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ويژه نامه يازدهمين همايش نمايندگان مجالت رشد   14 تيرماه 1390
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مراسم يازدهمين همايش نمايندگان مجالت رشد در 
استان هاى كشور، ساعت 8 صبح 13 تيرماه با تالوت 
آياتى از كالم اهللا مجيد و پخش سرود مقدس جمهورى 

اسالمى آغاز مى شود.
شركت كنندگان در همايش كه به احترام پخش سرود 
جمهورى اسالمى ايران به پا خاسته اند، در جاى خود 
سالن  سفيد  پرده  بر  نورى  تابش  و  مى شوند  مستقر 
همايش، نشان «رشد براى رشد» را بر پرده حك مى كند.

با شروع فيلم، اندك زمزمه هايى كه بين حاضران شكل 
گرفته است به سكوتى آرامش بخش تبديل مى شود. 
در لحظات آغازين فيلم چند نفرى از ميهمانان كه به 
تازگى رسيده اند با بغل دستى هاى خود، خوش و بشى 
مى كنند. دقايق چهارم و پنجم فيلم سپرى نشده است 
كه سكوتى مطلق سالن را فرامى گيرد. تغيير و دگرگونى 
در چهره حاضران با آغاز هر سكانس به خوبى مشهود 
است. لبخندها، سكوت و تأمل در حركات و رفتار كودكان 
و نوجوانانى كه در اين فيلم «رشد» را زندگى مى كنند. 
و تا پايان نمايش اين فيلم نيم ساعته، سكوتى كه ما آن 
را عالمت رضايت از ديدن اين فيلم زيبا تفسير مى كنيم 

ادامه دارد.
تبلور فصل قدرشناسى

مجالت  معاون  نادرى،  ناصر  و  مى رسد  پايان  به  فيلم 
خدا  نام  با  را  كالمش  كمك آموزشى،  انتشارات  دفتر 
آغاز مى كند. و به نمايندگان مجالت رشد كه وى آنها 
را «پديدآورندگان لحظات زيباى رشد» مى داند، خوشامد 

مى گويد.
او توليد و تولد هر مجله و رفتن به استان ها و ديدن شور 
و اشتياق مخاطبان مجالت و نمايندگان مجالت رشد 
را بهترين لحظات كار در دفتر انتشارات كمك آموزشى 
توصيف مى كند و به خاطر تالقى اين همايش با ايام 
فرح بخش تولد امامان معصوم، حضرت امام حسين (ع)، 
حضرت ابوالفضل (ع) و امام سجاد (ع) خداى بزرگ را 

سپاس مى گويد. 
نادرى اين همايش را «تبلور فصل قدرشناسى» از ياران 
استانى مجالت رشد مى نامد و با اشاره به فيلم «رشد 
و  شاكر  را  بزرگ  خداى  بايد  مى گويد:  رشد»  براى 
سپاسگزار باشيم كه رشد، بچه ها را به «تالش، پويايى، 
نقش آفرينى و زندگى كردن» واداشته است و اگر پاداش 

كار ارزشمند شما و ما همين مقدار هم باشد، كار بزرگى 
صورت گرفته است.»

شكر نعمات الهى
پس از پايان صحبت هاى نادرى، محمد ناصرى مديركل 
دفتر انتشارات كمك آموزشى سخنانش را با نام و ياد خدا 
آغاز مى كند. شكرگزارى از نعمات الهى و توفيق برگزارى 
اين همايش در ماه شعبان، ماه بركت، سرور و بهجت، 

فصل دوم سخنان ايشان است.
شاه بيت كالم وى اتفاق بزرگى است كه در سال 1364 
در دفتر انتشارات كمك آموزشى افتاده است. اما قبل از 
آن به نكته اى اشاره مى كند كه از نگاه وى افتخارى براى 

نظام فرهنگى كشور است.
او اعتقاد دارد، در سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى و 
دفتر انتشارات كمك آموزشى، وجود نيروهايى كه همواره 
كار همديگر را تكميل كرده اند و بر پلكانى كه يارانشان 
بنا نهاده اند گام گذاشته اند و بدون تخريب، گله مندى و 
عدم حق شناسى، مسئوليتشان را انجام داده اند، يك خير 

و بركت براى نظام فرهنگى كشور بوده است.

و اما آن اتفاق بزرگ
درسال 1364 كه مديريت دفتر انتشارات كمك آموزشى 
به عهدة آقاى مهندس چينى فروشان بوده و يارانى چون 
حميد  و  شجاعى  سيدمهدى  رحماندوست،  مصطفى 
گروگان با ايشان همكارى مى كردند، آنها به اين نتيجه 
رسيدند كه: در حوزة كتاب هاى دينى و طرح مسائل 
دينى براى كودكان و نوجوانان دچار مشكل هستيم. 
و براساس همين تفكر، هسته اى سه نفره از خواهران 
متعهد دفتر تشكيل شد تا دربارة تاريخ عاشورا، زندگانى 
امام حسين(ع) و ياران باوفايش كلية اسناد و مدارك 
تهيه شود و بدين گونه «موسوعه امام حسين(ع)» متولد 
شد. تاريخى كه قرار است تا 24 جلد ادامه داشته باشد، تا 
كنون 19 جلد آن منتشر شده است و در اربعين حسينى 

در سال جارى رونمايى خواهد شد.

نظر لطف آقا امام حسين(ع)
مديركل دفتر انتشارات كمك آموزشى تأكيد مى كند كه 
تشخيص درست نيازها در مجالت رشد، فداكارى براى 
انجام وظيفه درست و مؤثر و خوب نزديك به 500 نفر 
نويسنده، زمينه اى را براى آفرينش آثار متقن فاخر و مؤثر 

در كل كشور فراهم آورده است و تأييد علماى بزرگوار از 
جمله عالمه فقيد، استاد محمدتقى جعفرى، سندى بر 
حقانيت و ارزشمندى، اثر بزرگى مانند موسوعه است كه 
به زعم آن استاد فرزانه انجام اين كار بدون توفيق الهى و 

نظر لطف آقا امام حسين(ع) امكان پذير نيست.

تكميل حلقة توليد
ناصرى تأكيد مى كند: «قصه توليد اين كتاب از نيازى كه 
در مجالت رشد بود آغاز شد. اما توسعه و گسترش آن در 

پناه لطف ائمه الهى فراتر از انتظار و توقعات ما بود.»
را  رشد  مجالت  نويسندگان  انديشه هاى  حاصل  وى 
عرق ريزان روح اين عزيزان در قبال وظيفه اى وجدانى 
مى داند كه هر هفته، به عشق بچه ها دور هم جمع مى شوند 
و براى دلشان كار مى كنند و سرمايه اى ملى به نام مجالت 
رشد را مى آفرينند. در اين ميان نقش نمايندگان مجالت 
رشد نيز بى بديل و فراموش نشدنى است و به مصداق اين 
كالم كه: «كار را كه كرد آن كه تمام كرد» نمايندگان 
مجالت رشد در استان ها، كار عزيزان نويسنده را تكميل 

مى كنند و آن را به ثمر مى رسانند.» 
مديرمسئول مجالت رشد با اشاره به سفرى كه اخيراً 
داشته  هلند)  و  فرانسه  (ايتاليا،  اروپايى  كشور  سه  به 
است مى گويد: «شايد تا حاال براساس اطالعاتى كه از 
طريق گزارشات، رسانه ها و دوستان به دستم رسيده بود، 
نشريات رشد را نشرياتى بى نظير معرفى مى كردم ولى 
پس از اين سفر و مبادالت فكرى كه انجام شد، دريافتم 
كشورهاى  بين  در  بلكه  خاورميانه،  در  تنها  نه  ما  كه 
اروپايى نيز امتياز بزرگى، مانند مجالت رشد را در نظام 
تعليم وتربيت خود داريم كه در نوع خود بى نظير است.»

