حجاب ابتدا امری 
عبادي است. نشانه ای 
از تعبد زن مسلمان به 
خدای واحد خود است 
و نشانة اطاعت اوست
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تکرار می کنم روی دو مبحث باید کار شود: 
یکی در حوزة کودکي است که مراقبت است. 
باید به بچه ها صفاتي را یــاد داد: مصونیت، 
کنتــرل، نگهداري از خــود و مراقبت. عالئم 
هشــدار را باید یاد داد. بحث ســوء استفادة 
جنسي از کودکان، درصد قابل توجهی توسط 
نزدیکان است و یکي از پنهان ترین جاهاست. 
یکي از جاهایي که بروز پیدا مي کند، مدرسه 
است. بچه جرئت ندارد به مادرش بگوید و به 
معلم مي گوید. خانواده ها از ترس آبرو خیلي 

از مسائل را نمي گویند و سکوت مي کنند. دو مانع جدي در 
آموزش مراقبت ها داریم: یکي همین غلط هاي رایج و فرهنگي 
عام اســت؛ باورهاي رایج غلط؛ مثل رفتن آبرو و طالق دادن 
که همه فاجعه انگاري اســت و مانع از رفتار درست خانواده 
می شود. فرهنگ رایج افراد را  به سکوت و پوشاندن حقایق در 
بحران دعوت می کند عده ای فکر مي کنند، اگر ساکت باشند، 
گذر زمــان موضوع را حل مي کند. در دعواها هم همین طور 

است. 
مشکل دومي که ما در آموزش مراقبت ها با والدین داریم، 
بحث نگرش غلطي است که نسبت به مسائل جنسي وجود 
دارد. از نظر آن ها، مســائل جنســي یک عیب است. کثیف 
و حیواني اســت. بنابراین کاري که من در بستة آموزشی ام 
مي کنم، کار رودرروست. عکس العمل افراد را باید ببینم و آخر 
کالس همه باید نظر بدهند. من روند آدم ها را دنبال مي کنم. 
نگراني، اضطراب و نگرش منفــي را مي بینیم و امیدوارم در 

جلسه هایي که با من هستند، به آرامش برسند. 
انســان موجودی جنسي است و باید این واقعیت را قبول 
کرد. انسان شریف است و کرامت دارد. هر آنچه که به انسان 
مربوط اســت شریف اســت، از نظر من این موضوع حیواني 

نیست. ما در غریزة خوردن هم حیوان هستیم. 
در غریزة خواب هم مثل حیوان هستیم. چرا 
آنجا به ما نمي گویند حیوان هستیم؟ اصرار 
بیش از اندازه و بزرگ نمایي روي یک موضوع 
مي تواند بــاور غلط ایجاد کند کــه این امر 
حیواني و کثیف است. یکي از راه هایي که من 
دنبال مي کنم، تغییر نگرش است. این موضوع 
یک موضوع انساني و شریف است. چطور ما 
موضوع خوردن را این قدر زیبا کرده ایم؟ یکي 
از مظاهر زیباي انساني شده است. همه جاي 
دنیا اگر بخواهند به کسی محبت نشان دهند، بهترین غذا را 
برایش درست مي کنند. در تفریحات خودمان خوردن جایگاه 
مهمي دارد. خوردن را به مناسبات، ارتباط و دوستي تبدیل 

کرده ایم. 
دو اتفاق در این بسته مي افتد: یکي اصالح نگرش است که 
امر جنسي امر زشتي نیست و هرآنچه متعلق به انسان است 
مي تواند زیبا و انساني کند. عمق ازدواج چیست؟ اصاًل تعریف 
ازدواج چیســت؟ وفاداري به شریک جنسي است. آنقدر این 
موضوع اهمیت دارد که اگر نفر ســومي به هر شکلي داخل 
بیاید، در همة جوامع خیانت محســوب می شود. در جوامع 
برهنگان بدوي که در جنگل هاي آمازون زندگي مي کنند و 
انسان شناسان روي آن ها مطالعه مي کنند هم وجود دارد. یک 
رابطة فوق العاده خاص است و هرکسي تخطي کند، خیانت 

تلقي مي شود. در جامعة ما این معنا ندارد. 
در بســتة مراقبت ها، من روی  دو دورة کودکی و نوجوانی 
کار کرده ام. از کودکي شــروع مي کنــم. اتفاقاتي در کودکي 
مي افتد که شکل جنسي دارد، ولي معناي جنسي ندارد. ما 
یک سلسله کنجکاوي هاي جنسي داریم. بچه وقتي به دنیا 
مي آید، از یک جایي متوجه من خود مي شــود. از یک جایي 

 
داعی پور : در جامعة 
ما آنقدر که اصرار بر 
پیام هاي مذهبي وجود 
دارد، بر پیام هایي که 
نوعاً انساني اند و به 
واسطة انسان بودن 
مطرح می شوند و در 
همة جوامع پذیرفته 

شده اند، تأکید 
نمي شود
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متوجه مي شود که دختر است یا پسر است. این موضوع را هم 
از بزرگ ترها متوجه مي شود. یک فرایند هویت جنسیتي داریم 
که طبق تعریف روان شناسان شده، تا پایان شش سالگي تمام 
مي شــود. یعني کودک مي فهمد دختر است یا پسر. من این 
موضوع را براي والدین باز مي کنم. کودک متوجه اختالفاتي 
مي شود. مردها سبیل دارند، زن ها ندارند. زن ها صداي نازکي 
دارند و مردها صداي بم تري دارند. یک جا هم متوجه بدنش 
مي شــود و کنجکاوي هایي صورت مي گیرد که در سؤاالتش 

نمود پیدا مي کند. 
یکي از چیزهایي که والدین با آن درگیرند، سؤاالت است. 
هر والدی باید بداند که با ســؤاالت کودکانش در هر ســني 
مواجه مي شــود. تعدادي از سؤاالت ممکن است به ظاهر تم 
جنســي داشته باشــند. صحبت دربارة نحوة پاسخ گویي به 
سؤاالت دو جلسة مفصل طول می کشد. ضوابط مي دهیم. من 
االن گنجینة خوبی از سؤاالت در خانة ایراني دارم؛ به تفکیک 
دختر و پسر،  وکودک و نوجوان. مثل یک منحني نرمال است. 
بعضي تکرار زیادي دارند و بعضي نادرترند و مطرح شدنشان 
به فضاي خانه بستگي دارد. من آموزش حرمت تن را در دورة 
کودکي مطرح مي کنم که از نظر خودم فوق العاده مهم است. 

در جامعة ما آنقدر که اصرار بر پیام هاي مذهبي وجود دارد، 
بر پیام هایي که نوعًا انساني اند و به واسطة انسان بودن مطرح 
می شوند و در همة جوامع پذیرفته شده اند، تأکید نمي شود. 
جوانی هم که به هر دلیل از تقید مذهبی رو برمی گرداند، همة 
مسائل حتی انسانی را نفی می کند؛ چون فکر می کند متعلق 
به دین اســت. مثاًل وقتي اصرار دارند، هر چه که اخالقي و 
انساني است، پایگاهش دین است، هرآنچه را که انساني است، 
دیگر قبول ندارند. دین روي خیلي از مواردی که عقل تأیید 
می کند، صحه گذاشته است. یکي از حوزه هایي که بسیار به 
هم ریخته، حرمت تن اســت، به علت اصرار فراواني که روي 

حجاب مي شود و به آن ُبعد جنسي مي دهند. 
من روي آمــوزش حرمت تن تمرکز مي کنم. کودک باید 
متوجه شود که تنش متعلق به خودش است و بدن حرمت 
دارد. هیچ کس حق ندارد بــه این تن صدمه بزند. بعد یک 
سلسله رفتارهاي ساده را بیان می کنم که مي تواند پیام مهمي 
به بچه ها برساند. اصرار دارم که این پیام با عمل والدین انتقال 
پیدا مي کند نه به طور کالمي. پیام مهمي که به بچه ها باید 
داده شود، این است که هیچ کس، حتي پدر و مادر، نباید به 

مناطق ممنوعة بدن شما نگاه کند یا آن را لمس کند. 
بعد اشــارات عملــي مي دهیم. در آمــوزش توالت، آداب 
استحمام و لباس پوشیدن. یعنی یاد دادن مفاهیم پایه اي که 
در مجلــه هم مي توان روي آن کار کرد. یکي از آن ها مفهوم 
عمومي و خصوصي است. هنوز مردم ما تشخیص نمي دهند 
کجا عمومي و کجا خصوصي اســت. یکــي از چیزهایي که 
کــودکان ما باید یاد بگیرند، لمس خوب و لمس بد اســت. 
خیلي از ما رفتارهاي افراد فامیل را با بچه دیده ایم. بسیاري 
از مادرها روي آن سرپوش مي گذارند. ما به مادر یاد مي دهیم 

که به آن فرد بگوید بچة من این کار را دوست ندارد. 
من دو ســال است وارد موضوع »ســوء استفاده« شده ام. 

پروین داعی پور
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تجربه ای در یک مدرسة راهنمایي اتود زدم که مدیر آن اصرار 
کرد. آنجا تحت عنوان مراقبــت از خود با بچه ها حرف زدم 
و موقعیت هاي احتمالي سوء استفاده را براي بچه ها توضیح 
دادم. یکــي از موضوعاتي که به بچه هــا یاد دادم، مفهوم راز 
خوب و راز بد است. کساني که کودکان را مورد سوء استفاده 
قــرار مي دهند، از واژة راز اســتفاده مي کنند. چون راز براي 
بچه ها فوق العاده مهم است. سوء استفاده کنندگان از این واژه 
خیلي اســتفاده مي کنند. من در آن دو جلسه در این مورد 
توضیح دادم و به بچه ها گفتم که هر رازي راز نیســت. االن 
در بحث حرمت تن به والدین این موضوع را آموزش مي دهم. 
هر رازي ارزش نگه داشتن ندارد. این ها مجموعة حرمت تن 

است. خیلي از والدین به من بازخورد مثبت مي دهند. 
حرمت اتاق خواب موضوع دیگری است. در خانوادة ایراني 
خواب حرمت و اهمیت ندارد. بي خوابي یکي از ارزش ها شده و 
مورد تحسین است. یکی از بدفهمي ها که در مورد اتاق خواب 
وجود دارد، این است که در اتاق باید بسته باشد. کنترل هاي 
عجیبي وجود دارند و نگراني هایي در ذهن والدین مي بینیم 
که خود این نگراني ها دعوت است. من شعاري دارم که: »نهي 

بیش از اندازه دعوت است«. 
در دورة کودکي قسمت پررنگ بستة ما روي آموزش حرمت 
تن اســت که بچه ها باید آن را یاد بگیرند.  یک قسمت هم 
بلوغ را داریم و آماده شدن براي بلوغ. من از تغییرات جسمي 
حــرف نمي زنم. روي بلوغ و بلــوغ زودرس و بلوغ دیررس و 
رشد بحث مي کنم. تغذیه در بچه ها اصاًل خوب نیست. خواب 
خیلي بي ارزش است. در جوامع توسعه یافته نوجوانان ساعت 
هشت شب خواب هســتند. نه ساعت مي خوابند و صبح به 
موقع بیدار مي شوند. مدل زندگی بعضي از خانواده هاي مرفه 
ایراني از گدایان جهان گدایانه تر اســت. من 1٥ ســال است 
که رســمًا با خانوادة ایرانــي کار مي کنم. به جرئت مي توانم 

بگویم، یکــي دو مادر دیده ام که گفته اند من قاطعانه بچه  را 
ســاعت نه مي خوابانم. من مادري در خانوادة ایراني ندیده ام 
که بگوید االن وقت خوابم اســت، برویم خانه. بچه هاي ما نه 
تغذیة خوبي دارند و نه خواب خوبي. رفتارهاي تند و خشني 
با آن ها مي شود. لطیف نیستند. در پایه هایي که باید به بچه ها 

یاد بدهند ضعیف عمل مي کنند. 
در دورة بلوغ، چیزي به اسم درد رشد داریم. در دو مقطع 
زمانی سرعت رشد بسیار زیاد است: یکي دورة نوزادي است 
و یکي دورة نوجواني و قبل از بلوغ. هورموني به نام هورمون 
رشــد داریم. یک شــکایت عمومي بین نوجوانان داریم که 
می گویند صبح ها پاهایشــان درد مي کنــد. این هورمون در 
تاریکي مطلق فعالیت مي کند. هرقدر تاریک تر باشــد، بهتر 
عمل مي کند؛ همراه با خواب. سرعت رشد آن قدر زیاد است 
که پوست به سرعت استخوان سازي نمي رسد. در اثر این رشد 
ترک هاي نقره اي روي بدن ایجاد و پوست کشیده مي شود. از 
این موقعیت باید اســتفاده کرد و به بچه گفت که اگر خواب 
و تغذیة مناسبي داشته باشد، قامت خوبي پیدا خواهد کرد. 

بعد وارد نوجواني مي شــویم. از نظر ما روان شناســان، پایان 
نوجواني پایان 19 سالگي است. شروع 20 سالگی اول جواني 
است. ما دورة نوجواني را سه قسمت مي کنیم.: اولي، میاني و 
پایانی. در پایان بچه ها جدي تر هستند. در پایان نوجواني که 
از نظر من پایان 19 سالگي است، دو اتفاق بزرگ باید بیفتد: 
یکی اینکه جنسیت خود را بپذیرد، یعنی قبول کند که یک 
مرد یا یک زن اســت، و دیگر آنکه نقش های آن جنسیت را 

نیز بپذیرد. 
ناظر محتوایی مجالت رشــد: بحث  نادري،  ناصر 

دوستی دختر و پسر را چطور جا مي اندازید؟
داعي پور: تا 12 ســالگي شــما مادر و پدر یک کودک 
هستید. از زماني که وارد نوجواني مي شود باید بدانید بچه از 
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کالبد کودک به کالبد بزرگ سال وارد مي شود. 
اصل تربیت در دورة نوجواني اســت. اتفاقات 
بــزرگ دورة نوجواني را در یکي دو جلســه 
توضیح مي دهم. روي مدیریت احساســات 
کار مي کنیم. ما به بچه هایمان یاد نمي دهیم 
که آدم هستند. به واسطة اینکه یک پسر به 

دختري ســالم کرد نباید فکر کند که عاشقش شده است. 
این موضوع را ما در دانشگاه ها هم داریم. هنوز اصول عاشقي 
را هم بلد نیســتند. هیچ کس جرئت ندارد به بچه ها بگوید 
یک رابطة سالم چیست. مشکل از اینجا ناشي مي شود. من 
اول روي مدیریت احساسات و خویشتن داري بحث مي کنم. 
در این  زمینه  ها مجله مي تواند کار کند. این خویشــتن داري 
به معناي خویشتن داري مذهبي نیست. یک پسر الییک کم 
ســواد آن ور آبي هم مي داند که وقتي من مي گویم نه، یعني 
نه. در بحث لمس من در جایي مطرح کردم که ما مفهومي به 
نام »لمس اجتماعي« نداریم. ما در این زمینه بسیار مشکل 
داریم. ما مفهومي به نام لمــس اجتماعي نداریم و به دلیل 
دخالت مسائل دیني این موضوع با موضوع های دیگر قاطي 
شده است. من یک بحث پیشگیري دارم. در دورة نوجواني و 
زیر 18 ســال، بحث عشق را در روان شناسي داریم. من اصاًل 
از پایگاه دین حرف نمي زنم، چون معتقدم کارشــناس دین 
نیستم. آنچه مي گویم از پایگاه روان شناسي است. عشق سه 
مؤلفه دارد: 1. صمیمت. 2. شوق، اشتیاق و میل. در فارسي 
به آن شهوت مي گویند، ولي منظور اینجا فقط شهوت نیست. 

3. تعهد. 
نظریات مختلفي دربارة عشق داریم. در یکی از این نظریات 
گفته می شود که در  نوجوانان هر سه مؤلفه وجود دارد و یک 
نوجوان مي تواند عاشــق شود. اما تفاوت آن با بزرگ سال آن 
است که در این سه مؤلفه تعادل یا  باالنس وجود ندارد. این 

سه مؤلفه باید در یک تعادل باشد تا عشق را 
شکل دهند که در نوجوان نیست. براي همین 
اگر نوجوان با شکســت عشقي مواجه شود، 
صدمه اي که مي خورد وحشــتناک است. در 
نوجوان این تعادل وجود ندارد، بنابراین صدمه 
دارد. به همین دلیل عده اي از روان شناســان 
مي گویند تجربة عشقي به صالح نوجوان نیست. بنابراین در 
پیشــگیري من به خانواده ها مي گویم که اعتقادي به رابطة 
عشــقي و عاطفي زیر 18 ســال ندارم.  پس یک قســمت 
پیشــگیري دارم که چه کنیم که بچه در این دام نیفتد. این 
قسمت را سعي مي کنم با مؤلفه هاي دیني و فرهنگي خودمان 
پیش بروم. کمي باید اجازه بدهیم دختر و پسر در فضاهاي 
عمومــي و همگاني باشــند. با ممانعت ولــع بي مورد ایجاد 

مي کنیم. قسمت ارتباط با جنس مخالف دو بخش دارد:
یک بخش پیشگیري است. یکي از همکاران ما تحقیق کرده 
بود که یکي از علت هاي رواج ارتباط با جنس مخالف، سرگرمي 
است. بچه ها تفریح ندارند. بچه ها براي اینکه به هیجان برسند، 
رو به کارهاي منفي مي آورند. زندگي بعضی از ایرانیان خالي 
از رنگ است. رنگ زندگي بچه هاي ما کم است. من تجاربي 
از کودکي خودم به یاد دارم که دلم براي این نسل مي سوزد. 
بخش دیگر این اســت که اگر بچه ها وارد ارتباط شده اند، 
والدین چه کاري باید انجام دهند. چه نباید بکنند و چه باید 
بکننــد. به کجا باید مراجعه کنند و کمک بگیرند. والدین ما 
خیلي بي حوصله شــده اند. والدیني که گوش مي دهند، اگر 
انجــام بدهند خیلي در تربیت بچه موفق تر خواهند بود. من 

در خدمت شما هستم.
نادري: در مورد خودارضایي چه باید کرد؟

داعي پور: خودارضایي یک بحث پیچیدة رواني ـ عاطفي 
اســت. زیربنای خودارضایي »اضطراب« اســت؛ مثل ناخن 

 
داعی پور:  کودک باید 
متوجه شود که تنش 

متعلق به خودش است 
و بدن حرمت دارد. 

هیچ کس حق ندارد به 
این تن صدمه بزند



253

11
139

هار6
ب

جویدن یا شــصت مکیدن. همة این ها براي 
تخلیة تنش صورت مي گیرند. بچه اي که تنها 
مي ماند، به طور تصادفي با این موضوع آشنا 
مي شود و بعد منبعي براي تخلیه مي شود که 
ســیکل معیوبي دارد. فقط اشکالي که وجود 
دارد این است که چون جزء رفتارهاي عادتي 
است، اگر منبع اضطراب هم از بین برود عادت 
باقــي مي ماند. در دورة نوجوانــي هم دوباره 
منبعش اضطراب اســت، ولي حســي که به 
وجود مي آید از نوع بزرگ سالي است. بنابراین 
این سیکل معیوب به وجود مي آید. هرچه در 

سنین پایین تر جلویش را بگیریم، موفق تر هستیم. هرچه سن 
باالتر برود ســخت تر خواهد بود. در مورد این موضوع ما چند 

تفاوت با دنیاي غرب داریم. 
شهرام شفيعی، سردبير رشد دانش آموز: بخش قابل 
توجهي از این واقعیت ها را به شــکل هاي دیگري دیده ایم و 
بسیاري از آن ها هم تازگي دارند. من فکر مي کنم، ما به عنوان 
سردبیران مجالت رشــد، اگر بخواهیم روي این موضوع کار 
کنیم، دو مسئله داریم: یکي اینکه از کجا شروع کنیم و دیگر 
اینکه از کجا شروع نکنیم. چون این بحث حساسیت مضاعفي 
دارد. ما از کجا براي هر مجله شــروع کنیم و بعد از اینکه از 

نقطة خاصي شروع کردیم، نقاط بعدي آن چه خواهد بود.
داعي پور: در قسمت کودکي حرمت تن را مطرح مي کنیم 
که براي نوآموز و پایه های اول و دوم مناســب است. در دورة 
کودکي آموزش هویت جنسي و حرمت تن را داریم. آموزش 
حرمت تن در دورة نوجواني هم مي تواند مطرح شــود. لمس 
یک نیاز عمیق عاطفيـ  انســاني است. لمس یک اصل مهم 
عاطفي است. من معلم اجازه ندارم از هر نوع لمسي استفاده 
کنــم. وقتي یک رفتار اجتماعي هنجار نشــده و همه انجام 

نمي دهند، وقتي انجام مي شــود ممکن است 
معناي بدي داشته باشد. آموزش حرمت تن 
را در کودکي، نوجواني و جواني باید داشــته 
باشیم. در کودکي توجه به والدین است و در 

نوجواني و جواني توجه روي فرد است.
شفيعي: مــا دو مشکل دیگري هم داریم. 
یکي اینکه ما در هر گروه ســني که هستیم، 
داریم ابتدا به ســاکن شــروع مي کنیم. این 
شرایط یک فضا و تعریف جدیدي براي شروع 
این کار ایجاب مي کند. مشکل دیگر این است 
که براي این آموزش ها ابعاد دیگري باید وجود 
داشته باشند که در اختیار ما نیستند. این ها کار ما را حساس 
مي کنند و مســئلة دیگر اینکه ما از دین توقع داشتیم که به 
همة سؤاالت و مسائل ما پاسخ بدهد. در این زمینه کار باید 
بشود. در کنار این آموزش ها، ما کمي هم نیازمند آن هستیم 
که به جنبه هاي دیگر انساني که در آن ها تبادالت فرهنگي 

باید راحت تر اتفاق بیفتد، برسیم.

 
داعی پور : ارتباط 
با جنس مخالف دو 

بخش دارد: یک بخش 
پیشگیري است. بخش 

دیگر این است که 
اگر بچه ها وارد ارتباط 
شده اند، والدین چه 

کاري باید انجام دهند. 
چه نباید بکنند و چه 

باید بکنند. به کجا باید 
مراجعه کنند و کمک 

بگیرند
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یکی از چالش های جدی جامعة امروز ایران در عرصة 
تعليم و تربيت، موضوع »تربيت جنســی« است. از 
این رو، »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« طی 
جلسات متعددی به کندوکاو پيرامون این موضوع 
پرداخته است. آنچه در پی می آید، محتوای نشست 
»تربيت جنسی از نگاهی دیگر« است که به سخنان 
خانم دکتر معصومی و نيز گفت وگوی ســردبيران 

مجالت دانش آموزی رشد با وی اختصاص دارد.