ما با شما كامل مى شويم
وى در پايان صحبت هاى خود با تشكر و تقدير مجدد 
از نمايندگان مجالت رشد و همكاران دفتر در مركز 
برنامه ريزى و آموزش نيروى انسانى، بخصوص جناب 
آقاى گرمارودى به ذكر تجربيات و الگوهايى استانى كه 
زمينة كارهاى اساسى در دفتر شده اند پرداخت و گفت: 
«ما در يك نظام ياددهىـ  يادگيرى، كارهاى همديگر را 
كامل مى كنيم تا بتوانيم وظايف و مسئوليت هايمان را 

آن گونه كه شايسته است انجام دهيم.»

د شد الت ندگا ا ن ش ا ارازد وكار كاررزشمندشما باشد، ههم همينمقدار ما و

روز اول همايش
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دومين بخش از همايش ساالنه نمايندگان مجالت 
رشد به نشست هم انديشى نمايندگان، روايت تجربه ها و 
بيان ايده هاى نوآورانة استان ها در حوزة ترويج و توسعة 

اثربخشى مجالت رشد در مدارس اختصاص يافت.
مدارس  از  يكى  مدير  اكرامى،  آقاى  بخش،  اين  در 
استان خراسان رضوى، خانم محمدى، مدير يكى از 
مدارس استان فارس، خانم اله وردى، معاون آموزش 
ابتدايى زنجان و خانم حوريه رضوانى  معاون آموزش 
ابتدايى استان گلستان  و خانم ساجدى مدير يكى از 
مدارس استان كرمانشاه،  تجربه هاى خود را در اختيار 

شركت كنندگان در همايش قرار دادند.
جذب مخاطبان دورة آموزش متوسطه، مسئله اى است 
كه فكر بيشتر نمايندگان استان ها را به خود مشغول 
ساخته است. اكرامى، فعاليت هاى فرهنگى اين استان 
مجلة  مطالعة  به  دانش آموزان  ترغيب  راستاى  در  را 
رشد جوان، اين گونه تشريح كرد: «دبيرستان زنده ياد 
صادقى در ناحية 4 مشهد براى ترغيب دانش آموزان به 
استفاده از مجالت رشد روند زير را پى مى گيرد. اولين 
مرحله «اشتراك مجله» است، اين آموزشگاه، سياست 
اشتراك 100درصدى دانش آموزان را دنبال مى كند. در 
اين راستا، مجلة پوسترهاى مقايسه اى تهيه و در تابلو 
اعالنات ثبت نام نصب مى كند. اين عمل فرصتى براى 

تفكر و انتخاب آگاهانه مجالت به خانواده ها مى دهد.»
اكرامى، مرحلة دوم را استفاده بهينه از مجالت دانست 
و آن را چنين توصيف كرد: «يكى از راه ها، بيان خالصه 
است.  دانش آموزان  توسط  مجله  محتواى  و  مطالب 
بحث و بررسى محتواى مجلة رشد در كالس توسط 
مجله،  محتواى  از  روزنامه ديوارى  تهيه  دانش آموزان، 
اختصاص قفسة ويژه مجالت رشد در كتابخانه، تهيه 
از  فراوانى  استفاده  كه  دانش آموزانى  به  ارزنده  جوايز 
مجله كرده اند. برگزارى آزمون چهارگزينه اى از مجله 
رشد جوان، از اقداماتى است كه به استفاده بهينه از 
رشد جوان كمك مى كند. همچنين ورود مجالت رشد 
ارسال  با  آنان  به  اطالع رسانى  طريق  از  خانواده ها  به 

پيامك، از جمله راه هاى ترغيب به استفاده بيشتر از 
مجله است.

در عين حال برگزارى مسابقه پيامكى با عنوان بهترين 
جمله دربارة مجله رشد جوان، از فعاليت هايى است كه 
در استان خراسان رضوى، براى ترويج مجله رشد جوان 

بكار گرفته شده است.»
محمدى، دومين سخنرانى بود كه به تشريح تجربه 
خود با عنوان «كودكان هم مى توانند» پرداخت. اين 
طرح با هدف گسترش و تقويت مطالعة كتاب هاى غير 
درسى، تقويت مشورت و همفكرى با ديگران، تمرين 
قدرت نوشتارى، خط و نقاشى و ايجاد جنب وجوش 

ميان دانش آموزان اجرا شده است.
در اين طرح كه به مدت يك سال به صورت فردى و 
گروهى در استان فارس به اجرا درآمد، از دانش آموزان 
خاطرات  كتاب،  از  استفاده  با  تا  است  شده  خواسته 
بزرگ ترها، مجالت رشد، راديو و تلويزيون مجله توليد 
اولياى  براى  متعددى  جلسات  منظور،  اين  به  كنند. 
آنان  براى  طرح  اهداف  و  شده  برگزار  دانش آموزان 
تبيين شده است و در نهايت همكارى آنان در اجراى 
طرح جلب شده است. پس از تهيه شدن مجالت توسط 
دانش آموزان، نمايشگاهى از مجالتى كه به دست بچه ها 

نوشته و تصويرگرى و توليد شده، برگزار شده است.
نوعى  را  مجالت  اين  تهيه  فارس  استان  مسئوالن 
كتاب  از  غير  آموخته هايى  از  غيرمستقيم  ارزشيابى 
درسى بچه ها مى دانند. خانم محمدى در پايان پيشنهاد 
كرد تا اين طرح در تمامى استان ها اجرا شود و سپس 
اين مجالت با مجالت دانش آموزان استان هاى ديگر 
مكان هاى  و  رسوم  و  آداب  از  بچه ها  تا  شود  مبادله 
تاريخى ديگر استان ها مطلع شده، تبادل فرهنگى بين 

دانش آموزان كشور صورت گيرد.
سومين سخنرانى به خانم اله وردى از استان زنجان 
در  استان  اين  فعاليت  گفت:  وى  داشت.  اختصاص 
روستايى  مناطق  در  رشد  مجالت  پوشش  خصوص 
است. در اين استان، پس از بررسى پوشش مجالت به 

اين نتيجه مى رسند كه استقبال دانش آموزان شهرى 
روستايى  دانش آموزان  استقبال  و  درصد   80 حدود 
حدود 15 است. اين استان با تشكيل اتاق فكر، طرح 
توسعه فرهنگ مطالعه يعنى پوشش صددرصد و رايگان 
مجالت رشد براى دانش آموزان روستايى استان زنجان 
را تهيه مى كند. اين طرح در شوراى آموزش وپرورش 
گروه  و  مى شود  تأمين  اعتباراتش  و  تصويب  استان 
تكنولوژى آموزشى دورة ابتدايى آن را اجرا مى كند. 
نتيجه اين طرح گسترش فرهنگ مطالعه در مناطق 

روستايى است. 
معاونت آموزش ابتدايى استان گلستان سخنران چهارم 
جشنواره  برگزارى  خصوص  در  كه  بود  همايش  اين 
روان خوانى در استان سخن گفت. با بررسى هاى انجام 
شده در اين استان مسئوالن به اين نتيجه رسيده اند 
كه يكى از علل ناتوانى دانش آموزان در امتحانات، عدم 

توانايى در خواندن سؤال است.
آموزشگاهى،  مرحله  درسه  روان خوانى  جشنواره  لذا 
شهرستانى و استانى با محتوايى 50 درصد از مجالت 
رشد، برگزار شد. در اين مسابقه ارتقاى مهارت خواندن 
آنان  مطالعه  حجم  افزايش  و  ابتدايى  دانش آموزان 

مدنظر قرار گرفته است.
نماينده  ساجدى  خانم  توسط  تجربه  آخرين  تشريح 
استان كرمانشاه صورت گرفت. وى گفت:  اين استان 
با بهره گيرى از محتواى مجالت رشد، نمايشگاهى از 
كارهاى دستى دانش آموزان برپا كرده است. همچنين 
تهيه روزنامه ديوارى، اجراى سرود و نمايش، آموزش 
تفكر و پژوهش، تقويت مهارت خواندن، امالء، ايجاد 
شادى و نشاط، تمامى با استفاده از محتواى مجالت 
اطالع رسانى  ساجدى  خانم  است.  گرفته  انجام  رشد 
مناسب با نصب تراكت، توزيع به موقع مجالت، تشكيل 
جلسات توجيهى براى معلمان و اولياء و استفاده بهينه 
از مجالت رشد بصورت تلفيقى در تمامى كالس هاى 
درسى را از عوامل تأثيرگذار در اشاعه مجالت رشد در 

اين استان دانست.