راضيــه معصومــي: در این حــوزه دیســیپلین های                 
)Disciplinse( علمي متفاوتي وجود دارند که می کوشند 
توضیح دهنــد. تقریبًا نزدیک به دو دهه اســت که حوزة 
پزشــکي بر مسائل جنســیتي ســیطره پیدا کرده است. 
  )Medicalize( »اصطالحًا مي گویند این حوزه »مدیکاالیز

شده و تجویز دارو در آن بسیار شده است. ولي ما می  توانیم 
قدم هایــی خیلي ابتدایي تر و بنیادي تر از دارو برداریم. پس 
این نگاه وجود دارد و مســائل جنسیتي و جنسي از زاویة 
پزشکي درنظر گرفته می شود. اما یک دیسیپلین دیگري هم 
هست که روان شناسي است. نگاه غالب در حوزة روان شناسي 
که فرویدي به این موضوع نگاه مي کند، این است که تجارب 

دوران کودکي و نوجواني مورد بررسي قرار مي گیرد. 
پارادایم سومي هم هست که بعد جنسیتي انسان را در قالب 
یک رفتار مي بیند و مي گوید این رفتار در بســتر تعامالت 
اجتماعي شکل مي گیرد که به آن »ساختارگرایي« اجتماعي 
گفته مي شود. ساختارگرایي اجتماعي مي گوید: اجتماع و 
محیط، از همان بدو تولد تا رشد در خانواده و ورود به جامعه 
و در مدرسه، و دانشگاه و اشتغال مي تواند بر رفتار جنسي و 

جنسیتي انسان تأثیر بگذارد. 

تربیت جنسي از نگاهی دیگر
گفت وشنودي با  خانم دکتر راضيه معصومی

درباب چيستي مفهوم تربيت جنسي

پروندة تربیت جنسي
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طبق نتایج پژوهش هایي که تا به امروز انجام شــده اند، دو 
پارادایم غالب در میان والدین و مربیان ایراني وجود دارد: اول 
اینکه حق آموزش جنســي را به ما نمي دهند. چون مسائل 
اروتیک مطرح مي شوند و چشم و گوش نوجوان باز مي شود 
و نوجوان دچار انحراف جنســي مي شود. دوم اینکه والدین 
مي گویند این مسائل اهمیت دارند و باید آموزش داده شوند، 

ولي ما این کار را انجام نمي دهیم. 
در واقــع این وظیفه از والدین به نظــام آموزش و پرورش 
محول مي شــود. یکي از دالیل این نگاه، احســاس شرم و 
حیاي بي جایي اســت که در این حــوزه وجود دارد. ما اگر 
بخواهیم مراجعه کنندة ایراني را با علم سکوالر غربي مداوا 
کنیم، با چالش هــاي زیادي مواجه مي شــویم. زیرا رفتار 
جنسي، جدا از مسائل غریزي و زیستي، با هنجارها و بستر 
فرهنگي و اجتماعي هم مرتبط اســت. مثاًل در غرب هیچ 

نوجواني با خودارضایي احساس گناه نمي کند، اما نوجوانان 
ما خیلي بیشتر در معرض احساس گناه هستند. پس تفاوت 
کاربرد علم غربي در حوزة سکســولوژي با بقیة حوزه هاي 
پزشــکي و علمي این اســت که ما باید بــه محتوا لباس                      

فرهنگيـ  اجتماعي جامعة خود را بپوشانیم.
شهرام شفيعي، سردبير رشد دانش آموز: کسي که 
به عنوان بیمار به شما مراجعه مي کند بخشي از این موانع 

فرهنگي را خودش گذرانده است.
معصومي: دقیقًا همین طور اســت. ما در حوزة کودک 
و نوجوان با باورهاي نادرست والدین و حتي مربیان روبه رو 
هستیم. والدین معمواًل اجتناب مي کنند و مشاوران هم بر 
اساس آزمون و خطا و تجارب شخصي توصیه مي کنند. ما 
در حــوزة کودک و نوجوان کارهای زیــادی داریم که باید 
انجام دهیم. همین که چنین جلسه اي تشکیل شده، واقعًا 
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خوب است و من خوش حالم که افرادي پیدا 
شده اند که دغدغه شان این موضوع است.

یک موضوع دیگر را هم به عنوان یک اصل 
کلي عرض کنم. طبق پارادایمي که من یاد 
گرفته ام، رفتار جنسي جزء بنیادیني از انسان 
است. این جزء از دورة جنیني وجود داشته 
اســت و تا زمان مرگ نیــز همچنان فعال 

خواهد بود. انسان موجودی جنسي است. ما این موضوع را 
در پارادایم دیني خودمان هم قبول داریم و مي گوییم غریزة 
جنسي غریزه اي است که خدا فطرتًا در وجود انسان گذاشته 
اســت. این ویژگي یا خاصیت از لحظة شکل گیري جنین 
تا زمــان مرگ وجود دارد، چون مهم ترین ارگان جنســي 
در انســان مغز است. به همین خاطر تظاهرات و رفتارهاي 
جنسي از ابتداي تولد تا زمان مرگ وجود دارند. منتها در هر 

مقطع زماني و بازة سني جنس و شکل آن متفاوت است. 
چالش دیگر ما در این حوزه این است که مسائل جنسي را 
عمدتًا تناسلي مي بینیم. یعني تا نوجوان چند عکس یا کلیپ 
رمانس یا جنســي را نگاه مي کند، فکر مي کنیم از دســت 
رفته اســت. او به دنبال کنجکاوي هاي جنسي خود است. 
در دوران کودکي الگوي رفتار جنسي عمدتًا رفلکسي است. 
یعني کودک خودآگاهي ندارد و خودتحریکي انجام مي شود. 
نگاه غالب این است که از صفر تا هفت سالگي رفتار، رفتار 
رفلکسي اســت و چون خودآگاهي و هدفمندي در کنترل 
این رفتار وجود ندارد، در نتیجه این رفتار بروز پیدا مي کند. 
باالي هفت سال به این دلیل که جامعه پذیري اتفاق مي افتد، 
رفتار هدفمند مي شود. در دوران بلوغ این هدفمندي بیشتر 
مي شود، منتها خودکنترلي نوجوان هنوز روي این رفتار کم 
اســت. صحبت من تا اینجا در مورد افراد نرمال اســت. در 
فرهنگ ما اگر پدر و مادري خودتحریکي کودک را ببینند، 

نمي داننــد چه باید بکنند. در دورة نوجواني 
هم کاًل ارتباط بیــن والدین و نوجوان قطع 
است و حریم و فاصله بسیار وسیع تر و مشکل 

ما دوچندان مي شود. 
به ایــن خاطر که یکــي از پیش فرض هاي 
علمي در حوزة تخصصي من این اســت که 
اولین آموزش دهندة جنسي والدین هستند؛ 
چــه براي کودک و چه براي نوجوان. یعني از صفر تا نوزده 
سال، بهترین، معتبرترین و اصلي ترین منبع آموزشي  ما باید 
پدر و مادرهایمان باشند. آیا در جامعة ما هستند؟ نیستند. 
رشد جنبة جنسي براي ما مدیریت شده نیست. درحالي که 
پیش فرض اول در حوزة رفتارشناسي جنسي کودکان این 
اســت که مهم ترین و اولین آموزش دهنده باید پدر و مادر 

باشند. 
بعــد از پدر و مــادر مراقب دیگري تعریف مي شــود که 
کسي اســت که بیشترین ساعات را با کودک می گذراند. 
ما حداکثر ســه مراقب براي کودک صفر تا هفت ســال 
تعریف مي کنیم: اول پدر و مادر و اگر نشــد معلم مهد یا 
پرســتار. پدر و مادر باید قوانین آموزش جنسي و مسائل 
تربیتي جنسي را هم به آن مراقب القا کنند و هر سه نفر 
با چارچوب مشخص با مسائل تربیت جنسي بچه برخورد 

داشته باشند. 
اما یکي دیگر از مشــکالت ما این اســت که کودکان ما 
دائم دست به دست مي شوند. پس قسمتي هم به سبک 
زندگي برمي گردد. این سه مراقب باید خودشان آموزش 
و مهارت کافي را داشــته باشــند. اگر ما قبول کنیم که 
رفتار جنســي یکي از ابعاد وجودي انســان است، بسیار 
راحت تــر مي توانیم با آن برخورد کنیــم. پدر و مادر ما 
به همه چیز کودک خود مي رســند، به این قســمت که 

 
معصومی :رفتار جنسي 
جزء بنیادیني از انسان 
است. این جزء از دورة 

جنیني وجود داشته 
است و تا زمان مرگ 

نیز همچنان فعال 
خواهد بود
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مي رسند چشم هایشان بسته مي شود.
افسانه موسوی گرمارودي، سردبير رشد نوآموز: 
من یک چیز را درگفته هاي شــما متوجه نشــدم. شــما 
مي فرمایید از صفر تا هفت ســال هم رفتار جنسي در حال 
شــکل گیري است. آیا در این سنین رفتار پرخطر اکتسابي 

نیست؟
معصومي: ما برای کودک صفر تا هفت سال واژة رفتار 
پرخطر را به کار نمي بریم. واژة غیرطبیعي را به کار مي بریم. 
رفتاري در این ســنین غیرطبیعي تلقي مي شود که تکرار 
شود. علت تکرار این رفتار مسائل مختلفي است. ابتدا عوامل 
مدیکال را بررسي مي کنیم. اگر آن ها کنار رفتند، باید بستر 
خانوادگي را ارزیابي کنیم. شــایع ترین علت رفتار جنسي 
تکرارشــونده یا غیرطبیعي در یک کودک زیر هفت ســال 
معمواًل فضاي اســترس آور خانواده است. رفتار جنسي در 
انســان معمواًل براي دو هدف انجام مي شود: یا براي کسب 
لذت و یا براي رفع تنش و اضطراب. دلیلش هم این است که 
کل چرخه ای که در مغز انســان فعال مي شود، چه با هدف 
رفع تنش و چه برای کســب لذت، مسیر تحریکي مغزي 
و پیامد آن یکي اســت. پس اضطراب زمینه ســاز مي شود. 

اغلب مراجعان زیر هفت سال ما در محیط هاي استرس زاي 
خانوادگي این رفتار را داشته اند. از هفت تا دوازده سال هم 

باید بررسي شود.
محمدرضا حشــمتي، سردبير رشد معلم: من به 
عنوان پدر مي خواهم این آگاهي ها را به فرزندم بدهم. بخشي 
از این آگاهي در مورد خطراتي است که بچه ها در جامعه با 
آن ها روبه رو هستند. ما باید بتوانیم به فرزندانمان تشخیص 

رفتار سره از ناسره و حریم افراد دیگر را آموزش دهیم.
معصومي: ما مســائل جنسي را متوالي مي بینیم. من 
زماني مي توانم روي مسائل جنسي نوجوان خودم خوب کار 
کنم که نوجوان را در دورة کودکي خوب تربیت کرده باشم. 
اصل اول آموزش جنسي نوجوان این است که چارچوب ها 
آموزش داده شــوند. عمدة اولین تجارب جنســي در دورة 
نوجواني در سنین پایین و در شرایط تصادفي اتفاق مي افتند. 
تقریبــًا این امر در همة جوامع وجود دارد. آنچه که براي ما 
اهمیت دارد این اســت که والدیــن آموزش ببینند و آن  را 
در خانواده طبق نظام ارزشــي خودشان اعمال کنند. ما با 
نوجواني که تربیت جنســي ندارد، به سختي مي توانیم کار 
کنیم و چالش هاي بسیاري داریم. اگر قرار باشد این کارگروه 
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برنامة راهبردي بنویسد، ترجیح من این است که سه برنامه 
داشته باشیم: یکی براي کودکان، یکي براي نوجوانان و یکی 
براي جوانان. پیشنهاد من این است که هم محتوایی براي 
خود افــراد با لحاظ کردن نظام ارزشــي و حدود فرهنگي 
داشــته باشیم و هم مهم تر از آن، در مورد کودک و نوجوان 
گروه هدف اصلي ما والدین و مشــاوران مدرسه باشند. در 
مورد جوانان مخاطب اصلي ما مي تواند خود جوان باشد. من 

گروه هاي سني را طبق تفکیک هاي علمي خودم مي گویم.
محمدعلی قرباني، سردبير رشد جوان: گروه هاي 
سني ما این گونه اند: نوجوان از منظر ما کالس هفتم، هشتم 
و نهم اســت که سنین ســیزده، چهارده و پانزده را شامل 
مي شود. کودک شش و هفت ساله است. نوآموز هشت و نه 
ساله اســت. دانش آموز ده، یازده و دوازده سال است. جوان 
شانزده، هفده و هجده سال است. سؤال من این است که: اگر 
نوجواني براي مشکل خودارضایي به کلینیک شما مراجعه 

کند، شما چگونه به او کمک مي کنید؟
معصومي: البتــه این موضوع قابل بحث اســت و ما 
مشاوران مدرســه را باید در موضوع مدیریت خودارضایي 
آمــوزش دهیم تا درمان را یاد بگیرند. من طبق درماني که 
یاد گرفته ام، به مدت دو تا چهار هفته نوجوان را تحت درمان 

بر اســاس جدول زمانی مي گذارم.  یعني طبق زمان بندي 
خاصي مي گویم چه کارهایي باید انجام دهد.

قرباني: من دوســت دارم یک مدل این کار را تا جایي 
که قابل گفتن است، بدانم. شما فرصت رو در رو دارید، ولي 
ما در مجلــه نمي توانیم دائم بگوییم که بچه ها به کلینیک 
مراجعه کنند. ما مي خواهیم کمک کنیم. ما رسانه اي به اسم 
مجله داریم و می  توانیم هشت شماره در سال مهمان خانة 
جوانان باشیم. هر یک از این جوانان ممکن است جایي مجلة 
ما را ورق بزند و از مسیري مشتري ما شود. به عنوان کساني 
که نگران این موضوع هستیم، اگر شما یک مدل درماني به 

ما بدهید، مي توانیم به مخاطبانمان کمک کنیم.
ناصر نادري، ناظــر محتوایی مجالت: من خودم 
نمي توانم پیش بیني کنم که در ادامه چه کاري مي خواهیم 
انجام دهیــم. چون فضاي مه آلودي وجود دارد و براي خود 
من هنوز روشن نیســت. به هر حال ما در جامعه آسیب ها 
و ناهنجاري هایي مي بینیم که بخشــي از آن ها ناشــي از 
فضاي عمومي دنیاســت و بخشي هم ناشی از ندانستن ها. 
در عیــن حال، هم حریم شــرعي و فرهنگي را داریم و هم 
محدودیت هاي مجلة خودمان را. اما در عین حال مي شود به 

این موضوع پرداخت.
معصومي: من پیشــنهادهاي زیادي دارم. ما در حوزة 
کــودک تقریبًا مي دانیم چه باید بگوییم و راهبرد آن را هم 
مي دانیــم، چون نمونة عملــي آن را کار کرده ایم. در حوزة 
نوجوان هم باید همین کار را انجام دهیم. اگر بخواهیم براي 
مجالت برنامة راهبردی بنویسیم، دیگر نمي توانیم وارد حوزة 

درمان شویم.
قرباني: من مي خواهم سیر درمان را بشنوم تا بتوانم به 

پروسة درمان کمک کنم.
معصومي: شــما براي اینکه به فراینــد درمان کمک 

دکتر راضيه معصومی
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کنیــد، باید چنــد قدم اساســي و کلیدي 
برداریــد. اولین پیشــنهادم این اســت که 
فضاي نیازسنجي ایجاد کنید. اگر می توانید 
نیازســنجي آنالین انجام دهیــد. موضوع 
را مطــرح کنید و بگویید مثــاًل کارگروهي 
تشکیل شــده است و مي خواهید به صورت 
تخصصي در این فضــا کار کنید. از والدین، 
مربیان و اولیاي مدرسه نظرسنجي کنید تا 
ببینید فضاي ذهني عمومي چیست. یعني 
تا مي توانید باید از غلظت این مه کم کنید. 
بعد از نظرســنجي یک سلسله مصاحبه ها 

با آدم هایي داشــته باشــید که در این حوزه حرف مي زنند 
و بازخوردي از این مصاحبه ها بگیرید. بعد باید ببینیم این 
مزه اي که ما مي خواهیم از نظر محتوایي به والدین و اولیاي 
مدرسه ارائه کنیم، آیا خوشایند آن ها هست یا نه. در ادامه به 
فراخور این ها شما می توانید مطلب آماده کنید و در مجالت 
این موضوع را به صورت تخصصي و علمي نشــر دهید. این 
وظیفه اي اســت که مجالت برعهده خواهند داشت. اما این 
کفایت نمي کند و چندان مشکلي در حوزة کودک و نوجوان 
حل نخواهد شد. اگر بتوانید باید براي تربیت یا ارائه مشاورة 

جنسي به افراد درگیر، کارگاه هاي تخصصي برگزار کنید.
نادري: براي اینکه فضاي دفتر ما براي شما روشن شود، 
توضیــح می دهم که ما اصاًل ادعاي اصالح کل جامعة ایران 
را نداریم. در مجموع ما هفت مجلة عمومی در اینجا داریم 
که پنج مجله دانش آموزي اســت و دو مجله هم مخاطب 
بزرگ سال است. بحث ما این است که مي خواهیم اطالعاتي 
بدهیم براي اینکه تدبیر شود، کودکان با توانمندي هایي که 
خدا داده اســت، خوب و ســالم زندگي کنند و در جواني و 
نوجواني به رفتارهاي پرخطر دست نزنند. این همة داستان 

ماســت. آموزش و پرورش داستان دیگري 
دارد.

شــفيعي: من فکر مي کنم در تاریخ 
ما خیلي جاها کارشناســاني پیدا شــده اند 
در موضوعــات مختلــف که بــا مقامات، و 
تصمیم گیرنــدگان و اربابــان تابــو روبه رو 
شــده اند، ولي چون ریخت شناسي آن بحث 
ریخت شناســي الزم نبوده، آن بحث عقیم 
مانده است. گاه دامنة بحث ها آن قدرگسترده 
مي شود که افراد از آن فرار مي کنند. به نظر 
من خیلي ســاده و مشــخص مي توانیم در 
بدنة جاهایي مثل آموزش و پرورش تأثیر بگذاریم. پیشنهاد 
مي کنم در چنین مجامعي اول شــنوندگان حرف بزنند تا 
نقطة مشــترک پیدا شود. البته صحبت هاي شما در شروع 

بسیار خوب بود و من براي ادامة کار عرض مي کنم.
من فکر مي کنم ماجرا هیچ کدام از چیزهایي که تا اینجا به 
آن ها رسیده ایم نیست. موضوع یک تابوي بزرگ است. ما در 
مجلة دانش آموز به مسئلة تعرض جنسي پرداخته ایم، ولي 
خیلي بااحتیاط. آن قسمتي که مي تواند نتیجة این روبه رویي 
امروز و جلســات بعدي باشد، این است که نمي توانیم ساز 
و کار تولیــد یک تابو را بپذیریــم و در بافت آن تابو، آن را 
نقض کنیم؛ یعنی آنچه که االن دارد اتفاق مي افتد. این ره 
به ترکستان است. اصل تابو پذیرفته است و ما مي خواهیم 
گوشه هایي پیدا کنیم و البه الي آن تابو حرف بزنیم که شاید 

روزي نابود شود. 
به نظر من ســؤال جدي این است که: اگر در غرب مسئلة 
خودارضایي اشکال ندارد ـ که من فکر نمي کنم این چنین 
باشدـ  باالخره آن ها اشتباه مي کنند یا ما؟ این سؤال باید به 
کمک شما و ما پاسخ داده شود. این بحث ما اول یک بحث 

 
معصومی :ما اگر 

بخواهیم مراجعه کنندة 
ایراني را با علم 

سکوالر غربي مداوا 
کنیم، با چالش هاي 

زیادي مواجه مي شویم. 
زیرا رفتار جنسي، 

جدا از مسائل غریزي 
و زیستي، با هنجارها 
و بستر فرهنگي و 
اجتماعي هم مرتبط 

است
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فلسفي است. فضاي عمومي این است که در 
جامعة مذهبي ما تصویرها و پیام هایي رد و 
بدل مي شوند که از فرهنگ ما دورند. جامعه 
تابــو را دور مي زند و کار خودش را مي کند. 
من مي گویم اول با کمک فلسفه بفهمیم این 

تابو از کجا آمده است.
قرباني: من دوست دارم این جلسات به 
صورت هفتگي براي پخته شــدن آدم هایي 
که دور این میز نشســته اند ادامه پیدا کند. 
اما ما یک کشتي در حال حرکت هستیم. به 

من دیروز برنامه اي داده اند که از شمارة یک باید دو صفحه 
در مورد ســالمت جنسي مطلب داشــته باشیم. من االن 
مي خواهم بنویسم، اما نمي خواهم چیزي که مي نویسم بعداً 

باعث پشیماني شود. باید یک نگاه زودبازده داشته باشیم.
معصومي: من در کارگاه هایمان با مشاوران زوجین به 
تجربه ای رسیدم. براي ما کارگاه مي گذارند و ما را به عنوان 
مدرس دعوت مي کنند. افرادي در حد کارشــناس مي آیند 
و قرار است من به آن ها تعلیم دهم که بهتر کار کنند. ولي 
من تا االن هرچه محتواي آموزشــي بــه آن کارگاه برده ام، 
براي این بوده اســت که آن افراد را از نظر جنســي درست 
کنم. به این دلیل که ما آجرهاي سکسولوژي آدم هایمان را 
باید بریزیم پایین و از اول بچینیم. اگر درســت شد آن فرد 
مي تواند مشــاور خوبي باشد و درست بنویسد. این ضرورت 
وجود دارد و شما وارد فضایي شده اید که خیلي کار دارد. من 
توصیه مي کنم حتمًا دوســتان کتاب »تاریخ سکچوالیتي« 
ميشل فوکو را بخوانند. در جامعة ما در دو سه سال اخیر 
رگه هایي از انقالب جنســي در میان افراد برجسته در حال 
رخ دادن است. در حوزة پزشکي تقریبًا این تابو شکسته شده 
و ضرورت موضوع درک شده است. البته بعد از آسیب هاي 

جدي که به جامعة ما در این حوزه وارد شد. 
فوکــو در آن کتاب این موضــوع را مطرح 
مي کند که همیشــه بین قدرت و مســائل 
جنســي ارتباط وجود دارد. فوکو گفتمانی 
مطرح مي کند با عنــوان گفتمان »قدرت، 
دانش، لذت«. حاکمــان جامعه براي اینکه 
بتواننــد جامعه را تحت کنتــرل نگه دارند، 
»گفتمان دانش« تولید مي کنند. ســال ها 
آدم ها رفتار جنســي داشته اند، اما کسي آن 
را در قالب یک علم آکادمیک بیان نمي کرد. 
رفتار جنسي از زماني به عنوان یک رشتة دانشگاهي مطرح 
شد که حکمرانان جوامع دیدند از طریق علمي کردن رفتار 
جنسي است که مي توانند جامعه را تحت کنترل خود قرار 
دهند. بعد مي گوید شما براي اینکه لذت آدم ها را در جامعه 
تحت کنترل خود قرار دهید، ســاختاري تعریف مي کنید. 
بیشتر درگیري هاي ما در حوزة مسائل جنسي و جنسیتي 
سناریوهاي فرهنگي هستند. آدمي که در این سناریوهاي 
فرهنگي قرار مي گیرد دانش جنسي غلط دریافت مي کند. 
این دانش جنسي به مرور به نگرش تبدیل مي شود. نگرش 
جنسي باور جنسي انسان را مي سازد و آن باور جنسي مبناي 
رفتار جنسي ما مي شود. من بر اساس باورهاي جنسي خودم 
رفتار مي کنم. مبناي این باورها آموزش جنسي است؛ جایي 

که در کشور ما محل دعواست.
در مورد بحث خودارضایي در غرب، درست است. خودارضایي 
فلســفة خودش را دارد. در قرون وســطا تابو بود. االن هم 
نگراني ایجاد مي کند، ولي تابو نیســت. در حالت نرمال تا 
قرون وسطا تابو بود. بعد از پایان قرون وسطا و ورود به دورة 
مدرنیته این مباحث مطرح و این نگرش ها ایجاد شدند. در 
جامعة ما پارادایم غالب دین اسالم است، ولي خیلي اوقات 

 
معصومي: اولین 

آموزش دهندة جنسي 
والدین هستند؛ چه 

براي کودک و چه 
براي نوجوان. یعني از 
صفر تا نوزده سال، 
بهترین، معتبرترین 
و اصلي ترین منبع 

آموزشي  ما باید پدر و 
مادرهایمان باشند
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رفتار جنسي ناشي از هنجارهاي غلط جامعه 
است و مشکالت ما ریشه در هنجارهاي غلط 
اجتماعي دارد. در حاشیه نگه داشتن مسائل 
دیني است که باعث می شــود این پارادایم 
فرهنگــيـ  اجتماعي خــودش را پررنگ تر 
نشان دهد و شــما تفاوت هاي بین نسلي را 
کمابیــش مي بینید. در حوزة بهداشــت در 
رأس جامعه این تابو در حال شکسته شدن 

اســت. در جامعه هم به قدری این نیاز باالست که افراد به 
اندازة ما سختشان نیست در مورد آن صحبت کنند. اگر ورود 

به بحث راحت باشد، معمواًل آدم ها راحت حرف مي زنند.
شــفيعي: بیان علمي این حرف آن است که ما باید 
گفتماني درســت کنیم که قدرت به مــا اعتماد کند. این 
مســائل باید با زباني مطرح شــوند که قدرت متوجه شود، 
چندان هم خطرناک نیستند و مشکالت را می توان حل کرد.