فعاليت هاى استانى مجالت رشد
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 آقاى نادرى، نحوه توليد محتواى رشد به چه ترتيبى است؟
 در فرايند توليد هر نشريه، چند حوزه وجود دارد: حوزة توليد محتواى 
فرهنگى، حوزة توليد فنى و هنرى و حوزة توزيع. اين سه مرحله كه عمدتاً 
ناظر بر جنبه هاى عملياتى است، يك «درآمد» و يك «سرآمد» دارد. منظور از 
درآمد، مجموعة نيازسنجى ها و برنامه ريزى هاست. سرآمد نيز دريافت بازخوردها 
و يافتن شيوه هاى اصالحى همان نشريه و رسانه است. در مرحلة توليد محتواى 
فرهنگى، معموالً در سه ماهة آخر هر سال، فرايند برنامه ريزى و توليد برنامة 
ساالنه مجالت آغاز مى شود . در اين مرحله، به چند مؤلفه توجه مى شود: اول 
به سند اهداف و راهبردهاى مجالت رشد كه خطوط كلى و جهت گيرى هاى 
اساسى مجالت رشد را دربرگرفته است؛دوم، اولويت هاى موضوعى كه از برنامه 
پنجم توسعه كشور ملهم شده است. سوم، جهت گيرى هاى كلى نظام آموزش 
و پرورش و بويژه رسالت و اولويت هاى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى 
است و چهارم، نيازهاو شايستگى هاى شغلى و حرفه اى مخاطبان در سه قلمرو، 
نگرشى، دانشى و مهارتى . سردبيران به عنوان عنصر اصلى طراحى برنامة ساالنه 
مجالت، با همفكرى اعضاى هيئت تحريريه (شوراى برنامه ريزى و كارشناسى 

مجالت)، برنامة ساالنه را تدوين مى كنند.
 در طراحى ساالنه مجالت چه مؤلفه هايى دخيل اند؟

 مهم ترين مسأله، اصول حاكم بر برنامه هاى ساالنة هر مجله است، كه با توجه 
به نيازهاى مخاطبان، اولويت هاى موضوعى و ساختار موضوعى مجله، طراحى 
مى شود. مسأله بعد، سرفصل ها و عناوين مجله است كه به شكل حرفه اى و 

جذاب و با رعايت پيوندهاى علمى و كاربردى موضوعات تهيه مى شوند.
كه  است  مجالت  ساالنه  برنامه  محتوايى  ساختار  مشخصات  بعدى،  بحث 
ناظر بر قالب هاى نوشتارى، حجم و پديد آورندگان پيشنهادى مجالت است. 
مديريت دفتر انتشارات كمك آموزشى با توجه به محتواى اسناد باالدستى و 

بازخوردهاى سفرهاى استانى و ساير شيوه هاى دريافت بازخورد (تماس تلفنى، 
ايميل، نامه و...) و نيز جلسات نقد حضورى مجالت در دفتر و نيز يافته هاى 
پژوهشى- كه توسط مركز مطالعات دفتر ارائه مى شود- برنامة مجالت را پايش 
و اعتباربخشى مى كند و پس از تصويب نهايى برنامه ها، از ابتداى سال، توليد 

محتواى فرهنگى مجالت آغاز مى شود.
 توليد محتوا بر چه اصولى شكل مى گيرد؟

 در اين مرحله، معموالً مجالت بزرگسال اعم از عمومى و تخصصى، براساس 
«اصل تلفيق»، پروندة مجالت را تكميل مى كنند؛ يعنى نيمى از مطالب را 
نويسندگان و مترجمان حرفه اى توليد مى كنند كه هم تسلط علمى دارندواغلب 
نيز توان درك واقعيت ها امروزين آموزش و پرورش را دارند و نيمى ديگر آثار 

نيز به مخاطبان اختصاص دارد كه در طول سال به دفتر مجالت مى رسد.
 اصل بعدى، «اصل مسأله مدارى» است . تالش مى شود محتواى مجالت، 
متناسب با نيازها، ساليق و در راستاى رفع خألهاى امروز آموزش و پرورش 
توليد شود. بى ترديد، مجالت رشد، ابزارى براى بهبود و ارتقاى فرايندهاى 
آموزش و پرورش است . اميدواريم با توليد هوشمندانه و آينده نگرانة مجالت 
رشد، نگرش مخاطبانمان را علمى، دانش آنها را روزآمد و رفتارهايشان را 

حرفه اى كنيم.
البته بحث تناسب و سنخيت مطالب با نيازهاى امروز مخاطب (مخاطب 
محورى)، بايستى با زبان و قالبى زيبا ارائه شود. لذا جنبه هاى زبان شناسانه 
(حوزه ويرايش) و زيباشناسانه گرافيكى ،رعايت اصول ژورناليستى (مطبوعاتى) 

در توليد مجالت، از حساسيت هاى خاصى برخوردارند. 
 ميزان مشاركت فرهنگيان در توليد محتواى مجالت چقدر است؟

 به جّد در تالشيم تا رّد پاى مخاطبان در مجالت رشد، ديده شود. در 
دورة تحصيلى سال 90-89 نزديك به چهارصد اثر از مخاطبان سراسر ايران 
در مجالت رشد عمومى بزرگساالن به چاپ رسيده است. تقريباً 30 تا 40 
درصد محتواى مجالت .البته بايستى نسبت به تهيه گزارش از جريان آموزش 

انتظار ما  از نمايندگان مجالت رشد

اطالع رسانى، 
مشاركت در توليد

 و سوژه يابى
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و پرورش استان ها، معرفى چهره هاى خالق آموزشى و تربيتى، فعال تر باشيم. 
در اين دوره، حدود 13 گزارش از استان ها  در مجالت بزرگسال عمومى چاپ 

شده است .
 در حوزه مجالت تخصصى اين مشاركت چگونه است؟

 در اين حوزه، مشاركت بهترى وجود دارد. در دورة تحصيلى سال گذشته، 
در مجالت علوم انسانى تخصصى، شامل قرآن، معارف اسالمى، زبان، زبان 
و ادب فارسى، تربيت بدنى، تاريخ، جغرافيا، علوم اجتماعى، هنر و مشاور 
مدرسه، 202 مقاله تأليفى و 8 مقاله ترجمه از مخاطبان وجودداشته است. 
در مجالت تخصصى علوم پايه، شامل مجالت شيمى، فيزيك، فنى حرفه اى، 
زيست شناسى، زمين شناسى، رياضى، برهان متوسطه و راهنمايى، نزديك به 
170 مقاله تأليفى و 40 مقاله ترجمه منتشر شده است يعنى تقريباً نيمى 
از محتواى مجالت تخصصى توسط فرهنگيان (معلمان، مديران، مربيان و 
مشاوران و كارشناسان آموزشى و تربيتى) توليد شده است. اما كمبود گزارش 

از استان ها نيز در اين مجالت احساس مى شود. 
 آيا دفتر تدبيرى براى جلب مشاركت فرهنگيان انديشيده است؟

 دو سال قبل، فراخوان ملى براى تهيه «بانك اطالعات فرهنگيان نويسنده 
و مترجم» توسط دفتر ارائه شد. در پى اين فراخوان، نزديك به سه هزار نفر 
از فرهنگيان، اطالعاتشان را براى ما ارسال كردند. البته تعداد محدودى از 
استان ها مشاركت نداشتند. از بين اين سه هزار نفر قطعاً بسيارى مى توانند در 
توليد محتواى علمى و فرهنگى مجالت مشاركت كنند. اعتقاد ما اين است 
كه هيئت تحريريه مجالت رشد به گستردگى همةفرهنگيان ايران است؛ همة 
كسانى كه اهل دانش و ذوق و تجربه اند و دردمندانه و آينده نگرانه به تعليم 

و تربيت مى انديشند.
 آيا نمايندگان توزيع مى توانند در تقويت حضور فرهنگيان در مجالت   

نقش داشته باشند؟
 قطعاً، جالب است بدانيد، آمار فرهنگيان همكار در توليد محتواى مجالت   

در هر استانى، ارتباط مستقيم با انگيزه و باور و نحوة فعاليت هاى فرهنگى 
نمايندگان رشد همان استان دارد. مديران فهيم، با سواد و اهل مطالعه، 

مى  توانند در بالندگى زيرمجموعة خود نقش آفرين باشند.
 چه راهكارى به نمايندگان پيشنهاد مى كنيد تا انگيزه فرهنگيان را براى 

همكارى با مجالت تقويت كنند؟
 بايد زمينة اطالع رسانى مجالت رشد را در استان ها بيشتر كنيم. االن 
برخى نمايندگان رشد با صدا و سيماى استانى يا بعضى از نهادهاى دولتى 
ارتباط دارند و از توانمندى هاى آنان استفاده بهينه مى كنند. در اين راه، 
بايستى از قابليت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات بيشتر استفاده شودو از 
برگزارى آزمون هاى الكترونيكى محتواى مجالت رشد غافل نشوند. معرفى 
سايت مجالت رشد، كار مهمى است. راهكار ديگر، تشويق فرهنگيانى است 
كه آثارشان در مجالت رشد منتشر مى شود. در برخى از استان ها، بعد از چاپ 
اثر فرهنگيان در مجالت رشد، نامه تقديرى از سوى مديركل استان به همراه 

هديه نقدى به آن فرد اهداء مى شود.
پيشنهاد مى كنم بانك اطالعات فرهنگيان نويسنده و مترجم هر استان در 
سايت آموزش و پرورش آن استان ها قرار گيرد تا زمينة معرفى آنها بيشتر 

فراهم شود.
 از نمايندگان توزيع مجالت چه انتظارى داريد؟

 من به چند نكته تاكيد دارم: اول اين كه زمينة اطالع رسانى و شناخت 
فرهنگيان از مجالت را بيشتر كنيم، دوم، مشاركت فرهنگيان را در توليد 
محتوا تقويت كنيم. بايد كارى كنيم انگيزه و رغبت براى مشاركت افزايش 
يابد. سوم، كمك در سوژه يابى (موضوع يابى) است. در سراسر ايران، هزاران 
سوژه و موضوع وجود دارد كه به لحاظ معيارهاى  خبرى، شامل گستردگى 
و شمول مخاطبان و مفيد بودن، تازگى و... ، قابليت ارائه در  مجالت رشد 
رادارند. به نظر مى رسد، براى درك اليه هاى پنهان و آشكار آموزش و پرورش 

در استان ها، همكارى جدى نمايندگان رشد، تاثيرگذار است. 
 از سال قبل بحث آموزش كوتاه مدت فرهنگيان در مجالت مطرح شده 

است. در اين باره بيشتر توضيح مى دهيد؟
 در دورة سال تحصيلى گذشته، در سه مجلة بزرگسال عمومى، شامل 
براى  علمى  ويژه نامه  سه  ابتدايى  آموزش  و  مدرسه  مديريت  معلم،  رشد 
دوره هاى آموزشى كوتاه مدت فرهنگيان منتشر شد. اين تجربه، بازخورد 
مطلوبى دراستان ها داشت. لذا امسال با همكارى مركز برنامه ريزى و آموزش 
نيروى انسانى، اين ويژه نامه ها به هشت مجله رشد شامل شش مجله بزرگسال 
عمومى (رشد معلم، مديريت مدرسه، تكنولوژى آموزشى، آموزش ابتدايى، 
آموزش راهنمايى و مدرسه فردا) تعميم يافت. برخى از اين مجالت ،1، 2 يا 
3 ويژه نامه خواهند داشت. و نيز دو مجله تخصصى معارف اسالمى و علوم 
اجتماعى .اين ويژه نامه ها در 4 شماره پيوسته از مهر تا دى ماه در مجالت 

عمومى و در شماره زمستان 90 در مجالت تخصصى منتشر خواهد شد. 
اميد است مجالت رشد،نقش محورى خود را به مثابه مهم ترين كانون 
آموزش و يادگيرى فرهنگيان، بخوبى ايفا كنندو دانش،بينش و مهارت آنان 
را براى برخورد با چالش هاى امروز آموزش و پرورش و پديدة جهانى شدن و 

مطالبات و انتظارات جامعه، ارتقا و بهبود بخشند.
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 همايش نمايندگان رشد با چه هدفي برگزار 
مي شود؟

دفتر  كلي  سياست هاي  تبيين  نشست،  اين  از  هدف 
انتشارات كمك آموزشي براى نمايندگان رشد، تقدير از 
نمايندگان رشد و نيز ايجاد وحدت رويه بين همكاران 
ستاد وصف است. ان شاءاهللا همه اين اصول  منجر به 
توسعه كمي و كيفي مجالت در سراسر كشور خواهد شد.

 سال گذشته نيز دفتر نشستي با نمايندگان 
داشت، اين نشست چه دستاوردهايي به همراه 

داشت؟
نشست قبلي دستاوردهاي گوناگونى داشت و افزايش 
توليد  در  يكپارچگي  استان ها،  در  مجالت  شمارگان 
محتوا و همكاري بيشتر استان ها، و در حقيقت افزايش 
تعامل بين دفتر انتشارات كمك آموزشي و همكاران ما 

در استان ها به وجود آمد.
 فرموديد كه از بعضي نمايندگان،تقدير خواهد 

شد، اين تقدير بر چه مبنايي صورت مي گيرد؟
معيارهايي  تحصيلي،  سال  يك  انتهاي  تا  ابتدا  از  ما 
نقش  مي گيريم.  نظر  در  نمايندگان  ارزيابي  براي  را 
نمايندگان فقط توزيعي و اجرايي نيست. با آغاز هر 
دوره،مالك هاي ارزيابى براى نمايندگان تعيين و اعالم 
مى شود و در طي دوره،براساس آن مالك ها، نمايندگان 

را ارزيابي مي كنيم.
 نمايندگان به غير از توزيع،چه وظيفه اى به 

عهده دارند؟
نمايندگان  دوره  يك  طول  در  كه  فرهنگي  نقش 
فعاليت هاي  مهم ترين  از  مي كنند،  ايفا  استان ها  در 
شود،سطح  پررنگ تر  نقش  اين  هرچه  است.  آنان 

دريافت كنندگان مجالت در استان افزايش مي يابد.
 آيا نشست امسال به طور خاص پي گير هدف 

متمايزي نسبت به سال هاي گذشته است؟ 
به غير از سياست هاي كلي دفتر،اين نشست چند نقطه 
متمايز دارد: يكي اينكه،ما به اين باور رسيديم كه توزيع 
مجالت بايد از حالت سنتي خارج شود و الكترونيكي 
شود. در اين نشست، به تبيين نرم افزار جديد توزيع 
مجالت در سراسر كشور خواهيم پرداخت و در روز 
دوم نشست اين نرم افزار را به طور جامع شرح خواهيم 
داد. اين نرم افزار طي سه فاز طراحي شده است ودر 

استان ها اجرا مي شود. فاز اولش، سال تحصيلي 90-91 
اجرايي خواهد شد. نكته ديگر،اين است كه مجالت ما 
شمارگان بااليى دارد،ولي فقط 35 درصد از دانش آموزان 
كشور را تحت پوشش خود قرار مي دهد. اين رقم نشان 
دريافت  را  رشد  مجالت   ، مدارس  از  خيلي  مي دهد 
نمي كنند و اين مدارس يا از وجود مجله مطلع نيستند 
و يا انگيزه اي براي دريافت مجله ندارند. امسال يك 
بستة تبليغي در شهريورماه به مدارس سراسر كشور 
ارسال  چگونگي  مي خواهيم  ما  شد.  خواهد  فرستاده 
بسته ها را در اين نشست تشريح كنيم و با نمايندگان 
تعاملي داشته باشيم تا اثربخشي اين بسته بيشتر شود.