معصومي: دقیقًا همین طور است. خیلي عوامل دست 
به دست هم مي دهند براي اینکه به شما این فضا داده شود 
که در این حوزه کار کنید. االن بستر اجتماعي جامعة ما در 
حال باز شــدن است. قسمتي به این برمي گردد که همه به 
این ضرورت رسیده اند و قسمتي برمي گردد به تغییر فضاي 

سیاسي جامعه.
موضوع دیگر این است که روي برنامة راهبردی تأکید دارم. 
موضوع دیگر اینکه ما آدم هاي دانشــگاهی هســتیم و این 
موضوع را در قالب یک پروژة تحقیقاتي باید ببینیم. اگر در 
قالب یک پروژه ببینیم و پیش برویم، دستمان پرتر خواهد 

بود.
گرمارودي: فقــط مي خواهم تناقض هاي ذهني را که 
براي من به وجود آمده است، عرض کنم. از موضع سردبیر 
»رشد نوآموز«، چند سال پیش مطلبي نوشته شد، اما فضا 

اجازة ادامة کار را نداد. من مقاله اي در یکي 
از مجالت زرد خواندم و با اینکه خودم با این 
مسائل مشکلي نداشتم مجله را مخفي کردم. 
فضاي مدرسه اي گاهي ایجاب نمي کند که 
از هر کلمه اي استفاده کرد. به زمان طوالني 
احتیاج اســت. من براي شکستن این تابوها 
چشــم اندازي ده ساله مي بینم. فکر مي کنم 
آنچه که مهم تر از همه اســت، ایجاد زمینه 

براي پدر و مادرها و مشاوران مدرسه است.
معصومي: دقیقًا همین طور اســت. مــا هم به همین 
موضوع قائل هستیم. ما به بازتولید ادبیات جنسي مطابق با 
فرهنگ ایراني ـ اسالمي خودمان نیاز داریم. رسالت بسیار 
سنگینی است. هرچند که دیر شروع کرده ایم، اما همین هم 

خوب است.
نادري: ما در این جلسه به دنبال سه خروجي بودیم: یکي 
اینکه همة ما تغییر نگاه و نگرش داشــته باشیم. نکتة دوم 
اینکه ما مي توانیم تجربه هایي که داشته ایم را مستند کنیم، 
چون این کار واقعًا تخصصي است. خروجي سوم هم تولید 
ســند راهنماي آموزشي تغییرات جنســي در مجله است. 
این ها در نهایت  باید به تولید محتوا در مجالت منجر شود 

که موضوع گمشدة ماست. 
االن بحث ما کاویدن فلسفي موضوع نیست. با رعایت جوانب 
علمي فکر مي کنم چند بســتر باید فراهم شود: یکي بحث 
ذهنيـ  رواني اســت. دیگری بخش مدیریتي در آموزش و 
پرورش است. نباید ناامید شــویم. باید بسترهاي دانشي و 

نگرشي به وجود آید. باید تجربیات غربي ها را مرور کنیم. 
اگر اجازه بدهید، در نشســت هاي بعدي به بحث محتواي 

تربیت جنسي در سنین متفاوت بپردازیم. 

 
معصومی: شایع ترین 

علت رفتار جنسي 
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سال معموالً فضاي 
استرس آور خانواده 

است



262

کنــد و کاو علمی و همه جانبــه پيرامون معضالت و 
چالش های اجتماعی، جزو سياست های »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی« است. در ادامة سلسله جلسات 
تخصصی کارگروه تربيت  جنسی، در 22 اردیبهشت 
139۵ با حضور خانم دکتر افسانه نيک راد، متخصص 
روان شناسی به موضوع »تربيت جنسی پيش از بلوغ« 
پرداختيم. آنچه می خوانيد نظرات سخنران و پرسش و 

پاسخ حاضران در این جلسه است.

افسانه نيک راد: امیدوارم بتوانیم با هم دربارة آ نچه که در 
جامعة ما به شکل »تابو« درآمده است، صحبت کنیم. بیشتر 

بحث ما پیشگیري در این زمینه است.
ما مي دانیم که کودکان از شروع تولد نیازهایي در خود دارند. 
بعد از 1٥ ماهگي کودک شناسایي اعضاي بدن را آغاز می کند. 

از آنجاست که کنجکاوي هاي کودکان شروع مي شود؛ چه دختر 
و چه پسر. جالب اســت که خیلي از خانواده ها حاضرند تمام 
قسمت هاي بدن را به بچه ها توضیح دهند، اما دربارة قسمتي 
که شــاید نیاز بیشتري به شناخت دارد، توضیحي نمی دهند. 
یکي از مباحثي که خانواده ها درگیر آن هستند این است که از 
1٥ ماهگي به بعد است، که کودک اگر پوشک دارد، باز مي شود 
او تازه متوجه وضعیت بدني خود مي شود و کنجکاوي مي کند. 
بعضي از خانواده ها به این موضوع رسیدگي مي کنند و بعضي 

توجه خاصي به آن ندارد. 
در ســنین سه تا پنج سالگی کنجکاوي هاي جنسي شروع 
مي شــوند. این دقیقًا ســنیني اســت که کودکان خودشان 
مي خواهند متوجه شــوند که اعضاي بدنشان چه کاري انجام 
مي دهند. ایــن موضوع براي آن ها جالب مي شــود. وقتي به 
قسمت آلت تناسلي مي رسند، ممکن است دست کاري هایي 

آموزش جنسی را 
از دوران پیش دبستانی شروع کنید

گفت وشنودي با دکتر افسانه نيک راد 
 در باب»تربيت جنسي پيش از بلوغ« 

پروندة تربیت جنسي
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داشته باشند، اما مفهوم آن لذت جنسي نیست. این اشتباهي 
اســت که خیلي از بزرگ ترها دارنــد و فکر مي کنند، در پنج 
سالگي کودکان هم مانند بزرگ ساالن لذت جنسي دارند. در 
حالی که آن ها فقط از ســر کنجکاوي دست کاري مي کنند و 
فقط لذت آني مي برند. تکرار این عمل گاهي به عادت تبدیل 
مي شود و ممکن است سبب بعضي از بیماري ها و مشکالتی 
شود و به خودارضایي هایي در سنین پنج و شش سالگی تبدیل 
شود. ما اصطالح خودارضایي را برای کودک قبل از پنج سال به 

کار نمي بریم، چون فقط کنجکاوي است. 
نزدیک سن بلوغ هورمون هاي جنســي تغییراتي را ایجاد 
مي کند. این تغییرات مي تواننــد کنجکاوي هایي را به وجود 
آورند و خودارضایي هاي نسبي را در این سنین داریم. این بحث 
بسیار گسترده است. من در کلینیک مراجعان زیادي در این 
زمینه دارم؛ بچه هایي که متأسفانه از طریق بزرگ ساالن و حتي 

از طریق محارمشان مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. در نگاه 
اول کودک متوجه نیست چه اتفاقی برایش افتاده است. ولي 
وقتي تکرار مي شود، کم کم کودک افسرده و ناراحت مي شود 
و احســاس معذب بودن مي کند. این دقیقًا از شش سالگی به 
بعد است که کودک کمي متوجه است، اما نمي داند چه اتفاقي 

برایش مي افتد.
از سنین چهار پنج سالگي کودکان متوجه حالت هاي خاصی 
در خودشان مي شــوند. توجه والدین به کودکان خیلي مؤثر 
اســت و مفهوم دارد. در همین ســنین ما کودکانی داریم که 
اختالفات زن و شــوهر، ترس ها یا بیماري پدر و مادر آن ها را 
دچار اضطراب مي کند و بنا به نیاز اضطرابشان به تنهایي پناه 
مي برند. بعد کنجکاوي هاي جنسي شروع مي شود و رفتارهاي 
خودارضایي در این بچه ها شایع است. معمواًل وقتی کودکی را 
که به کلینیک مي آورند، من اول ریشــه را در خانواده بررسي 
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مي کنم تا ببینم پدر و مادر چه مشکلي دارند.
اصغر ندیري، ســردبير رشد آموزش 
ابتدایی: آماري که داشتید، سطح خانواده ها 

را هم مشخص مي کرد؟
نيک راد: معمواًل افراد طبقة متوسط با ما 
تماس مي گرفتند، چون هزینه هاي مشــاوره 
باالست. ما بر خوابگاه ها خیلي نظارت داریم، 

اما دســتمان باز نیست و اجازه نداریم آموزش ها را در سطوح 
باالتر آموزش بدهیم. قبوالندن به مدیران ســازمان ها بسیار 
مشــکل اســت. آماري که ما در صداي مشــاور داریم، طبقة 
پایین اجتماعي است، ولي در سطح کلینیک معمواًل متوسط 
به باال هستند.در سنین ســه تا پنج سالگي، کودکان متوجه 
فعالیت هاي بدني و نیازهاي خود مي شــوند، کنجکاوي هایي 
برایشــان به وجود مي آید و از خانواده سؤاالتي مي پرسند در 
مورد نحوة به وجود آمدن و تولد. این مسائل ذهن کودکان را پر 
مي کنند. خیلي از خانواده ها با روش تنبیه برخورد مي کنند. در 
صورتي که خیلي راحت مي توان این مسائل را با ادبیات خود 
کودکان به آن ها تفهیم کرد. به کودک زیر پنج سال مي توانیم 
بگوییم خدا خواسته است که شما داخل شکم مادر قرار بگیرید. 
بعد از آن در این زمینه آموزش ها و شــناخت هایي به بچه ها 
مي دهیم. مثاًل مي گوییم وقتي بزرگ شدی متوجه مسائلي مي 
شوي، اما در همین سنین کودکي اگر بداند ابتدا نزد خدا بوده 
و بعد از ازدواج پدر و مادر به داخل شــکم مادر رفته و بعد از 
آن به بچه تبدیل شــده، کافي است. بچه ها در همین حد که 

مي فهمند، قانع مي شوند. 
من مي بینم که شبکه  های ماهواره ای و تلفن همراه خیلي 
تأثیرگذارند. همین طور کارتون هایي که بچه ها مي بینند، روي 
آن ها اثر مي گذارد. ســؤاالتي براي کودکان ایجاد مي شود و ما 
باید به آن ها پاســخ دهیم. من پیشنهاد مي کنم، شما با زبان 

تصویر و به هر نحوي که مي توانید در مجالت 
داشته باشید، آموزش را از دوران پیش دبستاني 
شروع کنید. کودکانی که مورد سوء استفاده قرار 
می گیرند، دچار کم اشتهایي، ترس، اضطراب، 
ترس از تاریکي و تنهایي مي شــوند. معمواًل 
کساني که آن ها را مورد آزار قرار مي دهند، به 
آن ها می گویند این موضوع را نباید به کســي 
بگویند و این یک راز است. اعتماد کردن به کسي که بتوان با او 
در این مورد صحبت کرد، بسیار اهمیت دارد. کودکان معمواًل 
با خاله یا عمة خود روابط خوبي دارند، ولي نباید در این مورد 
اجبار باشــد. از رفتارهاي خاص کودکان متوجه مي شویم که 
مورد آزار قرار گرفته اند یا نه. خیلي از کودکانی که آزار دیده اند، 
در خواب دچار وحشت هاي شبانه مي شوند. ما به آن ها آموزش 
مي دهیم که قسمت هایي از بدن شما خاص هستند و کسي 
اجازة دسترسي به آن ها را ندارد و شما نباید آن ها را به کسي 
نشان دهید. یعنی خیلي راحت مي توانیم در این زمینه براي 

کودکان آگاهي ایجاد کنیم.
بعد از پنج ســالگی پدر هم نباید به قسمت های خاصی از 
بدن دختران توجه ویژه نشان دهد، اما مادر مي تواند دسترسي 
داشته باشد. ولي به جز مادر و پدر کسي اجازه ندارد دربارة این 
قسمت های خصوصي صحبت کند. اگر سؤاالتي براي کودکان 
پیش آمد، مي توانیم بیشتر صحبت کنیم. یک موضوع مهم این 
است که ما باید بررسي کنیم، چه مشکالتي در خانواده وجود 
دارد. پدر و مادري که خودشان دچار مشکل هستند و یا اصول 
را رعایت نمي کنند، مشکل بیشتري به وجود می آورند. از طرف 
دیگر، دعواهاي شدید بین پدر و مادر در کودکان اضطراب ایجاد 
مي کند و این اضطراب پناهي براي تنهایي بچه ها می  شود. در 
این تنهایي ممکن است دست کاري هایي براي خودشان ایجاد 
کنند. گاهي هم از ترس به اقوام نزدیک پناه مي برند که همین 

 
نیک راد: از سنین چهار 

پنج سالگي کودکان 
متوجه حالت هاي خاصی 
در خودشان مي شوند. 

توجه والدین به کودکان 
خیلي مؤثر است و 

مفهوم دارد
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موضوع هم مشکل ساز خواهد شــد. اگر سؤالي دارید من در 
خدمت شما هستم.

ناصر نادري، ناظر محتوایی مجالت رشد: مخاطب 
مجالت ما با »رشــد کودک«، یعني از شــش و هفت سالگي 
با ما در تماس می گیرد. به نظر شــما، در شش سالگي حتي 
بچه هایي که دچار آزار جنسي نمي شوند هم باید این مسائل 
را بدانند؟ اگر باید بدانند چه چیزهایي را باید بدانند؟ ما باید به 
دنبال تهییج چه رفتاري باشیم؟ اگر نمونة کتاب هاي ترجمه ای 
یا تألیفي در ایران و یا سایت هایي را که در این زمینه می توانند 
کمک کننده باشند، به ما معرفي کنید، بسیار خوب خواهد بود.

نيک راد: ســنین شــش تا هفت ســالگي دقیقًا ســن 
کنجکاوي هاي جنســي به صورت عملیاتي اســت و کودک 
متوجه قسمت هاي خاص بدن خود مي شود. ما خیلي خوب 
است که در اینجا آموزش دهیم، کودک اگر این قسمت ها را به 
دیگران نمایش دهد یا دربارة آن ها با دیگران صحبت کند، چه 
مسائلي به وجود مي آید. ممکن است مشکالتي مثل زخم شدن 
یا مسائل خاص تري به وجود بیاید. بیان کردن این ها در مجالت 
واقعًا کار سختي است. در مورد جنبة اسالمي، چند سال پیش 
ســمینار بزرگي در خصوص خودارضایي بین روان شناسان و 
طالب حوزه هاي علمیه برگزار شد. دلیل برگزاری آن سمینار 
این بود که در میان نوجوانان میزان افسردگي  و گاه خودکشي 
به خاطر خودارضایي زیاد شــده بود. می خواستند ببینند که 
آیا این کار صحیح اســت یا نه. اگر مبناي اســالمي را در نظر 
مي گرفتیم، می دیدیم که نهي هایي شده و صحبت از این است 
که از لحاظ شرعي مشکل دارد. در بحث علمي، هورمون هاي 
جنسي در این سنین فعال مي شوند و خواه ناخواه مشکالتي را 
به وجود می آورند و به صورت طبیعي تا حدودي اشکال ندارد. 
بحث بر سر این بود که ما اگر موضوع را به شکل بیمارگونه، 
ترسناک و اضطراب آور برای نوجوانان یا کودکان مطرح کنیم 

باعث ایجاد مشــکالتي خواهد شد. ما جلوي عادت رفتاري را 
مي گیریم، ولي وقتي عملي طبیعي است، چندان نمي توانیم 
جلوي آن را بگیریــم. گفتیم بیایید عــادت و تکرار عمل را 
نهي کنیم، اما فرد را دچار افســردگي نکنیم. نتیجه  ای که از 
این ســمینار گرفته شد این بود که طالب گفتند که قسمت 
مذهبي را خواهیم داشت، اما شکلي که به صورت مرضي است، 
روان شناسان توضیح دهند تا بررسي شود و نظریه داده شود. این 
واقعیت است که در سنین رشد و بلوغ، کودکان کنجکاوي هایي 
دارند و در عین حال هورمون هاي رشد روي آن ها اثر مي گذارد 
که اگر عادت شود بیمارگونه است و به خودارضایي مي انجامد .

حاال اگر بخواهیم این مسائل را برای والدین توضیح دهیم 
به مشکل برمي خوریم. ما از سن پنج سالگي صحبت مي کنیم. 
شــش و هفت ســالگي اوج این کنجکاوي است. کودکان در 
ســنین ابتدایي ارتباطاتي برقرار مي کنند که کنجکاوي ها را 
تشدید مي کند. آموزش پیش از آن بچه ها را آگاه مي کند، البته 
نه به صورت گســترده. در حد کلي کافي است. کسي که آزار 
مي دهد، مي خواهد اصاًل در مورد آن صحبت نشــود. برعکس 
مــا باید آموزش دهیم که بچه باید به پدر و مادر بگوید. کتاب 
خوبي در زمینة تربیت جنسي داریم که تألیف و ترجمة خانم 
ماندانا سلحشــور است و در مورد تربیت جنسي پیش از بلوغ 
مطالب بسیار خوبي دارد. البته در همین کتاب ها مسائل خاص 

کشور ما بیان نمي شوند.
نادري: اگر در مجلة کودک بخواهیم آناتومي را نشان دهیم 

که کنجکاوي ها بیشتر مي شود.
علی اصغر جعفریان، ســردبير رشد نوجوان: فکر 

نمي کنم بتوان در مجلة کودک از تصویر استفاده کرد.
محمدعلی قرباني، سردبير رشد جوان: فکر مي کنم 
رســالت ما در مجالت این است که به سراغ پیشگیري برویم. 

نباید به موارد آسیب دیده بپردازیم.
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نادري: ما مي خواهیم با متن و تصویر جنبه هاي نگرشي، 
عاطفي و رفتاري را به بچه ها منتقل کنیم. صحبت آقاي قرباني 

درست است.
نيک راد: فرمایش شــما درست است، چون با افراد عادي 
جامعه ســروکار دارید. اما اگر بدانید طرح آزارها چگونه است، 
خواهید دانست که چگونه با این آزارها مقابله کنید. نیاز نیست 
این آزارها را به بچه ها توضیح دهید، ولي اطالعات داشتن شما 
بزرگــواران مي تواند به آگاهي دادن به افراد عادي کمک کند. 
آنچه که االن اهمیت دارد، بخش عملیاتي موضوع اســت که 
بدانید چه اتفاقاتي در این گروه سني مي افتد و ما چه کارهایي را 
مي توانیم انجام دهیم. آگاهي دادن در مورد قسمت هاي خاص 
بدن، پاسخ گویي به کنجکاوي هاي کودکان و دادن شناخت در 
مورد این مسائل، کاري است که شما باید انجام دهید. در این 
مرحله نقش والدین و معلمان بسیار مهم تر است. اکثر کودکان 
در این سنین مي خواهند تفاوت خود و جنس مخالف را بدانند. 
به نظر ما آگاهي دادن بچه ها در این سنین و شناخت دادن به 

آن ها هیچ مشکلی ندارد.
محمدرضا حشمتي، سردبير رشد معلم: در این سنین 
آنچه اهمیت دارد، وظیفة والدین و نقش آن هاســت. ما باید 
مرجعیت آن ها را باال ببریم. نکتة دیگر حق بدن است؛ یعني 

حقوق خصوصي. کودک باید یاد بگیرد ســرویس بهداشتي و 
حمام محیط خصوصي اوســت. از این موضوع به این برسیم 
که قســمت هایي از بدن خصوصي است و کسي نمي تواند به 
آن ها دسترسي داشته باشد. ما نباید مرجعیت والدین را نادیده 
بگیریم. ایــن موضوع که آیا والدین اطــالع دارند یا نه، به ما 
مربوط نیســت. به نظرم رویکرد ما باید رویکرد سالمت باشد 
تا آسیب شناســانه. از طرف دیگر، باید وارد این موضوع شویم 
که هرکس خودش نســبت به بدنش حق دارد و از این طریق 
آموزش دهیم. به عبارت دیگر ما سطح خودآگاهي را به کمک 

دادن اطالعات باال ببریم. 
نيک راد: کاماًل درســت اســت. اگر کودکان آگاه شوند، 
خواه ناخواه والدین هم ترغیب مي شوند که آگاهي خود را باال 
ببرند. نکته  ای کــه در زمینة حریم هاي خصوصي وجود دارد، 
این است که ما مي گوییم اتاق بچه هم حریم خصوصي اوست. 
اگر والدین مي خواهند وارد اتاق او شوند، باید اجازه بگیرند. تا 
حتي اگر بچه دست کاري نسبت به خودش دارد، فرصت داشته 
باشد که از آن فاصله بگیرد. نکته اي که خیلي اهمیت دارد این 
است که قبل از سنین شش و هفت سالگي بیشترین ارتباط 
کودکان با والدین و به خصوص با مادر است. بیشترین توصیة 
ما این اســت که والدین باید رازدار کودک باشند و هر اتفاقي 
مي افتد، کودکان با آن ها در میان بگذارند. این موضوع اگر براي 
کودک جا بیفتد، ناخودآگاه تأثیر مي گذارد و سبب می شود تا 

هر موضوعی را به والدین بگویند.
عليرضا متولي، نویســنده و کارشــناس حوزة 
روان شناســی: من سال هاســت در مورد این موضوعات 
براي کودکان مطلب مي نویســم، اما لزومًا مستقیم ننوشته ام. 
پیش نیازهایي مطرح مي شود. یکي از پیش نیازها روشن کردن 
سه مفهوم »شرم، خجالت و حیا« است. یکي دیگر از پیش نیازها 
»آموزش سؤال پرسیدن« است. اگر این مسائل روشن نشوند، 

دکتر افسانه نيک راد
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تحولی اتفاق نمي افتــد. »نه« گفتن موضوع 
بسیار مهمي اســت. محتوا در این زمینه زیاد 
تولید مي شــود، اما عمومًا تأثیرگذار نیست. 
یکي از مسائلي که ما باید به بچه یاد بدهیم، 
»نه« گفتن به خود است. فکر مي کنم تربیت 
جنســي بچه ها لزومًا صحبت در مورد مسائل 
جنسي نیست، بلکه باید ابتدا روي پیش نیازها 
کار کنیم. در چند سال اخیر در »رشد نوآموز« 
من چنین موضوعاتي را نوشــته ام. نکتة آخر 
این است که ما نویسندة مخصوص این کار را 
نداریم؛ کسی که از دانش روان شناسی استفاده 

کند و در این موارد مطلب بنویسد. نویسنده از دانش دیگران 
استفاده مي کند. ما باید نویسنده تربیت کنیم.