مسئله ديگر تعامل بيشتر براي برگزاري چهارده دوره 
آموزشي ضمن خدمت است كه در سال تحصيلى آينده 
در برخي از مجالت چاپ مي شود و در اختيار مخاطبان 

قرار مي گيرد.
گفتيد نرم افزار در سه فاز اجرا مي شود، لطفاً در 

اين خصوص بيشتر توضيح دهيد.
و  تهران  استان ها،  در  نماينده  هفتاد  از  بيش  دفتر 
نيز  كدام  هر  و  دارد  تهران  استان  شهرستان هاي 
با  را  نمايندگان  اين  اگر   دارند.  زيرمجموعه هايي 
زيرمجموعه هايشان در نظر بگيريم،نزديك به هفتصد 
نفر خواهند شد. ما در فاز اول، رأس هرم هر استان 
را در نظر مي گيريم و نرم افزار را براي ايشان تشريح 

مي كنيم تا آن ها كار را شروع كنند. 
نمايندگان اصلي ،اطالعات را از زيرشاخه هاي خود 
فازهاي  در  اما  مي كنند.  نرم افزار  وارد  و  مي گيرند 
بعد مي خواهيم جلوتر رويم و نرم افزار را در اختيار 
با  مي خواهيم  حقيقت  در  دهيم.  قرار  زيرشاخه ها 
زمان  اين كه  ضمن  توزيع،  كار  الكترونيكي كردن 
را  فاكتور  صدور  بگيريم،  نمايندگان  از  را  كمتري 
يا  كاغذ  حذف  سيستم  نهايت  در  و  كنيم  راحت تر 
(paperless)را پي گيري كنيم،  تا همه فعاليت ها از 

طريق نرم افزار صورت گيرد.
 بسته تبليغى شامل چه موادي است؟

بسته تبليغى شامل پوسترهاي تبليغي، نامة دفتر به 
مديران محترم مدارس و خروجي هايي است كه شوراي 

تبليغات دفتر تعيين مي كند.
 انتظار دفتر از نمايندگان استان ها چيست؟

نمايندگان، خوشبختانه تا امروز به صورت تعاملي كار 
كرده اند و تمام توقعاتي را كه دفتر داشته ، برآورده 
كرده اند. البته بضاعت هر استاني متفاوت بوده است. 
توقع نداريم كه نماينده بتواند در زمان كوتاه شمارگان 
مجله را افزايش دهد. رويكرد تعاملي دفتر با نمايندگان، 
خيلي مناسب است و همواره قدردان ايشان هستيم، 
چرا كه بخش اصلي و مهمي از كار توزيع و فرهنگي 
در استان ها انجام مي شود و فعاليت هايي كه در سال 
تحصيلي 91-90 در راستاي بهتر شدن كيفيت توزيع 
انجام خواهيم داد، همان مطالبات نمايندگان است. مثًال 
نرم افزار جامع توزيع، برگزاري آزمون هاي ضمن خدمت 
فرهنگيان و بسته تبليغي ،همه از مطالبات نمايندگان 

بوده است. 
 آيا دفتر راه حلي براي حل مشكالت منطقه اي 

نمايندگان دارد؟
ما توزيع خودمان را برحسب چالش هايي كه در كار 
توزيع استان ها وجود دارد، تعريف كرده ايم. فرض كنيد 
اگر مجلةهاى دو استان را به  يك سبك و به صورت 
مشابه برايشان ارسال كنيم،ممكن است روند توزيع 
به خوبي انجام نشود. چرا كه مسافت ها و راه هاى وصول 

مجالت در مناطق با هم بسيار تفاوت دارد. 
ما با ارتباطي كه با نماينده ها داريم به اين نتيجه رسيديم 
كه استاني كه مساحتش بيشتر است و يا كار توزيعش 
بيشتر طول مي كشد.كار توزيع را ابتدا از آن استان ها 
شروع مي كنيم تا مجله زودتر به دستشان برسد و توزيع 
به موقع انجام شود. يا اگر استاني بارندگي زياد دارد، 

مجالت را با ماشين هاي كانتينردار ارسال مي كنيم.
 مهم ترين اصلي كه دفتر مجله در قبال كار با 

نمايندگان اتخاذ مي كند، چيست؟
تعامل بين دفتر و نماينده ها در جهت تحقق عدالت 
شناساندن  و  است  توزيع  كار  محور  و  آموزشي،اصل 
كه  است  ديگري  مهم  اصل  مخاطبان  به  مجالت 
نمايندگان در توزيع استاني آن را مورد دقت و توجه 
ما  نمايندگان  كه  تشويقي  روش هاي  مي دهند.  قرار 
دنبال مي كنند، به نحوي است كه دانش آموزان را به 
مطالعه بيشتر ترغيب مي كند و ان شاءاهللا موجب ورود 

مجله به تمامي مدارس سراسر كشور خواهد شد.

گفت و گو با سيد كمال شهابلو،معاون برنامه ريزى و انتشارات
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در  بازخوردش  نهايتاً  و  شما  نگاه  در  استانى  سفرهاى   
مجالت چه تأثيرى داشته است؟

باشد،  بيشتر  ما  سفرهاى  قدر  رسد،هر  مى  نظر  به 
مى تواند در شناخت بهتر مخاطب با توجه به تنوعى كه 

داريم به ما كمك كند.
مجالت  برنامه ريزى  شوراى  كه  است  اين  تاثيرش 
مى داند مخاطبان چه چيزى نياز دارند و چه چيزى 
را دوست دارند. اينكه مخاطب به چه چيز نياز دارد 
را مى توان به شكل هاى مختلف به دست آورد. يك 
روش آن گفت وگوى چهره به چهره است كه در اين 
بهترين  رسد،  مى  نظر  به  و  است  امكان پذير  سفرها 
روش است. اين سفرها اگر بخواهد با شرايط مناسب 
خود انجام شود، اثربخشى و كارايى بسيار بااليى براى 
شوراى برنامه ريزى مجله و توليد محتوا، خواهد داشت. 
من معتقدم كه بايد روى اين موضوع سرمايه گذارى 

بيشترى داشته باشيم.
 تاثير اين سفرها را در مجله خودتان چگونه مى بينيد؟ 
توليد  آنچه  اين است كه درمى يابيم كه  تاثيرش در 
مى كنيم، چقدر مصرف مى شود. وقتى من به بوشهر 
مى روم و مى بينم كاريكاتورهاى وسط مجله راهنمايى 
يا  و  زده اند  تابلو  هم روى  دانش آموزان  براى  حتى  را 
مى بينيم  زده اند،  معلم ها  اتاق  در  را  مطالبش  بعضى 
مجله توانسته چنين كاركردى داشته باشد. وقتى اين 
تصوير را به دست مى آوريم، در برنامه ريزى تاثيرگذار 

است.
اگر بخواهيم بگويم بركت سفر مجالت براى ما چيست، 
در يك كلمه مى توانم بگويم براى ما تغيير ايجاد مى كند. 
تغيير سه حالت دارد: يكى اينكه چيزهاى جديدى را 
ايجاد كنيم. دوم، باعث اصالح دريافت اطالعات جديد 
راكه  ديگرى  موارد  مى شود  باعث  سوم،  و  شود  مى 
وقتى مى گويند حجم  نياز نيست حذف كنيم. مثالً 
مقاالت نظرى شما زياد است و براى ما مفيد نيست، 
من مى فهمم مخاطب ما با چه چيزهايى درگير است. 
فراموش نكنيم كه سفر يكى از مسيرهاى گردآورى 
اطالعات است اما سهمش نسبت به روش هاى ديگر 

مى تواند بيشتر باشد.