نيک  راد: نکتة کاماًل درستي است. من مسائل و مشکالت 
را مي گویم و اطالعات را مي دهم و مي گویم چه چیزهایي در 
کشورمان تابوست و چه مشکالتي را ایجاد مي کند و والدین ما 
از چه چیزهایي مي ترسند. هنر شما نویسندگان است که به چه 
شکلي به مخاطب در هر سني مطلب را انتقال دهید. ولي من 
شخصًا دریافته ام که همه باید آگاهي داشته باشند و بدانیم که 

در سطح کشور چه اتفاقاتي رخ مي دهند. 
وقتي دانشجوي فني و مهندســي ما هنوز طرز برقراری 
ارتباط اولیه با یک دختر را نمي داند و مشکالت شدید ارتباطي 
دارد، ریشــة آن در وسواس شدید خانواده در این زمینه بوده 
است. یاد گرفتن »نه« گفتن بسیار مهم است. یکي از مسائلي 
که من در مورد بچه هاي پیش دبستاني مد نظر قرار مي دهم، 
اطالعاتي است که کودکان در مورد جنسیت خودشان و جنس 
مخالف مي خواهند داشــته باشند. در این سنین نحوة بچه دار 
شدن هم سؤال به وجود مي آورد. ما مي توانیم به بچه ها در حد 
خودشان آگاهي بدهیم. چگونه پاسخ دادن بسیار مهم است. 

باید تابو را شکست و اطالعات را به بچه ها داد. 
بچه ها در نقاشي هایشان بسیاري از مشکالت 
خود را نشــان مي دهند. یکي از مشــکالتي 
که خانواده ها دارند، این اســت که اختالفات 
اکثر زن و شــوهرها با دعواهاي روزانه شروع 
مي شود، اما از روابط شبانه نشئت مي گیرد. اگر 
آموزش ها به شکل درست در سنین دبستان 
و بلوغ داده شــوند، فرزندان ما در جواني نباید 

دچار مشکالت جنسي شوند.
نادري: غرض از این جلســات آن است 
که ما یافته ها و تجربیات را بشــنویم و با هنر 
سردبیران و نویسندگان آن ها را به نحوي منتقل کنیم. دفتر 
از ما انتظار دارد که در ایــن دوره صفحه اي را به این موضوع 

اختصاص دهیم.
نيک راد: به نظر من اگر شــما با هنري که دارید سؤال 
براي مسئوالن سؤال ایجاد کنید، خیلي جالب خواهد بود. طرح 

سؤال و ایجاد کنجکاوي بسیار راهگشاست.

 
نیک راد: شش و 
هفت سالگي اوج 

این کنجکاوي است. 
کودکان در سنین 
ابتدایي ارتباطاتي 
برقرار مي کنند که 

کنجکاوي ها را تشدید 
مي کند. آموزش پیش 
از آن بچه ها را آگاه 
مي کند، البته نه به 
صورت گسترده. در 
حد کلي کافي است
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بی تردید، مالک اصلی در حوزة اسالم شناســی در 
جامعة امروز ایران، دیدگاه های استاد شهيد مرتضی 
مطهری است که دیدگاهی پيشرو محسوب می شود. 
هنوز پس از چهار دهه از شهادت استاد مطهری، آثار 

وی همچنان پاسخ گوی نسل معاصر است. 
در کارگروه »تربيت  جنسی« در تاریخ 26 خرداد 139٥ 
با حضور علی تاج دینی، نویسنده و پژوهشگر حوزة 
دین شناسی به موضوع »تربيت جنسی« از نگاه استاد 
شهيد مرتضی مطهری پرداخته شد. حاصل این گفت 

 و شنود در ادامه آمده است. 

علی تاج دینی: اصاًل تربیت جنسي یعني چه؟ تربیت به 
معناي پرورش است و چیزي باید درون کسي باشد که بتوان 
آن را پرورش داد. مثاًل ما می توانیم بذری را پرورش دهیم، ولي 

سنگ را نمي توانیم؛ چون استعداد آن را ندارد. بنابراین وقتي 
مي گویم تربیت جنسي، فرض بر این است که استعدادي در 
انسان وجود دارد، به نام »غریزة جنسي«.  اما در حقیقت غریزة 
جنسی امری بالفعل است نه بالقوه. این غریزه مشترک میان 
انســان و حیوان است و صد در صد امری است مادی. مرحوم 

مطهری میان غرایز تفاوت قائل است.
وقتي کودکی متولد مي شود، در ساختار وجودي اش شهوت 
و غضب هســت، ولي بالفعل استعداد پرســتش یا زیبایي و 
هنر نیســت؛ بلکه استعداد آن هست. مي تواند آن استعداد را 
رشــد دهد یا ندهد. ولي غرایز وجود دارند و از ســني آشکار 
مي شــوند؛ چون به بدن مربوط مي شوند. امری بالفعل است. 
بنابراین از این نظر شاید به تسامح مي گوییم تربیت جنسي. 
بنابراین، تربیت جنسی به معنای امر بالقوه ای که می خواهیم 
آن را بالفعل کنیم، معنا ندارد. شاید تربیت جنسی به معنای 

پرونده

دین منطبق بر مدار آفرینش است!
گفت وشنودي با  علی تاج ديني

درباب »تربيت جنسي از نگاه استاد شهيد مطهري )ره(«
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مهارکردن غریزة جنسی و در یک کلمه، مدیریت آن است.  
موضوع دیگری که اهمیت دارد آن است که در مطبوعات 
و از زبان رســانه ها مي شــنویم: طالق به شکل فزاینده ای رو 
به افزایش اســت و وقتي پیگیري و به کارشناســان مراجعه 
مي کنید، مي بینید که کارشناســان مي گویند: شصت هفتاد 
درصد طالق ها را باید در رخت خواب آدم ها جســت جو کرد. 
ممکن است عامل ظاهري که بیان می شود، اقتصاد باشد، ولي 
موضوعی که سال ها بیان نمی شد و اخیراً به صراحت در رسانة 
ملی مي گویند، مسائل جنسي است. نه نسل گذشته و نه نسل 
جدید به دالیل فرهنگی تربیت جنسي نشده اند. درست است 
که مي گوییم اســالم آزادي روابط جنسي را نمي پسندد و در 
کانون خانواده است که زن و شوهر باید از هم کام جویي کنند، 
ولي در کانون خانواده هم یاد نگرفته ایم. نه زنان ما یاد گرفته اند 
در کانون خانواده چگونه دلبري کنند، نه مردان. چون مسائل 

جنسي با حیا مربوط اند. مشکل ما این است که مرز میان حیا 
و بی حیایی در یک سلســله حوزه ها، از جمله تربیت جنسی 

روشن نیست. 
در حوزة روان شناســي، جامعه شناســي و زیست شناسی 
مسائل جنسي تحقیقات زیادی در دنیا صورت گرفته است. 
مشکل این است که در جامعة دیني، روی هر مسئله اي دست 
مي گذارید، با این نکته مواجه هستید که دین به نوعي در آن 
مســائل نظرگاه دارد. قرائت های دینی هم مي تواند راه گشای 
حل مســائل جامعه باشــند و هم مي تواند مانع ایجاد کنند. 
بخشي از آسیب هاي جامعة ما در اثر نوع اندیشة ما در حوزة 
دین داري است. ادعاي بزرگان جامعه این است که دین امری 
شخصي نیست. این نکته مهم است که سبک زندگي ایراني 
ـ اسالمي در زمینة تربیت جنسي چیست؟ این سؤال بسیار 

اهمیت دارد.
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وضعیت ما از نظر محتوایي مناسب نیست. 
اینکه مــا در میان متفکران هنــوز به آقاي 
مطهري تکیه داریم، دلیلش این اســت که از 
نظر استدالل و روشــني بیان و مدرن بودن 
کسي در حد ایشــان نیست. به همین دلیل 
معتقدم قرائتي که آقاي مطهري از اسالم ارائه 
داد، خیلي قابل توجه اســت و براي بازکاوي 
و بازخواني زمینــه دارد. آقاي مطهري از این 

حیث اهمیت دارد و چون متفکر دیني برجسته اي بوده است، 
هم مي توانیم این بحث را تربیت جنسي در اسالم عنوان کنیم 
و هم تربیت جنسي از دیدگاه آقاي مطهري. البته در آثار استاد 
به طور مشخص مقاله ای با عنوان تربیت جنسی وجود ندارد، 
اما اصولی در حوزة تربیت و غرایز مطرح شده است که می تواند 

پشتوانة تحقیقاتی دربارة تربیت جنسی باشد.  
اولین ســؤال آن است که: مواجهة اسالم با غرائز چیست؟ 
اینجا ما با دو نظر کلي مواجه هستیم. آقاي مطهري به دو نظر 
قدیم و جدید اشاره مي کند. هر دو نظریه در اندیشة غرب هم 
مطرح بوده اند. در نظریة قدیم، ازدواج را توصیه نمي کردند و 
رابطة جنســي پلید بوده است. در مسیحیت این نظر شدت 
پیدا کرد. علتش هم این اســت که به تعبیر روایات، حضرت 
مسيح )ع( مجــرد بوده است. تجرد حضرت عيسي خیلي 
موضوعیت داشته که مسیحیت نسبت به پدیدة ازدواج موضع 
منفی گرفته است. ازدواج در مسیحیت امر ممدوحي نیست. 
مسیحیت تا رنسانس ســیطرة عجیبي داشته است. در این 
دیدگاه غریزة جنسي امری پلید است و ترجیح دارد از طریق 
ریاضت آن را سرکوب کنیم. این عقاید به اندیشه هاي دیني 
ما هم راه پیدا کرده . در اندیشــة صوفیه واژة کشتن نفس را 
زیاد داریم، در حالي که در قرآن و در روایات از واژة قتل نفس 
اســتفاده نشده اســت. البته عارفان هم وقتی نظر خویش را 

تشریح می کنند، مرادشان همان تزکیة نفس 
اســت، اما اثر اجتماعی سخنان صوفیه باقی 

مانده است. 
محققان معتقدند که کشــتن غرایز از دل 
اندیشة اســالمي درنیامده است و در ارتباط 
با فرهنگ هاي دیگر ســرایت کرده است. در 
قرآن گرایش جنسي جزء آیات الهي دانسته 
شــده اســت. در روایات توصیه هاي بسیاري 
دربارة حب زنان و ازدواج وجود دارد. بنابراین در اســالم پلید 
نبودن غریزة جنســی امری بدیهی است. منتها نکتة ظریفی 
در این جا وجود دارد. جزء امتیازات آقاي مطهري اســت که 
می گوید: ممکن اســت ما بگوییم غریزة جنسي پلید نیست، 
ولي عماًل رفتاري آموزش داده می شــود که به سرکوب غرایز 
منجر می شود. بحث ریاضت در دنیاي اسالم مطرح بوده است. 
آقاي مطهري معتقد است در غرایز دیگر ریاضت توصیه شده 
اســت؛ مثل غریزة خواب که توصیه شده است، خواب را کم 
کنید. خوراک هم همین طور. ولي در زمینة جنسي توصیه به 
ریاضت اثر معکوس دارد. ریاضت در این زمینه اثربخش نیست 

و معکوس عمل مي کند. 
باید میل جنســي را ارضا کرد. البته نه افسارگســیخته. 
بی توجهی به غریزة جنســي مشــکالت زیادي را به وجود 
مي آورد. آقاي مطهري مشــخصًا در خصوص تربیت جنسي 
مقالة مســتقلي ندارد. ولي جلد نوزدهم مجموعه آثار ایشان 
 در مورد حقوق زن و خانواده، اخالق جنسي، ازدواج و طالق، 
و ... است. بنابراین اولین اصلی که می تواند پشتوانة پژوهش در 
حوزة تربیت جنسی باشد آن است که سرکوب غرائز محکوم 

است. 
دومین اصلی که از دل آثار مطهری قابل اســتنباط است 
توجه به علوم محض و علوم انســانی چون روان شناســی و 

 
ما اگر الگوي آقاي 
مطهري را مبنا قرار 

دهیم، نباید جامعه مان 
این وضع را داشته 
باشد. باید مسئلة 

ازدواج و روابط جنسي 
خیلي ساده تر از این ها 

باشد
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جامعه شناسی است. مســئلة بعد این است که نقطة مقابل 
سرکوب چیســت؟ ما به این اصل رســیده ایم که خودمان 
و فرزندمان نیاز جنســي را نباید ســرکوب کنیم و با تحمل 
ریاضت آن را مهار کنیم. ســرکوب در اینجا جواب نمي دهد، 
به این دلیل که مشکالت روحي و رواني ایجاد مي کند. آقاي 
مطهري مي گوید: افرادي که طغیان مي کنند، حتي در مسائل 
جنسي، خیلي از آن ها در خانواده هاي مذهبي بزرگ شده اند 
که بینشــی سطحی و عوامانه دارند. در بعضي از خانواده هاي 
مذهبي این گونه مسائل را از کودکي سرکوب کرده اند و کودک 
فکر کرده اســت که دائم باید به مسجد برود. بچه در کودکي 
باید بازي کند. همین افراد وقتي بزرگ مي شوند، در درونشان 
عقده هاي رواني پدید مي آید. ما مي گوییم غریزة جنســي را 
نباید سرکوب کرد. اما با مشکالتي که در جامعة ما وجود دارد 
چگونه باید زندگي کرد؟ در اندیشة اسالمي چه راهي پیشنهاد 
شده است؟ اگر جامعة ما فکري به حال این مسائل نمي کند 

به اسالم ربطي ندارد. 
ما اگر الگــوي آقاي مطهــري را مبنا قــرار دهیم، نباید 
جامعه مان این وضع را داشته باشد. باید مسئلة ازدواج و روابط 
جنسي خیلي ساده تر از این ها باشد. غربي ها بعد از رنسانس 
خواستند انتقامي از کلیســا بگیرند. کلیسا در فطریات بشر 
دخالت مي کرد. اینکه ما مي گوییم اسالم دین فطري است و 
شاید بزرگ ترین مبنایي که در اسالم وجود دارد، فطرت است، 
به همین خاطر اســت. ما قوانین تکویني داریم. دین منطبق 
با این مدار آفرینش اســت. به قول عرفا، کتاب تکویني عالم 
با کتاب تدویني کاماًل منطبق اســت. اگر گرایشي در انسان 
وجود دارد، به آن گرایش باید توجه داشت. باید دید که غریزة 
قدرت در علم روان شناسي در وجود ما هست یا نه. اگر غریزة 
حقیقت طلبي و کنجکاوي در همة افراد بشر هست، پس اسالم 

هم مي گوید باید به آن توجه شود. 

نقطة مقابل، آزادي جنسي است. بعد از رنسانس متفکران 
غربي گفتند که اختالل شــخصیت براي این بوده است که 
در گذشته فالسفة قدیم به سرکوبي توصیه داشته اند و تمام 
اختالالت شخصیتي به خاطر سرکوب بوده است. منتها ما با 
راهي که نشان داده اند، اختالف داریم. آن ها گفته اند که نقطة 
مقابل ریاضت این اســت که افراد کاماًل آزادانه میل جنسي 
خود را ارضا کنند و حد و مرزي نداشــته باشــد و تنها نباید 
آزادي فرد دیگري را مختل کنیم. این حرف به آزادي خیلي 
گسترده انجامید. امثال راسل گفته اند: که آدم ها مي توانند یک 
زن داشته باشند که از آن بچه داشته باشند و چندین معشوقه. 
چون اینکه بچه بداند پدرش کیســت، امري بدیهي است. اما 
زن هم مي تواند معشوقه داشته باشد. پس این الگویي که در 
غرب پیدا شــده اســت، حاصل آزادي بي حد و حصر روابط 

جنسي است.
 امثال فروید خالصة حرفشان این است که باید قیود کهن 
و منع هاي قانوني گذشته برداشته شوند. اولین موضوع کامیابي 
آزادانة زنان و مردان از معاشرت هاي لذت بخش جنسي است. 
زن و مرد نه تنها باید قبل از ازدواج از کامیابي برخوردار باشند، 
بلکه ازدواج، نیز مانع نیست. راسل هم از جمله کساني است 
که در غرب خیلي در این زمینه مؤثر بوده اند. او هم به شکل 
افراطي آرایي را ارائه داده است که مخالف فطرت افراد بوده اند 
و چندان مورد توجه قرار نگرفتند. حتي راسل تربیت کودکان 
را به دولت و صالحیت تربیت فرزند را به مؤسســات مسئول 
محول مي کند. اما در این تفکر مسائلي نادیده گرفته مي شوند، 

عواطف زیرسؤال مي رود و خانواده دچار فروپاشي مي شود. 
راسل مي گوید: مردان آن گاه که با عشق بازي هاي همسران 
خود مواجه مي شــوند و احساس ناراحتي مي کنند، باید کف 
نفس و اغماض کنند. ایجاد مزاحمت نکنند، بلکه از آن افراد 
بیگانه شکرگزار نیز باشــند. ما اسم این حسادت را »غیرت« 



272

مي گذاریــم. اما تملک و غیــرت اموري کامــاًل فطري اند و 
نمي توان این موضوع را نادیده گرفت. افراد بزرگي مثل راسل، 
خطاهایشان هم بزرگ است. آقاي مطهري مي گوید استعداد 
جنسي تنها استعدادي نیست که در وجود انسان هست. غریزة 
جنسي یک استعداد انساني مثل حقیقت جویي، عشق، زیبایي 
و ابداع نیســت. اهمیت دارد، ولي یک استعداد حیواني است. 
به قول آقاي مطهري، اگر خوشي منحصر به این بود که تنها 
از طریق آزادي جنســي به خوشي مي رسیدیم، درست بود. 
اما این گونه نیست. نکتة دیگري که در رد آزادي هاي جنسي 
مي آورد، این است که حیوانات غریزه اي دارند که وقتي تأمین 
شد، از آن مي گذرند. ولي انسان ادراکات توهمي هم دارد و دو 
نوع تمنا دارد و آرزو مي کند. یک سلسله از آرزوهایش صادقانه 
و راســت اند، اما خیلي از تمناهاي انســان به شکل کاذب در 
انسان رشد مي کنند؛ مثل حرم سراهایي که شاهان داشته اند. یا 

مثاًل بحث مال اندوزي هم همین طور است. در مسئلة شهوت 
هم مشکل این است که امثال فروید فکر مي کردند، اگر انسان 
آزادانه با افراد بیشتري ارتباط برقرار کند آرامشش بیشتر است. 
این جای کار را نخوانده بودند که آرزوهاي کاذب انســان هم 

زیادند و خیال پردازي مي کند. 
توصیة مرحوم مطهري شاید غریب نباشد، ولي عمل کردن 
به آن ســخت است. ایشان مي گوید اسالم اصرار فراواني دارد 
که محیط خانوادگي آمادگي کاملی براي کامیابي زن و شوهر 
از یکدیگر داشته باشــد. زن یا مردي که از این نظر کوتاهي 
کند، مورد نکوهش صریح قرار گرفته است. اسالم اصرار فراواني 
دارد که محیط اجتمــاع بزرگ، محیط کار و عمل و فعالیت 
است و از هر نوع کامیابي جنسي در آن محیط باید خودداري 
شود. در مورد آراي شهید مطهري در مورد »ازدواج آزمایشي« 
هم مي توانید کتاب »نظام حقوق زن در اســالم« را مطالعه 
کنید. خیلي هم واقع بینانه اســت و با جامعة امروز ما تطابق 
دارد. بر خالف اینکه ما فکر مي کنیم، افراد متأهل به ســراغ 
ازدواج موقت مي روند، ایشان مي گوید این حرف حکیمانه اي 
است که در دین مطرح شده است.  من سعي کردم قرائتي از 
صحبت هاي آقاي مطهري داشته باشم، به عنوان مقدمة بحث. 
به نظر من اگر بخواهیم الگویي در برنامه ریزي استخراج کنیم، 

حاصل بحث مهم خواهد بود.

ناصر نادري، ناظر مجالت رشــد: صحبت هاي امروز 
شــما خوب بود. دیدگاه اسالم به پدیدة تربیت جنسي دارای 
سه حلقه اســت که با توجه به جنس کار ما، پرداختن به دو 
حلقة اول مهم تر اســت. یکي این است که اسالم مي خواهد 
دربارة جنبه هایي از هویت انسان، غرایز، اهمیت انسان، کانون 
خانواده و ...، نکاتی آگاهي بخش ارائه دهد تا به نوعي پیشگیري 
کنــد. تأکید به نیازهاي خانواده و اهمیت اخالق جزء مبادي 

علي تاج دیني
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اســت. به نظر مي رسد که ما در مجالت باید 
با زبان و ذهن مخاطب به این نکات بپردازیم. 
بحثي که مربــوط به دوران نوجواني و جواني 
است، بحث تعدیل بخشي و هشدارهاي جدي 
است که حد و مرزي بین زن و مرد باید باشد. 
در بحــث اختالل ها توصیه هاي تعدیل بخش 
وجود دارد. بخشــي هم که حلقة آخر است. 
اگر اختالل به انحراف تبدیل شد، راهکارهاي 
قضایي و تنبیهي هم وجود دارد که ما به آن ها 

نمي پردازیم. اما به نظر مي رســد در بحث پیشگیري و دادن 
اطالعات در مورد کنترل غریزه و تقویت مبادي اخالقي باید 

کار کنیم.
تاج  دیني: جامعه یعنی نظام اجتماعی و رسانه ها باید یاد 
بگیرند در این موارد حرف بزنند. این بي حیایي نیست. پدر و 
مــادر آگاه هم باید به فرزندان خود آگاهي بدهند. ما باید اول 
آسیب هاي جامعه در مورد این غریزه را پیدا کنیم و آگاهانه به 

راه حل مشکل بیندیشیم. 
محمد ناصري، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی: بخشي از مخاطبــان خاص شما کساني بودند که 
متأهل هستند. اسالم دربارة این قضیه، مبتني بر فطرت و به 
درستی عمل کرده است. آقاي مطهري به عنوان یک مسلمان 
صاحب نظرمســائلی را مطرح کرده است و نه در مقام حاکم. 
اما ما امروز با جامعة مسلمان ها طرف هستیم. ما مي خواهیم 
مسئله ای به نام تربیت جنسي را که در جامعه وجود دارد، از 
طرف حکومت تعبیر کنیم. کودک، نوآموز، دانش آموز، نوجوان 
و جوان مخاطبان ما هستند و با آن ها باید صحبت کنیم. اگر 
ایــن حرف ها را به کودک بزنیم، به این نتیجه مي رســد که 

جامعه اسالمي نیست و پدر و مادرش هم کوتاهي مي کنند. 
اتفاقًا اســالم دربارة غریزة جنسي مي گوید: اگر بخواهیم 

فعلیت بعضي غرایز را خیلي کش بدهیم حد 
دارد، اما غریزة جنســي یک غریزة بالقوه در 
انسان است که مي تواند تا زمانی کش پیدا کند. 
شــاید برای گرسنگی و تشنگی بتوان خیلی 
محدودتر این کار را کرد. پس ما باید بگوییم 
امر فطري داریم و امر غریزي. امور فطري باید 
بر امور غریزي سروري داشته باشند. نوجوان و 
جوان باید متوجه شود که این امر مي تواند در 
کنترل خودش باشد. در این صورت راحت تر 

حرکت مي کند.
 اگر دانش آموز فکر کند که انسان است و غریزه اي به نام 
غریزة جنسي دارد که توانایي ادارة آن را تا 10 سال دیگر دارد، 
جامعه خیلي راحت تر حرکت مي کند. مسیري که ما باید به 
سراغ آن برویم، این است که غریزة جنسی ضد انساني نیست. 
در واقع قدرت انســان است. غریزة جنسي بالقوه اي است که 
فعلیتش مثل غرایز دیگر نیست. ما مي خواهیم جامعة اسالمي 

را هدایت کنیم.
تاج  دیني: این حرف درســت که مخاطب ما نوجوان و 
جوان اســت. ما چه نوع آموزش هایي را باید درنظر بگیریم؟ 
این هم ربطي به اسالم ندارد. اگر جوان معرفت داشته باشد، 
احساس مي کند شــهوت در کمالش نیست. در بحث غریزة 
جنســي، دو عامل کنترل این غریزه در اسالم، نگاه کردن و 
شــنیدن است. من پیشــنهاد مي کنم، افرادي که تا به حال 
آمده اند و صحبت کرده اند، در جلســه اي فکر کنند که براي 

کودک چطور مباحث را بیان کنیم.
ناصري: کاري که ما مي توانیم انجام دهیم این است که 
عقل و احساس فرد را تقویت کنیم. اما من مي خواستم بگویم 
غریزة جنسي به نظر من اتفاقًا مثل گرسنگي و تشنگي نیست. 

کنترل غریزة جنسي راحت تر از گرسنگي و تشنگي است.

 
توصیة مرحوم مطهري 

شاید غریب نباشد، ولي 
عمل کردن به آن سخت 
است. ایشان مي گوید 
اسالم اصرار فراواني 

دارد که محیط خانوادگي 
آمادگي کاملی براي 

کامیابي زن و شوهر از 
یکدیگر داشته باشد
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تاج  دیني: فقط ما باید مراقب باشیم که 
در دام ایده آلیسم نیفتیم. افراد در جامعه بسیار 
متفاوت هستند و ظرفیت هاي گوناگوني دارند.

ناصري: درســت اســت. ما باید در این 
موضوع تأمل و توقف کنیم و ورود جدي داشته 
باشیم، نباید رد شویم. باید ایجاد نگرش کنیم.

تاج  دیني: شــما امــکان دارید که براي 
گروه هاي سني متفاوت مطلب تهیه کنید. این 

موضوع نقشه مي خواهد.
علی اصغر جعفریان، ســردبير رشد 
نوجوان: من فکر مي کنم پیشنهاد عملیاتي 
بــراي مجالت این اســت کــه در درجة اول 
آناتومي و فیزیولوژي بدن را به کودک، نوجوان 
و جوان بشناسانیم. خیلي از ما حتي بدنمان 

را نمي شناســیم و چگونگي کار کردن آن ها را نمي دانیم. ما 
مي توانیــم به طور مالیم و از زاویــة علمي به بچه یاد بدهیم. 
حداقل بهداشت را مي توانیم مطرح کنیم. ما در آموزش رسمي 
از مســائل علمي هم فرار مي کنیم. نکتة بعدي این  است که 
باید به این نحو مطالب را آماده کنیم که انسان را در محیطي 
بدون انحراف فرض کنیم تا بتوانیم آموزش هاي استانداردي را 

طراحي کنیم. اول باید محتواي مقدماتي را فراهم آوریم.
مجيد راستي، سردبير رشد کودک: تربیت جنسي 
یکي از موضوعاتي اســت که بچه ها با آن درگیر هســتند و 
ما نمي توانیم فقط به این موضــوع بپردازیم. درحالي که اگر 
روش ها اصالح شوند تأثیرگذارتر خواهند بود. در مورد اینکه 
خانواده، جامعه و آدم ها باید شــاد باشــند، حرفی نیست و 
پیشنهاد می کنم شکل هاي شادي را هم نشان دهیم. کودک 
این موضوع را مي فهمد. شادي یعني چه؟ چطور مي توان شاد 
بود؟ نمود و شکل عیني شادي را باید یک بار دیگر مرور کنیم. 

چون روش ها و نگاه ها به ســمتي رفته اند که 
همه احساس گناه مي کنند. به نظرم روش ها 
باید اصالح شوند و باید مصداقي عمل کنیم. 
باید شکل هاي شادي را به بچه نشان دهیم و 

نباید دروغ بگوییم.
محمدرضا حشــمتي، سردبير رشد 
معلم: شــما یک نکته دربــارة بحث هیجان 
جنســي فرمودید. من مي خواهــم بگویم در 
خانواده بحث حیا و عفاف مطرح مي شود. من 
شــهید مطهري را یک عالم دیني مي دانم که 
دین را با تمام وجودش شناخته و سعي کرده 
است، دین را در انطباق با انسان مطالعه کند. کار 
ما این است که مي خواهیم مربي دیني شویم. 
این غریزه چیزي نیست که یکباره خودش را 
نشــان دهد. غرب در این زمینه موفق بوده است. حرمت تن و 
مراقبــت از خود را در آموزش هایش مطرح مي کند. با توجه به 
مطالعات شما، آیا می توانیم این نیاز را به نحوي پاسخ دهیم؟ از 
طرف علما این مسیر چگونه طراحي شده است؟ نمونه اي که به 
ذهن من مي رسد این است که فیلتر کنیم. غرب در این زمینه 

خیلي جلو رفته است.
تاج  دیني: من تصور مي کنم در اســالم امور غایي گفته 
مي شوند، ولي روش ها از دل علم درمي آید. دلیل عقلي خودش 
یک دلیل اسالمي است. من پیشنهاد مي کنم که متخصصان 
در حوزه هاي مختلف کنار هم بنشینند و براي تولید محتوا از 
آن ها مشورت بخواهیم. یکي هم تجربة غربي هاست. غربي ها 
دائم خودشــان را نقد مي کنند و این خیلي خوب اســت. ما 
مي توانیم از تجربیات آن ها استفاده کنیم. آن ها در این زمینه 
کار کرده اند و مي توانیم جست جو کنیم تا روش هایشان را یاد 

بگیریم و از نمونه های عیني استفاده کنیم.

 
در حوزة روان شناسي، 

جامعه شناسي و 
زیست شناسی مسائل 
جنسي تحقیقات زیادی 
در دنیا صورت گرفته 

است. مشکل این است 
که در جامعة دیني، روی 

هر مسئله اي دست 
مي گذارید، با این نکته 
مواجه هستید که دین 
به نوعي در آن مسائل 

نظرگاه دارد. قرائت های 
دینی هم مي تواند 

راه گشای حل مسائل 
جامعه باشند و هم 

مي تواند مانع ایجاد کنند 
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اول تيرماه 139۵ برابر با 1۵ رمضان المبارك 1347 
هـ .ق، در روز ميالد سبط اكبر رسول خدا)ص( و علي 
مرتضي)ع( و فاطمة زهرا)س(، امام حسن مجتبي)ع(، 
در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش، جمعي گرد آمده اند 
كه نشستن آنان در كنار هم اتفاق کميابی است. این 
اتفاق خوش یمن را باید حاصل همگرایي اندیشــه 
و قلم دانست. اندیشه و قلم همكاران فرهنگي كه 
تراوش هاي فكري شان در 100 شمارة فصل نامة رشد 

آموزش قرآن و معارف اسالمي تجلي یافت. 
براي اینكه چنين مجله اي گام در خانة شــمارة 100 
بگذارد، حداقل 2۵ ســال باید صبر كرد؛ زیرا باید 
در قالب فصل نامه حركت مي كرد و اگر در هر سال 

چهار شماره درمي آمد )كه هميشه چنين نبود. مثل 
همين سال 139۵ كه شمارة تابستاني آن همراه شما 
همكاران عزیز همراه نبود( ربع قرن باید قدم از قدم 

برمي داشت تا از 1 به 100 برسد.

محمد ناصري، مدیرمســئول مجالت رشد و مدیركل 
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي دعوت شده است تا به 
مهمانان خوشامد و »خیرمقدم« بگوید. مي گوید و آن را با 

»بود«ها و »باید«ها در مجله درمي آمیزد. 
به نظر ناصري، مجله در 100 شــماره رشــد كّمي و 
كیفي داشــته اســت: از نظر محتوا، قالب هاي ارائة مطلب، 
ارتقاي بصري و گرافیكي و نظــم در توزیع. وي به جایگاه 
ویژة مجالت عمومي رشــد )غیرتخصصي( گریزي مي زند 
و مي پرســد: آیا مجالت تخصصي رشد هم در این جایگاه 
قرار دارند؟ و مي خواهــد گردانندگان مجله به این موضوع 

100 شماره 
در 28 سال

گزارش مراسم نکوداشت يکصدمين فصل نامة رشد 
آموزش قرآن و معارف اسالمی

رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی یادمان
محمد مهدي اعتصاميسيدکاظم اکرمي
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بیندیشند كه: فصل نامة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي 
چقدر خوانده مي شود؟ آیا به پرسش ها پاسخ الزم را مي دهد؟ 
آیا جریان ســازي مي كند؟ و آیا تا آن حد در دل مخاطبان 
جا باز كرده اســت كه اگر روزي روزگاري فتیلة روشــنش 
را پایین بكشــند خاموشش كنند، دلي براي این خاموشي 
و قطع ارتباط بتپد؟! مدیرمســئول خواستار تجدیدنظر در 
شیوة مواجهه با چالش هاي موجود و هجمه هایي مي شود كه 
در این روزگار گریبان حوزة معارف اسالمي را گرفته است: 
»باید حرف بزنیــم، اما حرف جذاب بزنیم. با زبان مخاطب 
باید حرف بزنیم و به نیازهاي واقعي مخاطبان بیش از پیش 

باید توجه كنیم.«
ناصري ســرانجام گفت: »شــرایط چنیــن فضایي در 
مصاحبة رئیس محترم سازمان، حجت االسالم محمدیان، در 

شمارة ویژة این فصل نامه )شمارة 100( طرح شده است.«
ما هــم از فرصت اســتفاده مي كنیــم. همكاراني كه 

ذائقه شان با این سخن مدیرمسئول تحریك شده است، به 
گفت وگوي ما با حجت االسالم و المسلمین دكتر محي الدین 
بهرام محمدیان با عنوان »مجلة رشــد باید از برنامة درسي 
پشــتیباني كند« كــه در صفحه هاي ۶ تــا 12 ویژه نامة 

یكصدمین شماره چاپ شده است، رجوع بفرمایند.

ســخنران بعــدی، روزگاري )13۶7- 13۶3( وزیــر 
آموزش وپرورش بوده و یك سال )پاییز 1374 تا پاییز 137٥( 
در جایگاه سردبیري فصل نامة رشد آموزش معارف نشسته 
است. وي كسي جز دكتر سيدكاظم اكرمي نیست. دكتر 
اكرمي ضمن تشكر از دوســتان و همكاران براي برگزاري 
چنین مجلســي یادآوري مي كند، وظیفة مجله تبیین آیة 

قرآني »قد تبین الرشد من الغي« است. 
به نظر وي، »رشــد« و »غي« امروز با »رشد« و »غي« 
زماني كه ایشــان تحصیل مي كرد، تفاوت دارد. نسل امروز 

نيلوفر هادويسيد محسن ميرباقريمحمدرضا دهدستمحي الدین بهرام محمدیان
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روي مسائل انساني و حل مشكالت انسان تأكید دارد. دكتر 
اكرمي معتقد اســت، اگر مجلة رشد آموزش قرآن و معارف 
مي خواهد روي مخاطبان اثر بگذارد، باید مخاطب شــناس 
باشد. باید به روانشناسي مخاطبان و نسل جوان توجه كند 
و دریابد كه این نســل به چه چیزهایي مي اندیشــد. وي با 
این پرســش كه در چند دهة اخیــر تا چه حد به تربیت و 
پرورش معلم قرآن و علوم دیني پرداخته ایم، از دیدگاه خود 
چنین پاسخ داد كه معلم خوب خیلي داریم، ولي بسیاري 
از معلمان براي این حوزة آموزشــي مناسب نیستند. باید 
روي آموزش معارف اســالمي به كــودك، نوجوان و جوان 

سرمایه گذاري كرد.

مهندس محمدعلي سادات كه در شكل گیري مجلة 
رشــد آموزش معارف نقش داشته است و از پیش كسوتان 
در تألیــف كتاب هــاي دیني و قــرآن در آموزش وپرورش 
است، پشــت تریبون قرار مي گیرد. وضعیت دوران خویش 
را تلگرافي باز مي گوید: »در اوایل كار شورایي تشكیل شد. 
حــواس خود را روي تألیف كتاب متمركز كردیم. دریافتیم 
در كنار تألیف كتاب باید فكري براي معلم هم بكنیم. بعد به 
این نتیجه رسیدیم كه الزم است مجله اي به عنوان تریبون 
معلمان چاپ و منتشر شود تا به ویژه، به روش هاي تدریس 
درس دیني بپردازد. براي ســازماندهي معلمان این درس، 

ستاد درس دیني و قرآن تشكیل دادیم.«
به نظر مهندس ســادات، معلم دیني باید از شخصیت و 
موقعیت خاصي برخوردار باشــد. او هنوز هم باور دارد كه 
مجله باید بیشتر به معلمان بپردازد. باید بررسي كند كه چند 
درصد معلمان این درس كارآزموده و مفیدند و چند درصد 

براي تدریس این درس شــرایط الزم را ندارند. وي با تأكید 
مي گوید:»همگان از درس دیني و قرآن انتظارهایي دارند كه 

از درس هاي دیگر ندارند.«

دكتر سيدمحسن ميرباقري كه زماني سردبیر رشد 
مجله رشد قرآن بوده اســت، 10 دقیقه فرصت را غنیمت 
شمرد و در سخناني مهمترین و از بعدي عمومي ترین وجوه 
اندیشه انسان گرایانه )اومانیســم( غربي را گوشزد كرد كه 
در مقابل اندیشه توحیدي اسالمي قرار مي گیرد. سخنران 
یادآوري كرد كه باید آموزش هاي ما در مدارس براســاس 
فرهنگ توحید و خدامحوري باشد. دكتر میرباقري از سوره 
لقمان در قرآن كریم یاد كرد كه در این ســوره 10 دستور 
آمــوزش توحیدي آمده و از جمله لقمان، فرزندش را از هر 
گونه شرك برحذر مي دارد. وي اكنون در دانشگاه فرهنگیان 

تدریس مي كند.

سخنران چهارم، حجت االسالم محمدرضا دهدست، 
مؤلــف و معلمي از شــهرری اســت. وي شســته و رفته 
یادداشــت هاي خود را براي بهبود كیفي مجله در چند بند 
مرور كرد: 1. قــرآن باید محور حركت فرهنگي قرار گیرد؛ 
2. سختگیري در مجله در آن حد باید باشد كه نوشته هاي 
بدون كیفیت كه حرفي براي گفتن ندارند، چاپ نشود تا از 
وزانت مجله كاسته نشود؛ 3. ضمن طرح شبهه باید پاسخ ها 
مستدل باشــند، نه اینكه طرف را ساكت كنند؛ بلكه باید 
قانع كننده باشند؛ 4. باب كردن سخنان آیت اهلل جوادي 
آملي سبب خوشحالي شد؛ ٥. در یك سیستم تعریف شدة 
مجازي، از مقاالت مجله سؤال هایي استخراج شود تا معلمان 
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به آن ها پاسخ دهند. هدف از این كار، ایجاد 
انگیزه براي ارتباط مجله با فرهنگیان است؛ 
۶. باید براي معرفي مجله در سطح عمومي، 
به ویژه در آموزش وپرورش، بیشــتر تبلیغ و 

اطالع رساني شود تا مجله در غربت نماند.

مهمانــي از اصفهان نیز در جمع حضور 
دارد. او از دبیــران فعال دیني، قرآن و عربي 
به شــمار میرود. نيلوفر هادوي با اشاره به 
كیفیت رو به بهبود مجله پیشنهاد مي كند 

كه در هر اســتان، اتاق فكري تشكیل شــود تا با توجه به 
فرهنگ هر منطقه و رایزني با معلمان، مشكالت و شبهه هاي 
اعتقادي بین معلمان و دانش آموزان رصد شــوند. این اتاق 
فكر به عنــوان حلقة وصل بین معلمــان و دانش آموزان با 
هیئت تحریریة مجلــه عمل خواهد كرد و تجربه ها، ایده ها 
و پیشنهادهاي نو را به دفتر مجله خواهد فرستاد. پیشنهاد 

دیگــر وي ایجاد بانك ســؤال هاي خالقانه 
است. این سؤال ها را دبیران از پیام هاي قرآن، 
معارف و عربي، به عنوان سؤال هاي پركاربرد، 

طرح خواهند كرد. 
خانم هادوي مي خواهد در هر شماره از 
مجله، حداقل یك شبهه مطرح و ضمن پاسخ 
درست به آن، از خاطرات و تجربه هاي سازنده 
و مفید معلمان نیز در زمینة شبهه زدایي در 

همان مورد خاص استفاده شود.
وي خواســتار درج خالصــه گــزارش 
دوره هاي ضمن خدمــت )دانش افزایي( همكاران در مجله 
است. به اعتقاد وي، در این دوره ها نكات خوب و مفیدي ارائه 
مي شوند. این معلم با سابقة درس دیني و قرآن و عربي در 
اصفهان، از نرسیدن مجله به نقاط دوردست استان ها شكوه 
دارد و مي گوید، همكاراني از نقاط دوردســت استان تماس 
مي گیرند كه چرا مجلة رشــد آموزش قرآن و معارف به ما 

 
اکرمي:  اگر مجلة 

رشد آموزش قرآن و 
معارف مي خواهد روي 
مخاطبان اثر بگذارد، 
باید مخاطب شناس 

باشد. باید به 
روانشناسي مخاطبان 
و نسل جوان توجه 

کند و دریابد که این 
نسل به چه چیزهایي 

مي اندیشد

غالمعلي حدادعادلمحمدعلي ساداتمحمد ناصريبنفشه عمویي
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 )online( نمي رسد. برگزاري مسابقة بر خط
از مقاالت خوب مجله، خواستة دیگر ایشان 
بود. )همكاران براي آشنایي با آراي تفصیلي 
خانم نیلوفر هادوي به صدمین شمارة مجله و 

صفحه هاي 19 تا 24 مراجعه كنند.(
در ادامه، حاضران از اصفهان به تهران باز 
مي گردند و پاي پیشنهاد و انتقادهاي بنفشه 

عمویي )سرگروه دیني و قرآن شهر تهران( مي نشینند. وي 
با اشاره به مواردي كه همكارانش گفته اند، مي گوید: صحبت 
و تصویر همكاران موفق در مجله كم اســت، اما افراد خاص 

تكرار مي شوند. 
- انتشار قالب كاغذي مجله باید ادامه یابد و از فضاي مجازي 

مثل تلگرام در حد بارگذاري عناوین استفاده شود.
- برخــي از مطالب و عناوین كتاب درســي مثل حجاب، 
خمس و والیت فقیه، چالش برانگیزند. خوب اســت در این 

زمینه ها میزگردهایي برگزار شوند.
- نباید از پرداختن به خرافات موجود در جامعه پرهیز كرد.

- در فصل امتحان ها، سؤال هاي خوب درسي در مجله چاپ 
شود.

- اطالع رساني و تبلیغ دربارة مجله كم است. تعهدات خرید 
برخط )online( از طرف همكاران تدارك شود. بسیاري از 

معلمان از وضعیت مجله اطالعي ندارند.
- كتاب ســال دهــم، به دلیل تــازه تألیف بــودن، حاوي 
موضوع هاي چالش برانگیز اســت. آراي همكاران خواسته و 

در مجله چاپ شود.

نكتة اصلي و كلیدي ســخنران بعدی این بود: »مجلة 

رشد قرآن و معارف اسالمي توانسته است در 
ظرف سال هاي متمادي، خط مشي فكري 
و اصیل خــود را صددرصد دنبال كند. این 
خط مشي از تفكرات اندیشمندان و حضرت 

امام خميني برخاسته است.« 
وي این خط  مشي را در نگرش عقالني به 
دین، اجتماع گرایي دیني، توجه به مقتضیات 
زمان و تحوالت اجتماعي، عدالت گرایي و حفظ اصول انقالب 
اسالمي و انقالبي گري جمع بندي كرد و آن ها را اركان اصلي 
دانســت و به موارد جزئي تر، از جمله اســتفاده از مقاالت 
معلمان و ارتباط دوجانبه میــان تحریریه و مخاطبان هم 
اشــاره كرد. وي كسي جز دكتر محمدمهدي اعتصامي، 

سردبیر كنوني مجله، نیست. 

گویندة بعد گردآمدن همة خوبان در یك جمع را غنیمت 
مي شــمرد. پس چنین لب به سخن مي گشاید: »روز خوب 
)میالد امام حســن)ع((، ماه خوب )رمضان المبارك(، جاي 
خوب )ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی(، مناسبت 
خوب )جشــن صدمین شــمارة مجله( و دوستان خوب« 
جمع اند. و ادامه مي دهد: »بعد از 27 ســال، به بارنشستن 
»كلمة طّیبه« را شــاهدیم. پس باید »نعمت رب« را شاكر 
باشــیم كه به بركت انقالب اسالمي، خون شهدا و رهبري 
امام بزرگوار این وضعیت فراهم شــد. این نكته ها را در سال 
13۶7، بنیان گذار فصل نامة رشــد آموزش معارف اسالمي، 
دكتر غالمعلي حداد عادل، بیان مي كند. هم او كه از سال 
دوم انتشار مجله )138۶( نام وي در شناسنامة مجله با عنوان 
سردبیر ثبت شــد. دكتر حداد عادل در 10 دقیقة فرصت 

 
ناصري: باید حرف 

بزنیم، اما حرف جذاب 
بزنیم. با زبان مخاطب 

باید حرف بزنیم و 
به نیازهاي واقعي 

مخاطبان بیش از پیش 
باید توجه کنیم
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خــود، بر اهمیت روش تدریــس و ضعف موجود آن تأكید 
مي كند و مي گوید: »تا در روش آموزش پیشرفت نكنیم، در 
علم پیشرفت نمي كنیم«.  وی با بیان سیر تاریخي درس هاي 
دیني و قرآن، آن را از درس هاي مظلوم و در حاشیه و درس 
غیرقابل توجه در حكومت شاهنشاهي ارزیابي مي كند. در 
همین حال، افرادي كه به صورت تعهد شخصي به این درس 
پرداخته اند نیز ذكر خیر مي كند. بعد به تحوالت این حوزه 
پس از انقالب اســالمي مي پردازد و مي خواهد كه به روش 

تدریس در دانشگاه فرهنگیان عنایت جّدي بشود. 
باني و اولین سردبیر رشد آموزش معارف مي گوید: »نیت 
ما این بود كه در مجله مسائل واقعي آموزش دیني مطرح و 
براي تدریس آن ها راه حلي پیدا شود«. وي تأكید دارد، »هر 
اندازه از عقالنیت دیني فاصله بگیریم، راه را براي سكوالریزم 
باز كرده ایم.« او توجــه همه جانبه در آموزش بچه ها با این 
رویكرد را مهم مي داند و وظیفة مجلة رشــد آموزش قرآن 
و معارف اسالمي را از دیگر مجالت رشد سنگین تر ارزیابي 
مي كند و دلیل خود را چنین بیان مي كند كه اساس كار ما 
در این مجله »درس دیني« است. او كمال جمهوري اسالمي 

را منوط به سروسامان دادن به این درس اعالم مي كند.
دكتر حداد عادل، تولید و تألیف و انتشار یك موضوع و 
توزیع مجله را موضوع مسئله دار دیگر مي داند و به درستي 
یادآوري مي كند: »اگرتوزیع درست نشود، باعث ورشكستگي 
مي شود.« وي از همكاران مجله مي خواهد همزمان با دغدغة 
تألیف و تولید، دغدغة توزیع هم داشــته باشند تا تولیدات 
در انبارها نماند و به دســت معلم هاي مــا در آذربایجان و 
بندرعباس برسد. وي بار دیگر بر »ایجاد شبكة توزیع براي 

انتشارات« انگشت تأكید مي گذارد.