استقبال استان ها را در اين سفرها چطور ديديد؟
به  زيادى  زحمت  سفرهايمان  در  مى كنم  حس  من 
استان ها مى دهيم، هماهنگى ها و برنامه ريزى ها ،زحمت 
زيادى را به ميزبانانمان تحميل مى كند. حتى بعضاً 
حال  عين  در  مى كنيم.  مختل  را  آن ها  عادى  برنامه 

استقبال آن ها بسيار خوب است.
مخاطبين ما نيز بايد ذهنيت الزم را نسبت به موضوعات 
داشته باشند. آن ها بايد بدانند كسانى كه مى آيند چه 
موضوعاتى  چه  درباره  است  قرار  و  دارند  مسئولبتى 

صحبت شود.
انتظار شما از نمايندگان چيست؟ آن ها چه كمكى  
به رفع مشكالتى كه مطرح كرديد، مى  توانند داشته باشند؟

انتظار اين است كه وقتى هماهنگى انجام مى دهند، 
سعى كنند ما را به واقعيت نزديك كنند. و ما وارد 
مدارس گلچين شده و نمونه نشويم. صادقانه و واقعى 
نمونه بياورند. براى خوشايند ما نمونه نياورند. براى ما 
اين ارزشمند است كه واقعيت ها را بشنويم و ببينيم. 
وقتى ما را وارد مجموعه اى مى كنند كه در سطح بااليى 
است، بايد خيلى مراقب باشيم كه فكر نكنيم همه جا 

اين گونه است و متاسفانه اين اتفاق مى افتد.
نمونه گيرى خوب است كه تصادفى باشد.گاهى ما وارد 

مجموعه اى شده ايم كه اصالً مجله را نمى شناسند. نكته 
بعد اين است كه برنامه ريزى نمايندگان بايد طورى 
باشد كه من به عنوان سردبير مجله راهنمايى، به مدرسه 

ابتدايى نروم.من حتماً بايد به مدرسه راهنمايى بروم.
مخاطب  به  دارد  امكان  چه  هر  كه  دارم  انتظار  من 
نزديك شوم. با مديران و معلمان بتوانم گفت وگو داشته 
باشم. مسأله بعد اينكه خودشان را خيلى به زحمت 
نيندازند، بعضى مى گويند بحث مهمان دوستى است، 
اما من معتقدم اگر از لحاظ محتوا كار بيشترى بشود 
ما  معرفى  در  اينكه  بعدى،  نكته  است.  بهتر  خيلى 
اغراق نشود، بعضا به ما مى گويند از وزارتخانه آمده اند. 
وقتى من با اين عنوان وارد مجموعه اى مى شوم، انواع 
مطالبات از من وجود دارد. بيمه معلم، حقوق اضافه، 
بحث بازنشستگى كارهاى پرورشى و... همه اين موارد 
مطرح مى شود كه در حوزه اطالعات ما نيست و اين 
براى وزارت آموزش و پرورش خوب نيست. چون ما 
اصوالً نمى توانيم به عنوان نمايندة وزارتخانه  پاسخگو 
باشيم. من نماينده مجله رشد هستم و اين بايد به 
مخاطب گفته شود. نكته بعد اينكه مدارس مدام از 
ما انتظار تشويق نامه دارند در حالى كه اين كار هم در 

حيطه اختيارات ما نيست. 
كنيم.  فعاليت  فرهنگى  كار  عرصه  در  ما  بگذارند 
نمايندگان بايد چنين زمينه سازى بكنند تا ما بتوانيم 
در اين فضا كار كنيم. ذهنيت مخاطبين ما بايد اين 
باشد كه اين گروه اصالً به دنبال افزايش تيراژ نيست 
بلكه ما دغدغه افزايش كيفيت و اثربخشى داريم. در 
حقيقت ما به دنبال نياز مخاطب هستيم. براى من اين 
خوشايند است كه مخاطبان بگويد من اين مطلب را 
خوانده ام و اين قسمتش را قبول ندارم. يا اينكه بگويد 
اين كه شما مى گوييد نظر و آموزه دينى من نيست،نظر 
غربى هاست، نظر دينى ما اين است. اين بهترين هديه 
سفر براى من است. من دوست دارم در سفرها فضايى 
ايجاد شود كه ما بتوانيم مجالت را به نقدى صادقانه 

،بدون مالحظات مرسوم اما منصفانه بسپاريم.

بهترين هديه سفر به استان ها!
پاى صحبت محمدرضا حشمتى، سردبير مجله رشد آموزش راهنمايى
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حميد شفيعى، نمايندة مجالت رشد استان 
كردستان

همايش را به استان ها بياوريد!
شفيعى، نمايندة مجالت رشد در استان كردستان، تأثير 
سفرهاى استانى دفتر انتشارات كمك آموزشى را مفيد 
و مثبت ارزيابى كرده و خاطرنشان كرد: «اين روزها 
حركت خيلى خوبى در راستاى فعاليت هاى فرهنگى 
مجالت رشد است. اگر اين سفرها بيشتر انجام شود به 
نفع استان و سردبيران مجالت است، چرا كه همكاران 
آشنا  رشد  مجالت  اهداف  و  سردبيران  با  بيشتر  ما 
مى شوند. متأسفانه تنها يك بار به استان ما سفر شده 
است. اگر حداقل دو سال يك بار به استان ها سفر شود، 
تأثير به سزايى در ارتقاى انگيزة همكاران در استان ها 

پيشگام در مطالبه مجله رشد دانست و افزود: «ما در 
اين  البته  كه  داريم  كمترى  استقبال  متوسطه  دوره 
مشكلى است كه در سراسر كشور مطرح است. نمى دانم 
دليلش چيست و بايد يك آسيب شناسى جدى در اين 

زمينه صورت گيرد.»

سيدعلى عبداللهى حسينى، نمايندة مجالت 
رشد استان مازندران

همت كنيم تا معلمان دست به 
قلم شوند

سال گذشته مسئوالن دفتر انتشارات كمك آموزشى 
سفرى به استان مازندران داشتند و از نحوة عملكرد 
اين استان در رابطه با توزيع مجالت رشد اطالعات 

كاملى به دست آوردند. نماينده مجالت استان مازندران 
تأثير اين سفر را چنين ارزيابى كرد: «در پى دعوتى كه 
ما از مدير كل دفتر انتشارات كمك آموزشى به همراه 
سردبيران مجله رشد داشتيم، همايش بسيار باشكوهى 
در سطح استان مازندران برگزار شد و ما توانستيم در 
كارگاه هاى  و  كنيم  همراهى  را  عزيزان  اين  شهر،   5
آموزشى با حضور بيش از 200 نفر از معلمان برگزار 
شد. در بازخوردهايى كه نمايندگان ما از شهرستان ها 
دريافت كردند، احساس رضايت بسيار زيادى از جانب 
شهرستان ها منعكس شده است؛ چرا كه فرصت بسيار 
خوبى فراهم شده بود تا معلمين ما با دست اندركاران 
مجالت رشد آشنا شوند، سئواالتى را كه دارند بيان 
نمايد و پاسخ هاى الزم را دريافت كنند. آنها توانستند 
ترويج  جهت  در  شهرستان ها  در  ما  بازوان  به عنوان 

مطالعه مجالت رشدـ  چه كمى و چه كيفىـ  گام هاى 
مؤثرى بردارند.»

وى در ادامه دربارة افزايش كيفيت و اثربخشى سفرهاى 
استانى خاطرنشان كرد: «ضمن اينكه سخنرانى هايى در 
جهت بيان اهداف دفتر انتشارات انجام مى شود، بهتر 
است كارگاه هاى آموزشى برگزار شود و حتى اهداف 
دفتر در قالب كارگاه ها بررسى شود. همچنين مى توانند 
مؤلفين را از سراسر استان گردآورى كنند و به عنوان 
تعاملى  تا  رشد برگزينند  مجالت  موقت  نويسندگان 
دوجانبه بين نمايندگان دفتر انتشارات كمك آموزشى 
و نمايندگان استان و شهرستان ها اتفاق بيفتد. اين كار 

قطعاً مى تواند تأثيرگذارى بيشترى داشته باشد.»
عبداللهى با اشاره به كسب رتبة سوم كشورى استان 
افزايش  و  رشد  مجالت  توزيع  زمينة  در  مازندران 
عوامل  ـ 89،  سال 90  در  جلدى  صدهزار  پوشش 
«بنده  كرد:  تشريح  چنين  را  استان  اين  موفقيت 
دستى  دور  از  هستم،  رشد  نماينده  اينكه  ضمن 
مجله  نويسندگان  از  يكى  به عنوان  و  دارم  آتش  بر 
ابتدايى  آموزش  مجالت  در  به ويژه  مى كنم.  فعاليت 
و رشد تكنولوژى مطلب مى نويسم و هرساله، 3 يا 
عالقه مندى  چون  مى رسد.  چاپ  به  من  از  مقاله   4
بسيار خاصى دارم در تمامى جلساتى كه با معاونين 
آموزشى، نمايندگان رشد و... داريم شركت مى كنم و 
تأكيد ما بر اين است كه معلمين را وارد گود كنيم تا 
دست به قلم شوند، ايده هاى خود را در معرض نقد و 
داورى قرار دهند و براى ما ارسال كنند. ما در استان 
كميته اى تشكيل داديم كه مطالب ارسالى را بررسى 
مى كند و اگر شرايط الزم را داشت، آن را براى تهران 
ارسال مى كنيم. اين حركت زمينه اى شد تا همكاران 
ما موفقيت هايى در اين زمينه كسب كنند. چون هر 
فرد  يك  تالش  حاصل  مى افتد،  اتفاق  كه  موفقيتى 

نيست، بلكه حاصل تالش مجموعه است.» 
عبداللهى در ارتباط با بهسازى مجالت رشد پيشنهاد 
كرد. مجالت بايد همسو با تغييرات در آموزش وپرورش 
و كتاب هاى درسى متحول شود و افزود: «چند سالى 
است كه بحث ارزشيابى توصيفى را مطرح كرده اند. 
كالس هاى چندپايه، روزبه روز در دوره ابتدايى افزايش 
پيدا مى كند. ولى من به  عنوان فردى كه تخصصم در 
زمينة آموزش ابتدايى است، مى توانم به جرأت بگويم 
كه در بخش ارزشيابى توصيفى خيلى كار نشده است. 
البته در سال تحصيلى گذشته مصاحبه هايى با خانم 
قربانى، دكتر شكوهى، دكتر حسنى شده است ولى 
بحث ها بسيار كلى مطرح شده اند. يعنى تكرار مكررات 

شده است.
عملياتى  نمونه  كنيم.  كار  عينى  و  مصداقى  بيائيم 
بياوريم. كالس هاى چندپايه هم به همين ترتيب است. 
ما در استان ها كالس هاى چندپايه داريم، اما در اين 
درباره كلى گويى شده است. جا دارد كه اين ها نمود 

عينى بيشترى داشته باشد.»

خواهد داشت.»
انجام  از  سال  چندين  گذشت  از  پس  وى  اعتقاد  به 
فعاليت هاى توزيع، نمايندة اين استان مشكل خاصى در 
خصوص توزيع مجالت در اين استان ندارد و مشكالت 

در طول زمان مرتفع شده اند.
با  همايش هايى  برگزارى  خصوص  در  ادامه  در  وى 
حضور نمايندگان استان ها گفت: «پيشنهاد مى كنم، 
گردهمايى ها به استان هاى مختلف بيايد. من امسال 
پيشنهاد دادم كه همايش در استان كردستان برگزار 
شود. اين كار باعث هم انديشى ساير استان ها شده و 
موجب آشنايى با آن استان خاص و عملكرد همكاران 

آن استان خواهد شد.»
شفيعى استقبال از مجالت رشد را در استان كردستان 
را  راهنمايى  و  ابتدايى  دوره  و  كرد  ارزيابى  مناسب 
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رشد  مجالت  نمايندة  ساالرى،  سيدجواد 
استان خراسان رضوى

توزيع  را  مجالت  سه روزه 
مى كنيم!

مديركل،  ميزبان   1389 سال  اسفندماه  در  ما 
معاونين و سردبيران محترم مجالت رشد بوديم و 
كرديم  سعى  و  داشتيم  پويايى  برنامة  روز،  دو  طى 
سردبيران  خدمت  در  استان  رشد  نمايندگان  تمام 
مديران  اكثر  تا  شد  تالش  عصر  نوبت  در  باشند. 
از  ارزيابى  و  يابند  حضور  جلسات  در  معلمان  و 
طرح  كه  آنهايى  و  باشند  داشته  مجالت  وضعيت 
داشتند، يا ابهاماتى داشتند، صاحب نظر بودند همه 

نقطه نظرات خود را مطرح كردند. 
مطالب فوق، بخشى از اظهارات سيدجواد ساالرى 

نماينده رشد استان خراسان رضوى است. 
وى سفر اعضاى دفتر انتشارات را بسيار مؤثر خواند 

براى افزايش اثربخشى سفرها و پيشنهاد كرد:
استان ها  در  عزيزان  حضور  مدت  دارد  امكان  «اگر 
شايد  باشد،  محدود  خيلى  برنامه  اگر  باشد.  بيشتر 
يك ساعت در جمعى  يا  دوستان بتوانند نيم ساعت 
مى توانيم  ما  شود  بيشتر  فرصت  اگر  يابند.  حضور 

ويژه اى  گردهمايى  خاص  شهرستان هاى  براى 
حتى  كنيم.  برگزار  مدارس  مديران  و  دبيران  از 
برگزار  دانش آموزان  حضور  با  ويژه اى  همايش هاى 
خواهيم كرد. اما با اين فرصت كم و به دليل دورى 
به  و  ساعت   2 قالب  در  مجبوريم  ما  مسافت ها 
محدود  بهره مندى  لذا  و  كنيم  جمع بندى  اختصار 

خواهد شد.»
وى در خصوص نحوة توزيع مجالت رشد در استان 
با  كه  تعاملى  و  «ارتباط  گفت:  رضوى  خراسان 
مجموعه نمايندگان مجالت رشد در استان داريم، 
سعى مى كنيم تا سوم، چهارم هر ماه كل مجالت 
مجالت  انبار  از  كه  دوستانى  حتى  كنيم.  توزيع  را 
طول  در  چطور  كه  بودند  متعجب  داشتند،  بازديد 
است.  شده  توزيع  استان  سطح  در  مجالت  روز   3
همچنين ما همين حركت يعنى بازديد گروهى را 
از شهرستان هاى خودمان داريم. ما بررسى مى كنيم 
كه آيا مجالتى كه طى 2 ـ 3 روز از سطح استان 
خارج مى شود، به موقع به دست مخاطب مى رسد 
براى  ويژه اى  گردهمايى  حال  عين  در  خير؟  يا 
نمايندگان داريم. سعى كرده ايم از بين نمايندگان 
گروه هايى را به عنوان گروه هاى نمادين و منتخب 
انتخاب كنيم و براى آن ها برنامه هاى ويژه اى داريم. 
موارد مختلف در خصوص توزيع و محتواى مجالت 
را آسيب شناسى مى كنيم و هر دو ماه يك بار شنواى 

نقطه نظرات آنان مى شويم.
استان خراسان رضوى برنامه هايى نيز براى افرادى 
و  رشد  مجالت  فرهنگ سازى  راستاى  در  كه  دارد 
تالش  يا  و  دارند  فعاليت  آن  محتواى  غنابخشى 
اوقات  در  را  مجالت  اين  از  بهره گيرى  تا  مى كنند 
اين  جلسه  در  كنند.  نهادينه  دانش آموزان  فراغت 
و  زيارتى  سفرهاى  برگزارى  به  مى توان  برنامه ها 

پرداخت كمك هزينه عتبات عاليات اشاره كرد.»

جواد پورحسينى (معاون آموزش متوسطه اداره 
كل آموزش وپرورش استان اصفهان)

نمود مجالت رشد از بود آنها 
كمتر است !