جلسة صدمین شمارة مجلة رشد آموزش قرآن و معارف 
اسالمي با سخنان میزبان اصلي یعني رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشــی، حجت االسالم دكتر محي الدین 
بهرام محمدیان، پایان مي یابد.  وي بحث معارف اسالمي 
و قــرآن كریم را داراي اهمیت ویــژه مي خواند و مي افزاید: 
»اما در مقام عمل، چنانكه باید بدان توجه نمي شــود.« وي 
حدیثي از امام رضــا )ع( را روایت مي كند كه در آن امام 
همام)ع( رحمت خدا را شــامل حال كساني دانست كه امر 
اهل بیت)ع( را احیا كنند. حضرت، امرشــان را نشان دادن 
زیبایي هاي كالمشــان اعالم و اضافه مي كند: »اگر مردم به 
زیبایي هاي كالم ما پي ببرند، حتمًا از آن ها پیروي مي كنند.«
دكتر محمدیان شناخت نیازها و مقتضیات روز و تدارك 
پاسخ هاي مناسب براي این نیازها را الزمة كار و پیشرفت در 
آن مي داند و مي گوید: »رشد شبهه ها، نشانگر زمان ناشناسي 

ماست.«
وي بر آشنا كردن نسل جوان )دانش آموزان( با پدیده هاي نو 
اشاره كرد و این كار را برعهدة دانایان مي گذارد و مي افزاید : 
»در آموزش معارف اســالمي، قــرآن باید مبنا و محور كار 
باشد.« وي خواستار پشتیباني مجله از برنامة درسي ملي و 

معلمان و پیگیري روش هاي آموزشي در آن مي شود.



282

انتشار شمارة صد در هر نشریه ای، نقطة عطفی به 
شمار می رود و یادآور تجربه ها و خاطره های شيرین و 
تلخ بسياری است که در مسير طی شده و در فضای 

آن نشریه گذشته است.
مجلة رشد برهان ریاضی متوسطة 2، از جمله نشریاتی 
است که در شمارة شش سال 139۵ به شمارة طالیی 
100 رسيده است. این بهانه ای شد تا با مجموعه ای از 
یادداشت های دست اندرکاران و مخاطبان مجموعه، 
این اتفاق مبارک را به نحو شایسته ای یادآور شویم.

در ســال 13۶9، یعنــي حدود 2۶ ســال پیش، جرقة 
راه اندازي یك مجلة ریاضي در ذهنم زده شد و این فكر اولیه 
را با معاون تولید وقِت »انتشــارات مدرسه«، آقای برادري 
در میان گذاشتم و ایشان استقبال كرد. بالفاصله موضوع را 

با مدیریت انتشارات كه در آن زمان عبدالعظيم فریدون 
بود، مطرح كرد و موافقت ایشان نیز جلب شد. البته براساس 
سلسله مراتب، طرح تولید این مجله ریاضي دانش آموزي را  
با مدیركل وقت دفتر »انتشارات كمك آموزشي«، مهندس 
چيني فروشان در میان گذاشتم كه ایشان با انتشار چنین 
مجله اي كاماًل موافق بود. حتي جاي خالي چنین مجله اي 
با مخاطب دانش آموز را گوشــزد و خاطرنشــان كرد كه از 
سال 13٥۶ كه »مجلة ریاضي یكان«، به سردبیري مرحوم 
زنده یاد دكتر مصحفي تعطیل شــد، تاكنون مجلة ریاضي 
براي مخاطب دانش آموز منتشر نشده است و چاپ این مجله 
را یك رسالت فرض كرد. خیلي سریع هم مجوز چاپ آن را 
پس از كسب اجازه از رئیس »سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي« آن زمان، یعني دكتر حداد عادل، صادر كرد.
تا شمارة 3۶ این مجله، در انتشارات مدرسه تولید شد، اما 
از شمارة 37 تاکنون زحمت تولید آن به دوش عزیزان »دفتر 

100 ایستگاه در 26 سال
ويژه نامة  انتشار صدمين شمارة مجلة رشد برهان رياضی متوسطة 2

یادمان
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انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش« بوده 
است. دلیل این انتقال نیز توانمندی های حرفه ای و تخصصی 
این بزرگواران در کار تولید نشریه بود. بخش های گوناگون 
دفتر انتشارات از لحظة آمادة سازی پروندة خبر مجله توسط 
هیئت تحریریه تا زمان چاپ و توزیع نهایی، قدم به قدم در 
کنار ما و پشتیبان ما بوده اند که جا دارد مراتب سپاس خود 
و همکارانم را از این یاران همیشــگی اعالم دارم. در طول 
چند ســال اخیر، عزیزان و سرمایه هایي را از دست داده ایم؛ 
بزرگ مرداني كه ریاضیات و آموزش ریاضي در كشور مدیون 
آن ها بوده و هست. زنده یاد دكتر پرویز شهریاري، زنده یاد 
دكتر احمد شــرف الدین و زنده یاد دكتر عبدالحسين 
مصحفي، از جمله یاراني بودند كه از فیض حضور ایشــان 
محروم شــدیم. حضور دوستان و استاداني كه در طول این 
2۶ سال در كنارشان بوده و از راهنمایي هایشان بهره برده ایم 
و همچنان باعث دلگرمي هستند، به خصوص دكتر غالمرضا 
یاسي پور، اســتاد احمد قندهاري، استاد محمدهاشم 
رستمي و اســتاد محمدرضا هاشمي موسوي را بسیار 
گرامي مي دارم و قدردان این حضور بابركت و مؤثر ایشــان 

هستم.
همچنین، بودن در كنار استادان و دوستان صدیقي كه از 
میانة راه به جمع ما پیوسته اند و با ایثار و عالقه در امور مجله 
ما را یاري مي كنند، برایم مایة افتخار اســت. ميرشهرام 
صدر، هوشنگ شــرقي، دكتر ابراهيم ریحاني، دكتر 
محرم نژاد ایردموســي، حســين كریمي، محمود 
داورزني، احســان یارمحمدي و...  یــاران و همراهاني 
هســتند كه به وجود همگي آن ها و حضورشان در هیئت 

تحریریه مباهات مي كنم. 

حميدرضا اميری
سردبير مجله

کارنامه ای بس درخشان

ماه نامة آموزشي، تحلیلي و اطالع رساني 
»رشد برهان ریاضي« كه براي دانش آموزان 
دورة متوســطه دوم منتشــر مي شود، به 
صدمین شمارة خود رسیده است. جا دارد 
به همین مناســبت یكي از دست اندركاران 
محترم، تاریخچه و فراز و نشــیب هاي این مجله پرآوازه را 
بنویسد و چاپ و منتشر كند. نویسنده كه افتخار آشنایي با 
سردبیر محترم مجله و مدیر داخلي آن و بسیاري از اعضاي 
فرهیختة هیئت تحریریه را دارد و گه گاه كه به شماره اي تازه 
از مجله دست مي یابد، ضمن توجه به ظاهر جذاب آن، روي 
برخــي از مقاالت تعمق مي كند، كارنامة این بزرگان را بس 
درخشان مي داند و به تك تك آنان درود مي فرستد. همچنین 
كارهاي ارزندة بزرگاني چون استاد دكتر پرویز شهریاري 

را مي ستاید و یاد و خاطرة ایشان را گرامي مي دارد.
100 شماره، هر شــماره حدود ٥0 صفحه و هر صفحه 
حدود ٥00 كلمه و نماد! آن ها كه با كار نشر سروكار دارند، 
همت بلند این نویسندگان زبردست و شیفتگان ترویج علم 
و ریاضیات را ارج مي نهند و تداوم تالششان را آرزو مي كنند.

دکتر مهدی بهزاد
چهرة ماندگار ریاضی ایران
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برهان مجله ای پاينده و پويا

وقتي آقاي شرقي، مدیر داخلي مجله، 
به بنده فرمود براي صدمین شمارة مجلة 
»رشــد برهان ریاضي« مطلبــي كوتاه 
بنویس، دود از ســرم بلند شد! دیدم 2٥ 
سال از عمر عزیزمان را چون باد صحرا و 

نسیم سحرها گذرانده ایم.
دیدم از روزي كه ســردبیر محترم از استاد رستمي و 
بنده و آقاي سيدموسوي دعوت به عمل آورد و موضوع 
انتشــار مجله اي ریاضي را مطرح كرد، 2٥ سال گذشته 

است.
دیدم حاصل این 2٥ ســال صرف وقت، 9۶ شــمارة 
مجله اي به نام برهان اســت. ســردبیر عزیز عالوه بر این، 
اظهار داشــت قصد دارد از اســتاد پرویز شهریاري نیز 
دعوت به عمل آورد كه با ما همكاري كند تا به این طریق 
از تجربیات گران بهاي ایشان نیز در نشر مجله بهره ببریم. 
چنین شد و ما در این سال هاي متمادي از دانش و تجربة  

این مرد شریف استفاده ها بردیم و بهره ها گرفتیم.
در این سال ها كساني از هیئت تحریریه رفتند و افرادي 
دیگر آمدند، اما مجله همچنــان راه خود را پیمود. امروز 
دیگر استاد در میان ما نیست و به رحمت ایزدي پیوسته 
اســت. اما آثارشان همچنان فایده بخش اند و آقاي امیري 
عزیزمان نیز چون روزهاي اول، همچنان پویا و تواناست. 
به جرئت مي توانم بگویم، اگر آن استاد پیر و این سردبیر 
جوان نبودند، مجله چنین پا نمي گرفت و ادامه نمي یافت.
 
غالمرضا یاسی پور
عضو هيئت تحریریه مجله

برهان گنجی گرانمايه!

از آن هنــگام كه خودم را شــناختم، 
فهمیدم به نوشــتن تعلق خاطري دارم و 
این را از تشویق معلمانم در درس ادبیات و 
انشا بیشتر متوجه مي شدم.1 اما نخستین 
مطلبي )مقاله اي( كه دربــارة ریاضیات 
نوشتم، داســتاني دیگر دارد و روایت آن به سال 13۶9، 
یعني 2۶ سال قبل برمي گردد. آن زمان، جمعي از دوستان 
عالقه مند به ریاضي بودیم كه در گروه هاي آموزشي ادارة 
منطقة 10 آموزش وپرورش تهران فعالیت مي كردیم و با 
حمایت مسئول این بخش ـ كه از مسئوالن فعلي مجلة 
»رشد« است ـ نشــریه اي دست نویس را در چند صفحه 
منتشر مي كردیم و اسمش را هم گذاشته بودیم: »ُچرتكه« 

كه گاهي بچه ها به طنز مي گفتند: »ِچرته كه!«
من اولین مقالة ریاضي ام را در همان نشریه )كه بیشتر 
از چهار شماره دوام نیاورد( به چاپ رساندم )معادلة درجه 
سوم و كلیدي دیگر(. با وجود آنكه كیفیت چاپ و نگارش 
و طراحي مجله بســیار ابتدایي بود، ولي اواًل مطالب آن 
درخور اعتنا بود و ثانیًا استقبال بسیار خوبي هم از طرف 
دانش آموزان منطقــه و حتي منطقه هاي مجاور از آن به 

عمل مي آمد كه البته بیانگر حقایق بسیاري است.
بعد از آنكه آن جمع و نشریه شان از هم گسست، اشتیاق 
من براي پیوســتن به یك مجلة ریاضــي و ادامة آن كار 
ناتمام، صدچندان شد. در همان سال ها بود كه با »مجلة 
یكان« كه توســط مرحوم عبدالحسين مصحفي و در 
فاصلة سال هاي 13٥۶-1342 منتشر مي شد، آشنا شدم 
و نسخه هایي از آن را دیدم و این سؤال بزرگ برایم پیش 
آمد كه: چرا بعد از این همه سال نباید یك ماه نامة ریاضي 

ثابت و فراگیر در كشور ما منتشر شود؟
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به همین خاطر بود كه وقتي در همان ایام و از سال 1370 
انتشار مجلة »رشد برهان ریاضي« به همت آقاي امیري و 
دوستان دیگر آغاز شد، بي نهایت مسرور شدم. به خصوص 
وقتي نام آشناي استاد پرویز شهریاري را هم در میان 
همكاران مجله دیدم، خوشحال تر شدم و كوشیدم با مجله 
و نیز با اســتاد شــهریاري ارتباط برقرار كنم. حاصل این 
تالش، آن گونه كه در ویژه نامة یكي از روزنامه ها كه براي 
یادبود استاد منتشر شد، گفته ام2، رسیدن به استاد و مجلة 
برهان و عضویت در هیئت تحریریة آن در سال 137٥ بود. 
نخستین مقاله ام در برهان 27 را هرگز فراموش نمي كنم: 
»معماهایــي با ماهیت ریاضي« كه به جد بــاور دارم، از 

بهترین مقاله هایي است كه در تمام این سا ل ها نوشته ام.
در این 20 ســالي كه در هیئت تحریریة برهان بوده ام، 
همواره )چه آن هنگامي كه عضو هیئت تحریریه بودم، و 
چه در این چند سال اخیر كه مدیر داخلي مجله هم بوده ام( 
مجلة برهان را یكي از عزیزترین داشته هایم دانسته ام و از 
اینكــه مي دیدم در بعضي محافل خاص، گاهي عده اي از 
سر حسادت یا ناداني، به این مجله و ساحت آن بي حرمتي 
كرده اند، سخت برافروخته مي شدم. چرا كه باور داشته ام، 
وجود یك مجلة ریاضي در كشور، حتي با شمارگان اندك، 
و حتي اگر باعث تحول فقط یك نفر )دانش آموز، معلم و 
یا...( بشــود و او را به رشتة ریاضي عالقه مند كند، مغتنم 
اســت و به توســعة فرهنگ علمي ایران عزیز ما كمك 
مي كند. چه رســد به مجله اي كه بسیاري از فرهیختگان 
عرصــة فرهنگ به تناوب در آن قلــم زده اند، كه زنده یاد 
شهریاري گل سرسبد آنان بود. من به راستي به او و راه و 

رسمش دلبسته بودم.
 از ابتداي تولد برهان، كه بخشــي از آرزوهاي ما را در 
ایجاد یك نشــریة ثابت ریاضي برآورده كرد، آرزوي دیگر 
من این بود كه روزي برهان ماه نامه شــود و جاي خالي 

مجلة یكان را پر كند.
بعد از تالش هایي كه طي بیش از دو دهه انجام گرفت و 
به یاري خداي منان و لطف مسئوالن »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي« وزارت آموزش وپرورش، باالخره این 
آرزو از مهرماه سال گذشته محقق شد. اكنون یك آرزوي 
دیگر دارم و امیدوارم روزي را ببینم كه یك مجلة ریاضي 
كثیراالنتشار در پیشخوان روزنامه فروشي ها عرضه شود و 
مانند یكان، دانش آموزان براي رسیدن آن لحظه شماري 
كنند، براي خریدن آن صف بكشند و چه بهتر كه نام آن 
برهان باشد! به امید آن روز و به امید انتشار دویستمین 

شمارة برهان! 
هوشنگ شرقی
مدیرداخلی و عضو هيئت تحریریه مجله

   پی نوشت ها  ...........................................
1. قبل از انقالب، وقتــی كالس اول راهنمایي بودم، دبير ادبيات مان 
كه عالقه اي وافر بين ما بود، نوشتن انشایي با عنوان »مي خواهيد در 
آینده چه كاره بشوید؟« را به ما تكليف كرد. انشایي نوشتم كه به عنوان 
بهترین انشاي آن دوره انتخاب شد و در آن نوشتم كه مي خواهم در 

آینده، معلم و نویسنده شوم!
2. روزنامة شرق، ویژه نامة سالگرد درگذشت زنده یاد پرویز شهریاري، 
شمارة 1730، یكشنبه 22 اردیبهشت 1392، صفحة 8، با عنوان »كسي 

كه مثل هيچكس نيست!«

مجله همانی است که انتظار می رفت

مجلة »رشد آموزش ریاضي« در شكل 
سابقـ  در طول سردبیري دكتر مدقالچي 
ـ توانسته بود نیازهاي درسي و فرهنگي 
بخش وسیعي از دانش آموزان، دانشجویان 
و دبیران عالقه مند به این رشته را تا حدود 
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زیادي برطرف كند. من در دورة سردبیري دكتر مدقالچي 
و چند ماه قبل از ایشــان، افتخار همكاري با این مجله را 

داشتم.
با تغییر ســردبیري مجله، از دید من محتواي مطالب 
مندرج در مجله تغییر كرد. مقاله هاي ریاضي و مســائل 
ریاضي كه بیشــتر جنبة كاربردي داشتند، جاي خود را 
به مقاله هاي بیشــتر آموزشي سپردند و با این تغییر و به 
تبعیت از این تغییر، مخاطبان و خوانندگان مجله هم به 

باور من تا حدودي تغییر كردند.
جاي خالي مجلة رشد آموزش ریاضي با سبك و سیاق 
سابق در جامعة فرهنگِي درگیر با تدریس و مطالب مورد 
نیاز دانش آموزان، دانشــجویان و دبیران مشغول تدریس 
كاماًل احســاس مي شد و عالقه مندان به این رشته چشم 
به راه مجله اي مانند »یكان« و مجلة رشد آموزش ریاضي 
سابق بودند كه ناگهان از پي این انتظار مجلة »رشد برهان 

ریاضي« یكباره طلوع كرد!
انتشار اولین شماره و شماره هاي بعدي برهان نشان داد 
كه مجله هماني است كه انتظار مي رفت. با این تفاوت كه 
این مجله ویژگي هاي دیگري نیز دارد كه مجلة سابق رشد 

آموزش ریاضي تقریبًا فاقد آن ها بود.
سردبیر، مدیرداخلي و هیئت تحریریة مجله همه كساني 
هستند كه مستقیمًا با دانش آموزان، دانشجویان و دبیران 
عالقه مند به این رشته در ارتباط اند و با دیدي بازتر، نه  تنها 
جاي مجلة رشد آموزش ریاضي سابق را پركرده اند، بلكه 
با نوآوري هاي بكر و جدید هرچه بیشتر به غناي محتواي 

مجله افزوده اند. 
درج و انتشــار مقاله هاي تكمیلي براي مباحث ریاضي 
كه در كتاب هاي درســي نارسا و یا ناقص آورده شده اند، 
بازي هاي ریاضي، لطیفه هاي ریاضي، ایســتگاه اندیشه، 
طرح مسائل مسابقه اي، پرسش هاي پیكارجو )در این مورد 

كارهاي آقاي شرقي ستودني است( مصاحبه با فرهنگیاني 
كه تجربه هایي در تعلیم و تدریس دارند، بخشي از مطالبي 

هستند كه به غناي هرچه بیشتر مجله كمك  مي كنند.

ابراهيم دارابی
نویسنده و مترجم 

من و برهان؛ هم  سابقه ايم!

در زمســتان ســال 1370، مجله اي 
ریاضي را در پیشخوان كتاب فروشي معتبر 
شهر دیدم كه گویا جرعه آبي باشد براي 
تشنه لبان! مجله ریاضي »برهان« )براي 
دانش آموزان دبیرستان( ـ شمارة 1 ـ در 
قطع 20 در 2٥ با جلدي مقوایي در 84 صفحه به قیمت 
300 ریال. یادم نمي رود كه شــاید یك ساعت ایستادم و 

تمام مجله را در كتابفروشي برگ به برگ ورق زدم.
تا به امــروز برهان ربع قرن همراه و همدم معلمي من 
بوده اســت! »من و برهان، هم سابقه ایم!« و اینك خدا را 
ســپاس كه برهان همچنان و پس از 2٥ سال برپاست و 

انتشار صدمین شمارة خود را جشن مي گیرد.
به سردبیر سخت كوش، مدیران داخلي )از ابتدا تاكنون(، 
اعضاي تحریریه و دیگر نویسندگان و خوانندگان باوفاي 
برهان، انتشــار صدمین شمارة مجله را تبریك مي گویم. 
امیدوارم قلم هایي كه در این راه قدم برداشته اند از جوهر 
عشــق لبریز و در تب انتشــار دانش و معرفت همچنان 

بي تاب باشند. خدا قوت!
عنایت اهلل راستی زاده
دبير ریاضی شيراز
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من با مجلة برهان بزرگ شده ام

براي من ســخن گفتــن از مجلة برهان 
كار خاطره انگیزي است. چون اگر گزاف 
نباشــد، مي خواهم بگویم: »من با مجلة 
برهان بزرگ شده ام«. این بزرگ شدن هم 
از نظر ســني، هم از نظر آموزشي و هم 
از نظر خاطرات است. بنابراین برای اعتالی هرچه بیشتر 

مجلة برهان پیشنهاداتی دارم:
1. توجــه به نگرش هاي جدید آموزشــي در ریاضیات و 
مكاتب نوین. مكتب »مهارت هاي حل مسئله«1 از جملة 
این مكاتب اســت كه مبتني بر آمــوزش مهارت ها براي 
یافتن راه حل مسئله است و نه ارائة حل مسئله. صداي این 

مكتب باید بسیار پرطنین در برهان نواخته شود.
2. ارائة شیوه هاي ارزشیابي نوین كه معلومات سنج باشد 

نه محفوظات سنج.
3. ارائة آموزش هاي نظام مند )سیستماتیك( ریاضي شامل 
اثبات هاي بدون كالم، كاریكاتورها، طرح واره ها، هندسه و 
جبر، جدول و نمودار، و مقایسة آن ها. این موارد باید پاي 

ثابت نشریة وزین برهان باشند.
4. ارائــه روش هاي صحیــح مطالعة ریاضیات. اســتاد 
شهریاري گاه مقاالتي در زمینة روش هاي صحیح مطالعة 
ریاضي داشــت با عنوان »شــما هم مي توانید در درس 
ریاضي خود موفق باشید«، و یا آقای اميري در زمینه هاي 
تمركز در مطالعه، چند توصیة كلیدي در قسمت »حرف 
اول« بیان مي كرد. این بخش باید با اســتفاده از همكاري 
مشــاوران محترم آموزشي و اســتادان به شكل تازه اي 
ارائه شــود. مثاًل: جزوه محوري بلي یا خیر؟ نت برداري در 
كالس درس چگونه باید باشد؟ آیا مطالعة ریاضي هوش 
ویژه نیاز دارد یا خیر؟ و... بعضي از همكاران هســتند كه 

لیسانس ریاضي دارند، اما در رشتة مشاوره فوق  لیسانس یا 
دكترا گرفته اند. كمك گرفتن از این دوستان باعث غناي 
مبحث »روش مطالعة صحیح ریاضیات« مي شود. آموزش 
شگردهاي موفقیت در ریاضیات یكي از مهم ترین مسائلي 

است كه مورد غفلت واقع شده است.
٥. اســتفاده از ادبیات در آمــوزش ریاضي. بهره گیري از 
كاریكلماتور، شعر آموزشي ریاضي، تفسیر شعرها با دیدگاه 
ریاضي، چیستان و داستان واره ها باید توسط تیمي تركیبي 
و حرفه اي از شــاعران، ریاضي دانان و پیشكسوتان انجام 

پذیرد و پاي ثابتي در مجله باشد.
۶. اســتفاده از فناوري، فناوري اطالعــات و ارتباطات و 
نرم افزارهاي ریاضي در آموزش ریاضي. گاه صفحات قابل 
توجهي از نشــریه به معرفي فالن نرم افزار اختصاص داده 
مي شود. این كار یك نشریة حرفه اي نیست. چون آموزش 
این نرم افزارها در چند صفحه امكان پذیر نیست و آشنایي 
كم هم ارزشي ندارد. ما به محصول خروجي این نرم افزارها 
نیاز داریم تا به ما كمك كند، مفاهیم ریاضي را بیاموزیم. 
بجاست بهترین نرم افزارها از این دست انتخاب و در یك 
كتاب به صورت مناسب تدریس شــوند. برهان مي تواند 
آخرین نكات، ریزه كاري هــا و خروجي ها را در این مورد 

بررسي و مطالعه كند.
7. توجه به ارتباط هــاي عرضي بین درس ها. این كار در 
همه جا مغفول واقع شــده است. جاي چنین كارهایي در 
مجله خالي است. البته مقاله هایي مثل مقالة آقاي شرقي 
به نام »كاربرد هندسه در فیزیك«، یا اثر آقاي كریمي در 
مورد ارتباط شیمي و ریاضي را در مجله داریم، ولي صفحة 

ثابتي براي این موارد وجود ندارد. 
8. حل یك مسئله با چند روش. این مبحث نیز باید پاي 

ثابت نشریه باشد.
9. طراحي مســابقة ریاضي برهان. به كمك انجمن هاي 



288

كه تجربة دو ســه ســالة تدریس به او آموخته بود، براي 
آزادكردن افكارش از زندان ترافیك هاي روزمرة شــهري 
كه بــراي رفتن به محل كارش، ناگزیــر از عبور از آن ها 
بود، چاره اي بیندیشــد. او طراحي نقشة تدریس روزانه و 
راه هاي جدید و امیدبخش در حل مسائل مرتبط با آن را 
براي شكستن قالب كلیشه اي معلوماتش، تجربه مي كرد. 
موضوع آن روز »ماتریس و دترمینان« بود. چنان غرق در 
اعماق دریاي دانسته ها شده بود كه متوجه تالطم امواج 

صداي رانندة سرویس نشد:
ـ خانم! به آخر خط رسیدیم، نمي خواهید پیاده شوید؟!

انتهاي خط، انتهاي مسیر نبود. همچنان باید تا رسیدن 
به مقصد و مقصود، پیش مي رفت. كمي نگران و افسرده 
بــود. گویي در طي طریق، كوتاهي كرده اســت. چرا كه 
روزمرگي و شــرایط روز قبــل، او را از تمركز بر موضوع 
تدریسش غافل كرده بود. برخالف همیشه نتوانسته بود 
مطالب تكمیلي مناسبي براي مبحث درسي فراهم كند. 
نه تبلت، نه اینترنت و نه فضا و شبكه هاي مجازي! بهترین 
منبــع تبادل اطالعات آن زمان، كتاب و مجله بود و بس. 

آن هم نه هر كتاب و مجله اي.
و اینك... به راستي، به كجا مي رویم؟

»بیداري باد بر چشمان خفتة نسلي كه با ظهور فناوري، 
چشمان شــان را بر اعتبار و قداست كتاب و دیگر منابع 

معتبر بسته اند!«
شتابان به سوي مدرســه روان بود و از مقابل دبیرستان 
پسرانه اي كه در مســیرش قرار داشت، مي گذشت. یكي از 
شاگردان آن مدرسه، مجله اي را كه سپر گریز از تازیانه هاي 
باران بر سر كم مویش كرده بود، در كنار خیابان رها كرد و 
وارد مدرسه اش شد. هالة باران، نوشتة روي مجله را در خود 
محو كرده بود. قدرت تشخیص عنوان مجله را نداشت. عجیب 

بود: اسم مجله نیز »باران« است؟! بي اراده آن را برداشت.

ریاضــي و خانه هاي ریاضیات مي تــوان در مورد مباحث 
مجلة برهان مسابقه برگزار كرد تا اندك اندك به یك برند 

علمي تبدیل شود؛ مانند آزمون هاي كنكور، تافل و... .
10. ایجــاد كانال هایي در تلگــرام در مورد مباحث ثابت 
برهان و استفاده از بازخورد و بازتاب نظریات دانش آموزان 

و همكاران.
11. ثبت نشریة رشد برهان ریاضي به عنوان یكي از منابع 

درس هاي دوره هاي ضمن خدمت دبیران ریاضي.
بهنام آیتی پور
دبير ریاضی 

پی نوشت ..............................................

1. Skills of problem solving

ترنم باران تا تجلی برهان

و آن روز، روز دیگــري از دور روزگاران 
بود. به گمانم، كودك خواب آلود یك صبح 
پاییزي، خود را براي برخاســتن از بستر 
ســال 1382 آماده مي كرد. هزاران صبح 
دیگر دمید و خواهنــد دمید، اما آن روز 
دیگر تكرار نخواهد شــد. در آستانة سپیده دمان، باران بر 
چشــمان خفتة شهر مي بارید. گویي درصدِد بیدار كردِن 
ذهن هاي كوچك رشــد نیافتگان بود و یا مي خواســت 
حقانیت و برهان خود را در فرو نشاندن عطش خاك تشنة 
دانش كه همواره سرشار از بذرهاي نورسیده و در آستانة 

رشد و شكوفایي است، به اثبات برساند.
معلمي تازه كار، هم ســو با طبیعت، در حال شســتن 
غبار ابهامات از شاخه هاي باغچة ریاضي ذهنش بود. چرا 
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هنگامي كه زیر ســقف دفتر مدرســه پناه جســت و 
چشــمان شسته شده از بارانش را گشود، نام اصلي مجله 
برایش نمایان شــد: »مجلة رشد برهان ریاضي«. بي اراده 
شروع به ورق زدن كرد و در عین ناباوري با مقاله اي تحت 
عنوان »روش هاي سریع محاسبة دترمینان« مواجه شد. 
باورش نمي شــد، چرا كه در پســتوي یك مجلة تر شده 
از ترنــم باران، تجلي برهاني را مي یافت كه نه تنها رشــد 
خودش، بلكه رشد شاگردانش نیز در گرو مشاهدة آن بود.

گاهي یك رهگذر نادانســته مأمور مي شــود كه پیغام 
نویدبخش معلم هستي را به رویت بگشاید. هدیه اي بر سر 
راهت قرار مي دهد كه سرشار از ناگفته هاست و تو فقط با 
در آغوش كشیدن آن، به سرِّ درونش پي خواهي برد. من 
هیچگاه درسي را كه آن پسربچه محصل برایم به ارمغان 

آورد، فراموش نخواهم كرد.
وقایــع زندگي هرقدر هم كه تصادفــي به نظر بیایند، 
تصادفي سر راهت قرار نمي گیرند. فقط وقتي با آن ها مواجه 
مي شوي كه آماده اي و مي تواني با پشت سر گذاشتن آن ها 
رشد كني و بهتر از آن چیزي بشوي كه قباًل بودي. من! از 

آن روز، معلم شده ام!
حدود ســیزده چهــارده ســال از آن روز مي گذرد و من 
بارها و بارها، از مطالب آموزنده و جالب مجالت رشــد و 
خصوصًا رشــد برهان ریاضي، به صورت چاپي و اخیراً به 
شكل الكترونیكي و در فضاي مجازي »اینستاگرام«، بهره 
جســته ام. اما هرگاه ماجراي آن روز را به خاطر مي آورم، 
ارزش كتابت و تدوین، و قداســت معلمي و تدریس برایم 

بیشتر و بیشتر آشكار مي شود.
مریم شاه محمدی
دبير ریاضی 

از برهان راهنمايی تا دبيرستان!

آشــنایي من با مجلة برهان به هفت 
سال پیش باز مي گردد؛ زماني كه من در 
پایة دوم راهنمایي تحصیل مي كردم. آن 
سال درسي به نام »اجتماعي« داشتیم كه 
به آموزش ضوابــط و ویژگي هاي جامعه 
مي پرداخت. آقاي عرفاني، معلم اجتماعي ما، فرد جوان 
و آگاهي بود كه عالوه بر تدریس این درس، مســئولیت 
مشــاورة بچه هاي اول راهنمایي را هم برعهده داشــت. 
دقیقًا یادم نمي آید كه در كدام درس بودیم، ولي خاطرم 
هست كه بحث پیرامون خدماتي بود كه جامعه به مردم 
ارائه مي دهد؛ مانند ساختن مسجد، ورزشگاه، پژوهشگاه، 
كتاب خانه و... . جمالتي را از معلم در آن جلســه به خاطر 
دارم كه مضمون آن ها چنین بــود: »جامعه از مردم و از 
انسان هاي مختلفي تشكیل شده است. این انسان ها ظاهر، 
فكر، عقیده و استعدادهاي متفاوتي دارند و هر كدام با توجه 
به استعدادها و مسئولیت هایي كه دارند، انجام گوشه اي از 
كار جامعه را برعهده مي گیرند و خدماتي را ارائه مي دهند. 
شــما هم از االن باید بتوانید به درستي استعدادهاي تان 
را شناســایي كنید تا در عرصة درستي گام بردارید. مثاًل 
دربارة همین انتخاب رشــته اي كه در دبیرستان پیش رو 
دارید، بد نیست از همین االن فكر كنید و تصمیم بگیرید 

تا انتخاب درستي كرده باشید...«
در ادامة همین بحث بود كه آقاي عرفاني مجلة رشد را 
به عنوان منبعي خوب به ما معرفي كرد و گفت: »مي توانید 
عالقه هاي خود را با آن محك بزنید.« هر كسي مي توانست 
از بین دو نوع مجلة علوم و ریاضي رشــد یكي را انتخاب 
كند تا به هزینة خودش مدرســه آن را در اختیارش قرار 
دهد. از آن جا كه من به ریاضي بیشتر از علوم عالقه داشتم، 
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شکوفايی عالقه نهفته به رياضيات

رشد و شكوفایي توانایي هاي آدمي در 
گرو دو مطلب اســت: اول وجود استعداد 
نهفته در انسان، و دوم بستر مناسب براي 

بروز و رشد آن.
آشنایي من با »مجلة ریاضي یكان« در 
دوران دانش آموزي ام در دبیرستان، شاید آن بستر مناسبي 
بود كه در افزایش عالقة من به ریاضي مؤثر شــد و همان 
در سال هاي بعد مرا به ســمت دبیر ریاضي شدن سوق 
داد. متأســفانه آن مجلة وزین به تعطیلي كشیده شد و 
جــاي خالي آن، همچنان باقي ماند تا به چاپ مجله هاي 
»آشــتي با ریاضیات« و ســپس با تغییر نام به »آشنایي 
با ریاضیات« روبه رو شــدیم. ولي در آن ها نیز كه به قلم 
شیواي استاد فقید، پرویز شهریاري به تحریر درمي آمد، 
جایگاه مخاطب خیلي مشــخص نبود. هم معلمان و هم 

دانش آموزان مورد خطاب قرار مي گرفتند.
در ســال 13۶3 مجلة »رشد آموزش ریاضي« به چاپ 
رســید كه خوش بختانه انتشــار آن همچنان ادامه دارد. 
با اینكــه در آن مجله مخاطب اصلي معلمان بودند، ولي 
مطالبي براي استفادة دانش آ موزان نیز در آن پیدا مي شد 
كه البته بعد از تقریبًا 10 ســال، مقاله ها و مسائلي كه به 
درد دانش آموزان مي خورد، از هر شــماره به شمارة بعد، 
كمرنگ تر شدند و اكنون مطالب آن براي مخاطب اصلي 

مجله كه معلمان هستند، تهیه مي شود.
در زمستان 1370 »مجلة ریاضي برهان« كه مخاطب 
اصلــي آن دانش آ موزان بودند، به صــورت فصل نامه و با 
قیمت 300 ریال منتشر شد. از دیدن مجلة برهان خیلي 
خوشــحال شدم و در آن دوران كه دبیر ریاضي بودم، آن 
را به دانش آموزان معرفي كردم. چند روز بعد پرسیدم كه 

مجلة ریاضي رشــد برهان را انتخاب كردم. در اواسط آذر 
بود كه مدرســه این مجله را به من داد. تا قبل از آن جز 
كتاب ریاضي مدرســه و یك كتاب كار كه به پیشــنهاد 
معلم ریاضي تهیه كرده بودیم، هیچ  چیز دیگري در زمینة 

ریاضیات مطالعه نكرده بودم. 
به همین خاطر، این مجله برایم تازگي و جذابیت خاصي 

داشت.
یادم مي آید در آن مقاله اي پیرامون »غربال اراتستن« بود 
و همچنین مقاله اي به نام »تا چند بلدي بشماري« كه به 
معرفي اصطالحات و لغات بزرگتر از میلیارد پرداخته بود. 
هر چند كه من با توجه به شوق زیادي كه داشتم تقریبًا 
تمام آن مجله را خواندم، اما چون در آن دوران تنها مطلبي 
كه با آن به عنوان ریاضي سروكار داشتیم حل مسئله بود، 
مقاله اي با نام »سؤاالت ریاضي استرالیا« به سرعت نظرم 

را جلب كرد. نویسندة مقاله خانم چمن آرا بود.
من كه واقعًا از خواندن مجله ذوق زده شده بودم، شمارة 
مربوط به زمستان آن را تهیه كردم. جالب بود كه در آن 
هم ادامة مقالة »ســؤاالت استرالیا« آمده بود. بنابراین بار 
دیگر به این امید كه اتفاق قبلي تكرار مي شود، شروع به 

حل سؤاالت كردم. 
تقریبًا از آن دوران به بعد خوانندة پي گیر برهان شدم و 
آرشیو چهار سال این مجله را به طور كامل دارم. به واسطة 

مطالعة این مجله با بحث هاي زیادي آشنا شدم. 
محمد طبيعی
دانشجوی رشتة برق دانشگاه صنعتی شریف
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مجله را تهیه كرده اند یا نه. به جز یك نفر، كســي مجله 
را نخریده بود. هفتة بعد امتحان درســي ریاضیات جدید 
سال سوم را داشــتیم. ده نمرة این امتحان را به سؤاالت 
مجلة برهان اختصــاص دادم و نمرة بچه ها خیلي پایین 
شد. به آن ها گفتم كه نیمي از سؤاالت امتحاني از مجلة 
برهان بود، ولي عیبي ندارد من هفتة دیگر دوباره امتحان 
مي گیرم. بچه ها همگي مجله را تهیه كردند و در امتحان 
بعدي به جز دو سؤال كه از مجلة برهان بود، بقیة سؤاالت 
را از كتاب درسي دادم. نتیجة امتحان خوب بود و همگي 

راضي بودیم.
به قول آقاي آللي كه در آن دوران مسئولیت مجلة رشد 
آموزش ریاضي را به عهده داشــت: اگر هر فرد كه مجله را 
مي خرد، حتي فقط یك مقالــه از آن را بخواند، براي مان 
جاي خوشــحالي دارد. من نیز خوشحال بودم كه اگرهر 
دانش آموز فقط چند صفحه از مجلة برهان را خوانده باشد، 
آن بستر الزم فراهم مي شــود تا اگر در وجودش توانایي 
و عالقه به ریاضیات نهفته اســت، شكوفایي آن را شاهد 

باشیم.
حسين کریمی
عضو هيئت تحریریه مجله

برهان و گفتمان رياضی

خوارزمــي، خيــام، كاشــاني، 
ميرزاخانــي و... همگــي ریاضي دانان 
ســرزمین ما ایران هســتند كه همة ما 
به وجــود آن ها افتخار مي كنیم و از بودن 
با آن ها در یك خانواده شــاد هســتیم. 
اما افســوس كه گروهي از اعضاي ایــن خانواده به عربي 

مي نوشتند و گروهي دیگر به انگلیسي مي نویسند. علت 
این امر هرچه باشد، نتیجة آن وضعیت حال حاضر ماست 
كــه كتاب بزرگ »جبر و مقابله« خوارزمي، بعد از 1200 
ســال، در سال هاي بعد از انقالب به فارسي ترجمه شد و 
سایر كتاب ها هم وضع بهتري ندارند. یا ترجمه نشده اند 
و یا وضع چاپ و نشــر خوبي ندارنــد. خالصه اینكه این 
كتاب ها ارتباط خود را با ســایر اعضــاي خانوادة ریاضي 
فارسي زبان از دست داده اند. چرا كه به زبان آن ها نبوده اند 
و گفتمان ریاضي فارسي انجام نشده است. اعضاي جدید 
خانواده، یعني ریاضي دانان فعلي هم كه به زبان انگلیسي 
مي نویسند، مسائلي را حل مي كنند كه جنبة جهاني دارند. 
هرچند كه كار بسیار خوبي است، ولي به سختي مي توان 
گفت كه مشكلي از جامعة ما را حل كرده اند و باز هم در 

گفتمان ریاضي فارسي شركت نكرده اند.
در این بین معلمان ریاضي، دانش آموزان، ریاضي نویس ها 
و مردم مي مانند و هزاران مشــكل ریاضي. به هر شكل، 
زبان فارسي در زمینة ریاضي ضرر كرده است، چرا كه در 
این زبان گفتمــان ریاضي كم صورت گرفته و خانواده اي 

تشكیل نشده است.

شرط الزم براي تشكيل خانواده
با این مقدمه اهمیت وجود مجله هاي ریاضي فارسي زبان 
نمایان مي شــود؛ مجله هایي مانند »یكان«، »رشد برهان 
ریاضي« و »رشد آموزش ریاضي«. رسیدن به شمارة 100 
برهان خود نشاني از رشد گفتمان ریاضي فارسي نیز دارد 
و مجلة برهان گام هاي مؤثــري را در جهت از بین بردن 
مشــكل تاریخي ذكر شده برداشته است. جالب است كه 
بین نویسندگان برهان، دانش آموز، دبیر، استاد دانشگاه، آن 
هم از همة شهرها وجود دارند و با هم گفت وگو مي كنند. 
بنابراین همة معلم هاي ریاضي و دانش آموزان و استادان 
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به احتمال زیاد سایر اعضا هم چنین حسي دارند. بنابراین 
بد نیســت همانند یك خانوادة واقعي، نویسندگان مجله 
هر چند سال یكبار در جایي دورهم جمع شوند و كمك 
كنند تا گفتمان بهتري صورت بگیرد. این مكان مي تواند 
مكان كنفرانس هاي ریاضي باشــد یا در یكي از استان ها 
در خانه هاي ریاضي یــا در مكان هاي فرهنگي ادارة كل 

آموزش وپرورش استان ها.
اما به نظر مي رســد، اگر تاریخ دریافت هر مقاله باالي 

صفحة اول آن درج شود، اتفاق خوبي خواهد بود.

قاسم حسين قنبری
دبير ریاضی 

نگاه به آينده

معلمان، مدرسان، اســتادان، مؤلفان، 
مترجمان، دانش آمــوزان و دانش پژوهان 
گرامي عرصــة ریاضي، چاپ و انتشــار 
صدمین شماره از مجلة رشد برهان ریاضي 
متوســطة 2 را به تمامي شما تبریك و 
شــادباش عرض مي كنــم و امیدوارم كــه روزي ریاضي 
پیشگان ایران زمین شــاهد برگزاري جشن و نكوداشت 

100 سالگي مجلة ریاضي برهان متوسطة 2 باشند.
ارتباط و همكاري من با مجلة برهان به سال هاي پایاني 
دهة 1370 باز مي گردد. از آن ســال ها كه به عنوان یك 
نویســندة آزاد در مجله قلم مي زدم، تاكنون كه به عنوان 
عضو هیئــت تحریریه در مجلة ریاضــي برهان فعالیت 
مي كنم، بنابر خط مشــي هاي مجله در موضوعاتي مانند 
حساب دیفرانسیل و انتگرال، ریاضیات گسسته، معرفي 

به این گفتمان برهان دعوت هستند. به ویژه از زماني كه 
این مجله به ماه نامه تبدیل شده، دایرة هم كاري وسیع تر و 

خانواده پرجمعیت تر شده است.

همه دعوت اند، كسي نور چشمي نيست
چندي پیش زنگ تفریح در دفتر دبیرســتان نشسته 
بودیم. مجلة برهان هم روي میز بود كه یكي از مقاله هاي 
نگارنده در آن چاپ شده بود. یكي از همكاران، مقالة مرا به 
بقیه نشان داد و یكي دیگر از همكاران گفت: »حتمًا تشابه 

اسمي است وگرنه...«
به عبارت دیگر، بسیاري از دوستان فكر مي كنند كه تنها 
افراد خاصي از شهر خاصي به ویژه پایتخت مقاله مي نویسند 
و بقیه فقط مي خوانند. در حالي كه چنین نیست. شاید تا 
چند سال پیش امكان چاپ مقاله فقط براي برخي افراد 
فراهم بود، ولي در حال حاضر زمینه و فضا بسیار مناسب 
است و همه مي توانند در این گفتمان شركت كنند و چاپ 
كردن مقاله را تجربه كننــد. این خود مي تواند تجربه اي 
باشــد تا مقاله هایي در سطح علميـ  ترویجي و علميـ  

پژوهشي بنویسند.
ساختار مقاله هاي مجله و مشكالتي كه به آن ها پرداخته 
مي شود، به صورتي است كه باید به سرعت چاپ شوند و 
به اطالع بقیة اعضاي خانواده برسند كه خوشبختانه این 
مهم در حال انجام است. همچنین، اعضاي هیئت تحریریه 
و ســردبیر هم، انعطــاف و تحمل باالیــي دارند و حتي 
مقاله هایي را كه نقدهاي تنــد دارند هم چاپ مي كنند؛ 

بدون این كه بترسند سمت خود را از دست بدهند.

یك دورهمي ساده
نگارنده به عنوان یك عضو خانوادة برهان بسیار عالقه مند 
هستم كه با سایر اعضاي این خانواده از نزدیك آشنا شوم. 
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وبگاه هاي ریاضي جهان، معرفي كتاب، معرفي و بررسي 
مجالت ریاضي جهان، و ریاضیات در سینماي جهان قلم 
زده ام. امــا به نظر خودم بهترین مطالبم مجموعه مقاالت 
ریاضیات در سینماي جهان بوده است. زیرا ریاضي آموزان 
و ریاضي پیشــگان را با رویكردي دیگر از ریاضیات آشنا 
ســاخت و به عنوان ســتوني دربارة ریاضیات كه در هیچ 
مجله اي در ریاضیات جهان به آن پرداخته نشــده است، 
كاري جدید و قابل مالحظه بــود. امیدوارم كه در آینده 
بسیار نزدیك هم بتوانم در موضوعاتي جدید و پویا براي 
ریاضي آموزان در مجلة رشد برهان ریاضي متوسطة 2 قلم 

برانم.
در ضمن حدود یك ســال است كه ایدة منطقه اي شدن 
مجلة رشــد برهان ریاضي متوسطة 2، توجه مرا به خود 
معطوف كرده است. زیرا مي توان از ظرفیت و جایگاه ارزندة 
زبان و ادبیات فارســي در كشورهاي فارسي زبان منطقه، 
مانند تاجیكستان و افغانستان، براي فرامرزي شدن مجله 
بهره گرفت و دامنة حضور مجلة برهان را وسعت بخشید. 
بنابراین امیدوارم مســئوالن و دست اندركاران این مجله 
با اتخاذ اقدامات مورد نیاز، بســتري را براي اجرایي شدن 
این موضوع فراهم سازند. البته براي تحقق این مهم الزم 
است، بین دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، وزارت امور 
خارجه، و فرهنگستان زبان و ادب فارسي، هماهنگي هاي 

الزم و كافي به عمل آید.
احسان یارمحمدی
عضو هيئت تحریریه 



294

٭ ویژه نامة پایة دهم
این ویژه نامه مستندی است از تغییرات 
و تحوالت ایجاد شده در برنامة درسی 
پایة دهم و شامل چهار بخش کلیات، 
معرفی برنامه ها و دروس جدید، علم و 
هنر یاددهــیـ  یادگیری )پداگوژی( و 

برنامة ویژة مدرسه می باشد.

٭ ویژه نامة رشد آموزش 
فنی وحرفه ای و کاردانش

به منظور آشنایی بیشــتر هنرآموزان 
از فعالیت های انجام گرفته و تغییرات 
مربوط به برنامه  های درســی در نظام 
جدیــد دورة متوســطة دوم، ویژه نامة 
رشد آموزش فنی و حرفه ای تدوین شد تا هم زمان با برگزاری 
دوره های توجیهی و آموزشی ویژة هنرآموزان به عنوان یک 
جزء از بستة آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. محتوای این 

ویژه نامه در سه بخش تدوین شده است:
بخش اول: نظام ها و سیاست های آموزش فنی ؤحرفه ای

بخش دوم: برنامه  های درســی آموزش فنی وحرفه ای دورة 
دوم متوسطه

بخش سوم: بسته  های آموزشی و اجرا

٭ ویژه نامة نهمين دورة جشنوارة 
عکس رشد

جشــنوارة عکس رشد با هدف ایجاد و 
تقویت ارتباط عکاسان با مجالت رشد 
و جلب نظر آن ها به مسائل آموزش و 
پرورش، شناسایی عکاسان و حمایت از 
آن ها، ارتقای سطح عکاسی در بین فرهنگیان و دانش آموزان 
و بازبینی کاســتی ها و نقاط قوت آموزش و پرورش برگزار 
می شــود. این جشــنواره به دلیل حضور طیف وسیعی از 
عکاسان، از اعتبار خاصی در حوزة عکس در آموزش در ایران 

برخوردار است.

٭ ویژه نامة سيزدهمين جشنوارة 
کتاب های آموزشی و تربيتی رشد

فصل نامة تخصصی سامان دهی مواد و 
منابع آموزشی و تربیتی برای ناشران، 
پدیدآورندگان، معلمان، مدیران مدارس 
و اولیا و کارشناسان آموزشی و پرورشی 

می باشد.
٭ نرم افزار ویژة صدمین شماره رشد آموزش قرآن و معارف 

اسالمی
این نرم افزار شامل بانک اطالعات مقاالت مجلة رشد آموزش 

قرآن و معارف اسالمی از شماره یک تا صد می باشد.

تولیدات 9۵
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٭ فهرستگان رشد
طی 1۶ ســال گذشته، یکی از اهداف 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، 
امکان انتشار کتاب نامة رشد به تعداد 
آموزشــگاه های کشــور و ارسال یک 
نسخة رایگان برای تک تک آن ها بود که 
تا به امروز محقق نشــده بود. اکنون این خواسته با انتشار 
منتخبی از منابع آموزشی و تربیتی مناسب میسر شده و این 
فهرستگان در اختیار همة مدارس کشور قرار گرفته است. 
انتظار می رود با این فهرست منتخب، یافتن منابع آموزشی 
مورد نیاز خصوصًا برای معلمان آســان تر از پیش باشــد و 

پیامدهای مثبت آن در آینده آشکار شود.
اتفاق خوب دیگری که در فهرستگان افتاد این بود که برای 
نخستین بار منابع آموزشی مکتوب و غیرمکتوب در یک جا 
و در کنار هم به مدارس معرفی شدند. با این اتفاق، همکاران 
فرهنگی ما فقط با استفاده از مأخذ واحد می توانند به رفع 
نیازهــای مختلف خود در حوزة منابع آموزشــی و تربیتی 

مبادرت ورزند.

٭ ویژه نامــة چهل و ششــمين 
جشنوارة بين المللی فيلم رشد

در سالیان اخیر و با تقویت رویکرد بستة 
آموزشی به منظور تحقق اهداف کالن 
برنامة درســی ملی، نقش رسانه های 
آموزشی به ویژه فیلم و آثار نمایشی در 

قالب های متنوع داستانی، مستند و پویانمایی، بیش از پیش 
مورد توجه نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته است و در همین 
راستا انتشار كتابچة ویژه نامة جشنوارة بین المللی فیلم رشد، 
فرصتی است مغتنم برای شناسایی ظرفیت های بالقوه و به 
ظهور رساندن توانمندی های ملی و بین المللی در این زمینه.

ICDL ٭ بنياد
مهارت  های آنالین 

)Online Essentials(
این کتاب از ســری کتاب های آموزش 
اســتاندارد بین المللی برنامة درســی 
ICDL نسخة 1 می باشد که بر اساس 
سرفصل های اســتاندارد بنیاد جهانی ECDL/ICDL و 
مطابق با شرایط نرم افزار آزمون و صدور گواهینامة بین المللی 
توســط بنیاد ICDL جمهوری اسالمی ایران انتشار یافته 

است.

رایانة پيش دبستان
کتاب حاضر بر اســاس سرفصل های 
آموزشی استاندارد بنیاد ICDL ایران 
و برای کودکان مقطع پیش دبســتان 
تألیف گردیده است که اطالعات مفید 
و آموزنده ای را برای شــناخت رایانه و 

چگونگی کار با آن در اختیارشان قرار می دهد.
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آشنايی با توليدات فيلم  های آموزشی
طبق اســناد باالدستی حضور فیلم های آموزشی به عنوان 
بخشــی از بستة آموزشی شرایط دســت یافتن به جایگاه 
واقعی فیلم آموزشی در فرایند یاددهی ـ یادگیری را مهیا 
کرده اســت. با مصوب شدن برنامة درســی در پایه های 
تحصیلی مختلف، در سال اول فیلم های آموزشی معلمان 
با عنوان »بســتة آموزشــی بر فراز آســمان« تولید شد. 
پس از تثبیت برنامة درســی در ســال های بعد فیلم های 
آموزشــی دانش آمــوزی در دســتور تولید قــرار گرفت. 
آنچــه در ادامــه می آید بخشــی از تولیدات آموزشــی 
تولید شــده در ســال 139٥ می باشــد که بــرای اولین 
بــار عالوه بر تولید بــرای دانش آمــوزان و معلمان، فیلم 
آموزشــی مخصــوص والدیــن نیز تولید شــده اســت.

 عنوان فيلم: تربيت بدنی و سالمت
مخاطب: دانش آموزان کالس سوم ابتدایی

زمان فيلم: 20 دقیقه )2 فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 2 ماه
ساختار: مستند )2 فیلم مستند 10 دقیقه ای(

٭ موضوع فيلم اول: موضوعات شناختی
هدف از تهية فيلم: دانش آموزان را با موضوعات مربوط به 

سالمت و تندرستی آشنا می کند.
٭ موضوع فيلم دوم: آموزش شنا

هدف از تهية فيلم: عالقه مند کردن و زمینه سازی برای 
توسعة رشتة ورزشی شنا.

 عنوان فيلم: تربيت بدنی و سالمت
مخاطب: دانش آموزان پایة هفتم
زمان فيلم: 4٥ دقیقه )3 فیلم(

نوع فيلم: کمک آموزشی
زمان اجرا: 3 ماه

ساختار: مستند )3 فیلم مستند 1٥ دقیقه ای(
٭ موضوع فيلم اول: آموزش بسکتبال

هدف از تهية فيلم: عالقه مندی به فعالیت های بدنی و 
ورزشی و آشنایی با رشته بسکتبال؛ توجه به ارتقای سالمت 
و بهداشت ورزشی خود و دیگران؛ ایجاد فرصت های کسب 
تجربة شکست و پیروزی در بازی و ورزش دانش آموزان برای 

رویارویی با زندگی واقعی در اجتماع.
٭ موضوع فيلم دوم: پیاده روی در کوهستان

هدف از تهية فيلم: آشنایی با فعالیت  های ورزشی متناسب 
با محیط طبیعی.

٭ موضوع فيلم سوم: معرفی ورزش زورخانه
هدف از تهية فيلم: آشنایی با ورزش های سنتی

 عنوان فيلم: مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش آموزان پایة پنجم
زمان فيلم: 10٥ دقیقه )8 فیلم(

نوع فيلم: کمک آموزشی
زمان اجرا: 4 ماه

ساختار: مستند موشــن گرافیک یا کات آوت و آرشیوی 
)شامل 2 موشــن گرافیک یا کات آوت ٥ دقیقه ای، 3 فیلم 
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مستند 1٥ دقیقه ای و 3 فیلم آرشیوی 1٥ دقیقه ای(

 عنوان فيلم: مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش آموزان پایة هشتم

زمان فيلم: 130 دقیقه )11 فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 4 ماه
ساختار: مستند موشــن گرافیک یا کات آوت و آرشیوی 
)شامل 4 فیلم موشــن گرافیک یا کات آوت ٥ دقیقه ای، 3 

فیلم مستند 1٥ دقیقه ای و 4 فیلم آرشیوی 1٥ دقیقه ای(

 عنوان فيلم: علوم
مخاطب: دانش آموزان پایة هفتم

زمان فيلم:  13٥ دقیقه )30 فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار: مستند )شامل 30 فیلم مستند 4 تا ٥ دقیقه ای از 

42 عنوان منتخب کتاب علوم(
هدف تهية فيلم: کتاب علوم به دنبال تربیت افرادی است 
که سواد علمی داشته باشــند. یعنی این توانایی را داشته 
باشند که از دانش خود برای زندگی و برای حل مسائل پیش 
آمده اســتفاده کنند. از این رو در این فیلم باید محتواهایی 
گنجانده شود که ارتباط علوم با زندگی را به خوبی نمایش 
دهد، روش علمی را تبیین کند، نقش دانش را آشکار سازد و 
ارتباط علم با جامعه،  محیط زیست و فناوری را نیز به خوبی 
به نمایش بگذارد. فیلم ها نباید یک سویه باشند بلکه باید تا 

حد امکان با رویکرد اکتشافی تولید شوند. فیلم های مستند 
علمی نمونه  های مناســبی برای درک رویکرد این فیلم ها 
هستند. برخی از فیلم ها می توانند به سبک آموزش معکوس 

تولید شوند. 

 عنوان فيلم: ریاضی
مخاطب: دانش آموزان پایة سوم ابتدایی

زمان فيلم: 11٥ دقیقه )شامل 8 فیلم از عنوان  های کتاب 
ریاضی سوم ابتدایی(
نوع فيلم: آموزشی
زمان اجرا: 3 ماه

ساختار: فیلم، انیمیشن، موشن گرافیک
هــدف از تهية فيلم: هدف ایــن فیلم فراهــم آوردن 
مجموعه ای اســت که دانش آموزان با تماشــای آن ضمن 
عالقه مند شدن به درس ریاضی، به اهداف محتوایی کتاب 
درسی ریاضی پایة سوم ابتدایی نیز دست یابند؛ ضعف های 
موجود در یادگیری خود نســبت بــه مفاهیم این کتاب را 
برطــرف کنند و درک خود را از مفاهیم ریاضی ارتقا دهند. 
معلمان این پایه نیز می توانند از این فیلم در جریان فرایند 

یاددهیـ  یادگیری استفاده کنند.

 عنوان فيلم: ریاضی
مخاطب: دانش آموزان پایة هشتم

زمان فيلم: 13٥ دقیقه ) شامل 9 فیلم از عنوان  های کتاب 
ریاضی هشتم(

نوع فيلم: آموزشی
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زمان اجرا: 3 ماه
ساختار:  فیلم، انیمیشن، موشن گرافیک

 عنوان فيلم: سبک زندگی
مخاطب: دانش آموزان پایة اول ابتدایی

زمان فيلم:  10 دقیقه )2 فیلم ٥ دقیقه ای(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 2 ماه
ساختار: موشن گرافیک و کات آوت

٭ موضوع فيلم اول: مهارت  های ایمنی در خانه و مسیر 
رفت و آمد از خانه به مدرسه

هدف تهية فيلم: هدف این فیلم، رشــد توان و قابلیت 
کودکان در حفظ ســالمت خود به هنگام رفتن و بازگشتن 

از مدرسه است. 
٭ موضــوع فيلم دوم: مقایســة دانش آمــوز بی نظم با 

دانش آموز منظم
هدف تهية فيلم: هــدف این فیلم مقایســة دانش آموز 
بی نظم با دانش آموز منظم و تأثیر بی نظمی در عدم موفقیت 
تحصیلی و ایجاد مشکالت روحی در فرد و داشتن نظم در 
زندگــی و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی و آرامش روانی 

است.

 عنوان فيلم: سبک زندگی
مخاطب: دانش آموزان دورة اول متوسطه

زمان فيلم:30 دقیقه )2 فیلم 1٥ دقیقه ای(
نوع فيلم:کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار:  مستند

٭ موضوع فيلم اول: مهارت   برخورد عاقالنه با پدیدة بلوغ 
در دختران.

٭ موضوع فيلم دوم: مهارت   برخورد عاقالنه با پدیدة بلوغ 
در پسران

 عنوان فيلم: معرفی مشاغل 1
مخاطب: دانش آموزان دورة اول متوسطه

زمان فيلم: 140 دقیقه )4٥ فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 4 ماه
ساختار: مســتند و موشــن گرافیک )44 فیلم مستند 3 
دقیقــه ای مربوط به مشــاغل، 1 فیلم موشــن گرافیک 8 
دقیقه ای مربوط به معرفی چارت حرفه ها و مشاغل و ارتباط 

آن ها با رشته های تحصیلی و بالعکس(
هدف تهية فيلم: معرفی حرفه  ها و مشاغل به دانش آموزان 
دوره هــای مختلف؛ معرفی گروه  ها و رشــته  های تحصیلی 
ـ حرفه ای دورة دوم متوســطه و دانشگاهی جهت هدایت 

تحصیلیـ  حرفه ای

 عنوان فيلم: هدیه  های آسمان
مخاطب: دانش آموزان پایة سوم

زمان فيلم:  80 دقیقه )13 فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
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ساختار: موشــن گرافیک و کات آوت بــا فضایی کودکانه، 
داســتانی و کلیپ )13 فیلم شــامل 3 فیلم داستانی 10 
دقیقه ای، 3 کلیپ ٥ دقیقه ای و 8 فیلم موشــن گرافیک یا 

کات آوت ٥ دقیقه ای بر اساس 20 درس کتاب(

 عنوان فيلم: هدیه  های آسمان
مخاطب: دانش آموزان پایة چهارم

زمان فيلم: 100 دقیقه )12 فیلم(
نوع فيلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار: موشــن گرافیک و کات آوت بــا فضایی کودکانه، 
داســتانی و کلیپ )12 فیلم شــامل ٥ فیلم داستانی 10 
دقیقه ای، 3 فیلم مستند 10 دقیقه ای و 4 فیلم موشن گرافیک 

یا کات آوت ٥ دقیقه ای بر اساس 19 درس کتاب(
نکات کلی درمورد فيلم ها:

1. محوریت اهداف درس درنظر گرفته شود.
2. موضوع فیلم به تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم 

آموزشی بپردازد.
3. جذاب و اثرگذار باشد.

4. امکان نقد و بررســی عملکرد شخصیت های فیلم برای 
دانش آموزان فراهم شود.

 فيلم آموزشی نان و رستم )معرفی مکران(
سفرنامة رستم، سفری از غرب به شرق کرانة مکران با چند 
فارغ التحصیل هنرســتان دریایی جاسک می باشد. در این 
فیلم در چهار فصل به هم پیوسته )آب، باد، خاک و آتش( 

ویژگی های زادبــوم، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اهمیت 
اقتدار نیروی دریایی با زبان متناسب با گروه مخاطب ارائه 

می گردد.
زمان فيلم: ۵0 دقیقه

مخاطب: دانش آموزان دورة دوم متوسطه
نویسنده و پژوهشگر: وحید گلستان

کارگردان: مجتبی عباسی

 فيلم آموزشی »اولياء کالس اولی«
ورود به مدرسه فصلی نو، پراهمیت و جهانی از سؤال است 
نه فقط برای کودکان، بلکه برای پدر و مادرهایشان. تغییرات 
و به روز شدن شیوه های آموزش و ارزشیابی نیز به اهمیت 
این مســئله می افزاید که در این فیلم برای اولین بار پدران 
و مــادران مدنظر قرار می گیرند و با حضور برجســته ترین 
کارشناسان در حوزه های روان شناختی، تربیتی و آموزشی، 

اجتماعی و ... موضوع تبیین می گردد.
زمان فيلم: 40 دقیقه

مخاطب: اولیاء اول ابتدایی
نویسنده و کارگردان: وحید گلستان
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انتشار هفتمین شمارة  مجالت عمومی 
رشد سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

4/۶17/٥00 نسخه و انتشار فصل نامه های 
بهار 9٥ در 700//112 نسخه.

انتشار هشتمین شمارة مجالت عمومی 
رشد سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

4/471/٥00 نسخه.

برگزاری نشست »بازخوانی تجربه های مجالت رشد در 
فضای مجازی«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی از نگاهی دیگر«.

حضور مجالت رشد در بیست و نهمین دورة نمایشگاه 
کتاب تهران.

برگزاری نشست »حجاب در مجالت رشد«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی پیش از بلوغ«.

برگزاری هجدهمین نشست ساالنة دفتر در 
مجتمع رشد، شهر تنکابن.
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برگزاری مراسم »نکوداشت انتشار صدمین شمارة رشد 
آموزش قرآن و معارف اسالمی«.

انتشار نهمین شمارة مجالت رشد کودک، رشد نوآموز 
و رشد دانش آموز سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

2/88٥/000 نسخه.

برگزاری نشست »نقد و بررسی مجلة رشد آموزش 
ابتدایی«.

برگزاری نشست »هویت جنسی و مجالت رشد«.

برگزاری نشست »هدایت تحصیلی و مجالت رشد«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی از نگاه استاد شهید 
مرتضی مطهری«.

برگزاری جلسة »نقد و بررسی رشد آموزش برهان 
ریاضی متوسطة 2«.

برگزاری برگزاری نشست »بایدها و نبایدهای 
مراقبت  های جنسی«.

برگزاری سومین جلسة شورای سیاست گذاری 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی رشد.

سفر گروهی از سردبیران مجالت رشد به استان 
مازندران )قائم شهر(.
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شهریور
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برگزاری پنجمین جلسة شورای سیاست گذاری 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی رشد.

انتشار شمارة 1 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
9۶-9٥ با شمارگان 4/171/000 نسخه و انتشار 

فصل نامه های پاییز 9٥ در 107/٥00 نسخه.

سفر گروهی از مدیران و سردبیران به استان خراسان 
رضوی )مشهد(.

برگزاری مراسم »اختتامیة نهمین جشنوارة عکس 
رشد«.

برگزاری نشست »آسیب شناسی محتوایی مجالت 
رشد«.

برگزاری نشســت »ایده یابی از قــرآن و نهج البالغه و 
صحیفه سجادیه«.

سفر گروهی از مدیران و سردبیران مجالت رشد به 
استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد(.

برگزاری مراسم »اختتامیة هفتمین جشنوارة 
ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد«.

برگزاری نشست »ناشران آموزشی با رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی«.

برگزاری مراســم »رونمایــی از کتاب در تمنای 
یادگیری«.

برگزاری شانزدهمین گردهمایی »نمایندگان رشد 
استان  ها«.

برگزاری شانزدهمین گردهمایی»نمایندگان رشد 
مناطق تهران و شهرستان های استان تهران«.
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انتشار شمارة 2 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
9۶-9٥ با شمارگان 4/43۶/000 نسخه.

انتشار شمارة 3 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
9۶-9٥ با شمارگان 4/٥37/000 نسخه.

انتشار شمارة 4 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
9۶-9٥ با شمارگان 4/٥14/000  نسخه و انتشار 

فصل نامه های زمستان 9٥ در 102/200 نسخه.

برگزاری مراسم اختتامیة سیزدهمین »جشنوارة کتاب 
رشد«.

برگزاری مراسم اختتامیة چهل و ششمین »جشنوارة 
فیلم رشد«.

برگزاری مراسم افتتاحیة چهل و ششمین »جشنوارة 
فیلم رشد«.

حضور مجالت رشد در بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات تهران.
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11

4
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2٥

انتشار شمارة ٥ مجالت عمومی رشد سال 
تحصیلی 9۶-9٥ با شمارگان ٥07/000/4 

نسخه.

انتشار شمارة ۶ مجالت عمومی رشد سال 
تحصیلی 9۶-9٥ با شمارگان ٥00/٥04/4 

نسخه.

نشست »هم اندیشي مدیران و سردبیران مجالت رشد 
با نمایندگان مجالت رشد استان هاي یزد و بوشهر«.

گفت وگوی کارشناسان حوزة کتاب دفتر با 
ناشران و نویسندگان کودک و نوجوان قم.

برگزاری جلسة شورای سیاست گذاری فیلم رشد.

براي رشد
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفرت انتشارات وتکنولوژی آموزشی

تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است.
مقام معظم رهبری

»سـال نامة رشـد« نشـریه ای پژوهشـی، تحلیلی و آموزشی اسـت که می کوشد، 
ضمـن تبیین اهـداف و جایگاه رسـانه های آموزشـی در حـوزة تعلیـم و تربیت، 
چشـم انداز آینـدة دنیـای ارتباطـات و رسـانه ها را ترسـیم و عالیـق، نیازهـا و 

نگرش هـای آینده سـازان کشـور را بـه تصویر بکشـد.

این نشـریه، هم چنین بـا ارائه دسـتاوردها و یافته هـای پژوهشـی در زمینة نقد 
و ارزیابـی مجـالت رشـد، تـالش می کند بـه ارائه الگوهـا و سرمشـق های نو در 

بپردازد. حوزة رسـانه های آموزشـی 
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