مكمل  نقش  آموزشى،  رسانه هاى  بنده  اعتقاد  به 
از  يكى  دارند،  درسى  برنامة  در  تعيين كننده اى  و 
اين رسانه هاى بسيار مؤثر به عنوان يكى تكنولوژى 

نوشتارى، مجالت رشد است.
كمك آموزشى  نقش  منكر  كسى  نمى رسد،  به نظر 
باشد  يادگيرى  ـ  ياددهى  فرايند  در  رشد  مجالت 
نظام  در  را  نقش  اين  رشد  مجالت  امروزه  انصافاً  و 

آموزشى به خوبى ايفا كرده اند.
اما نكته اى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه 
«نمود اين مجالت از بود آنها» كمتر است. من در اين 
زمينه هميشه مثالى را عرض مى كنم، َمَثل مجالت 
رشد مانند كسى است كه در حياط خانه اش گنج و 
گوهرى پيدا كرده است، ولى آنقدر بى سرصدا و هياهو 
از كنار آن گذشته است كه حتى همسايه كنارى او 
هم از اين موضوع خبر ندارد. نقش مجالت رشد هم 
در جامعه، آموزش وپرورش و حتى استان ها خيلى گم 

است. در بسيارى از جلساتى كه ما در استان تشكيل 
مى دهيم، مديران حوزة ستادى و يا نمايندگان آن 
حضور پيدا مى كنند و حرف هاى خودشان را مى گويند 
ولى تا به حال از سازمان پژوهش و دفتر انتشارات 
كمك آموزشى، كمتر كسى در جلسات ما شركت كرده 

است.
ما بايد در بسيارى از موارد، مورد سؤال قرار گيريم 
و عملكردمان ارزيابى شود. پس بايد نقش مجالت 
پرارزش  محصول  اين  شود.  برجسته تر  و  پررنگ تر 
(مجالت رشد) آن گونه كه شايسته آن است معرفى 

نشده است.
در جلسات اين همايش و در بحث هاى ديگرى كه 
پيش مى آيد معموالً از مهارت هاى زندگى و اجتماعى 
ياد مى شود. به نظر من بايد در مباحث علوم انسانى 
به طور عام و به ويژه در بحث تربيت  دينى، بجز قالب هاى 
مرسوم از قالب هايى مانند شعر، نقاشى و طنز استفاده 
شود. و در كل استفاده از زمينه هاى هنرى، مخاطبان 
مجالت را تشويق خواهد كرد تا اقبال بيشترى نسبت 

به مجالت داشته باشند.
توجه داشته باشيم كه ذائقة بچه ها عوض شده است. 
ذائقه  اين  تغيير  در  رسانه ها  ديگر  و  سيما  و  صدا 
تأثيرگذار بوده اند. لذا زمانى كه صدا و سيما از ابزار 

طنز استفاده مى كند و مخاطبان خود را هم جلب و 
جذب مى كند، ما در مجالت هم نبايد از اين موضوع 

غافل شويم.
همچنين برنامه ها از نظم و هماهنگى خوبى برخوردار 

بود، كه جاى تشكر دارد.
ضمناً با توجه به مشغله هاى فراوان نمايندگان مجالت 
رشد پيشنهاد مى كنم در هر استان، 5 يا 6 نفر از 
اين  فكر  اتاق  به عنوان  باذوق،  و  خوش فكر  معلمان 

عزيزان را يارى كنند.
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اصالح شده

حميد شفيعی، نماينده مجالت رشد 
در استان کردستان

همايش را به استان ها بياوريد!
شفيعی نمايندة مجالت رشد در استان 
کردستان، تأثير سفرهای استانی دفتر 

انتشارات کمک آموزشی را مفيد و مثبت 
ارزيابی کرده و خاطرنشان کرد: «اين 
روزها حرکت خيلی خوبی در راستای 

فعاليت های فرهنگی مجالت رشد است. اگر 
اين سفرها بيشتر انجام شود به نفع استان و 
سردبيران مجالت است. چرا که همکاران 

ما بيشتر با سردبيران و اهداف مجالت 
رشد آشنا می شوند. متأسفانه تنها يک بار به 
استان ما سفر شده است. اگر حداقل دو سال 
يک بار به استان ها سفر شود می تواند تأثير 
به سزايی در ارتقای انگيزة همکاران در 

استان ها داشته باشد.
به اعتقاد وی پس از گذشت چندين سال از 
انجام فعاليت های توزيع، نمايندة اين استان 
مشکل خاصی در خصوص توزيع مجالت 

در اين استان ندارد و مشکالت در طول 
زمان مرتفع شده اند.

وی در ادامه در خصوص برگزاری 
همايش هايی با حضور نمايندگان استان ها 

گفت: «پيشنهاد می کنم، گردهمايی ها 
به استان های مختلف بيايد. من امسال 

پيشنهاد دادم که همايش در استان کردستان 
برگزار شود. اين کار باعث هم انديشی 
ساير استان ها شده و موجب آشنايی با 

آن استان خاص و عملکرد همکاران آن 
استان خواهد شد.»

شفيعی استقبال از مجالت رشد را در استان 
کرمانشاه مناسب ارزيابی کرد و دوره ابتدايی 

و راهنمايی را پيشگام در مطالبه مجله رشد 
دانست و افزود: «ما در دوره متوسطه 
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زهرا نجومى ـ معاون آموزش ابتدايى اداره 
كل آموزش وپرورش كرمانشاه

مطالب  آموختن  از  بچه ها 
رسمى خسته شده اند!

حضور همكاران در استان ها باعث مى شود تا شرايط 

را از جمله مزاياى گردهمايى نمايندگان دانست و گفت 
«هر استانى رأساً بدون هيچ برنامة متمركز دارد فعاليت 
خود را انجام مى دهد. البته در بخش دريافت و توزيع 
مجالت روندى براى همه تعريف شده است. ولى در 
استانى  هر  مجالت،  ترويج  توسعة  و  فرهنگى  بخش 
براساس شرايط و امكانات خود كارهايى انجام مى دهد. 
خوبى اين جلسه اين است كه ما از اقدامات استان هاى 
ديگر مطلع مى شويم. االن اگر من از هر گزارش كار 
استان ها، يك نكته برداشت كرده باشم، در جهت بهبود 
كارم براى سال آينده مؤثر است. مثالً اقدامات استان 
عالى  خيلى  جوان  رشد  با  رابطه  در  رضوى  خراسان 
بود زيرا مشكل ما در استان كمبود مخاطب در مقطع 
دبيرستان است. يا مثالً مطرح كردن مجالت در شوراى 
آموزش وپرورش استان زنجان و گرفتن اعتبار، طرح 
جالبى بود، كه اگر ما بتوانيم آن را در استان خودمان 
پياده كنيم فكر مى كنم خيلى از مشكالت حل شود.»

نمايندگان  همايش  كيفيت  ارتقاى  خصوص  در  وى 
اظهار داشت:

«اگر اين جلسات 4 ـ 3 روزه باشد، از قبل موضوعات 
برگزار  كارگاهى  صورت  به  و  باشد  شده  دسته بندى 
شود، مى تواند مؤثرتر واقع شود. بهتر است در كارگاه ها 
تبيين شود كه چه فعاليت هاى فرهنگى صورت گيرد 
كه بچه ها بيشتر به سمت مجالت روند، البته كارگاه 
مالى،  فرهنگى،  مثل  مختلف  موضوعات  با  مى تواند 
توزيع و... برگزار شود و استان ها بنا به نياز و تجربياتشان 

انتخاب كنند كه در چه كارگاهى شركت كنند. 

حميدى معاون آموزشى خراسان جنوبى
اين همايش ها زبان مشتركى 

بين ما ايجاد مى كند.
مهم ترين  جنوبى  خراسان  آموزش  معاون  حميدى 
دانست  فرهنگ سازى  عدم  را  رشد  توزيع  در  مشكل 
و تصريح كرد كه هنوز نقش و جايگاه مجالت رشد 

آن طور كه بايد براى همه تبيين نشده است.
براى  استان  اين  برنامه هاى  خصوص  در  وى 

فرهنگ سازى مجالت رشد گفت:
آينده  سال  در  كه  گرفتيم  نظر  در  برنامه هايى  «ما 
كارگاه هايى  ما  رابطين  براى  شد.  خواهد  عملياتى 
در نظر گرفته شده تا به جايگاه مجالت رشد واقف 
دخيل  افراد  تمامى  داريم  نظر  در  همچنين  شوند. 
در آموزش اعمل از كارشناسان مناطق و معاونين 
توجيه  را  وزيران  آنها  تا  كنيم  توجيه  را  آموزشى 

متفاوت استان ها، بهتر از طرف مسئولين ستادى ديده 
شود. اگر بخواهند تصميم گيرى يا راهكار براى اشاعه 
كمى يا كيفى مجالت پيدا كنند. اين سفرها خيلى 

مى تواند مؤثر باشد.
اظهارات فوق بخشى از سخنان نجومى معاون آموزش 
رابطه  اين  در  وى  است.  كرمانشاه  استان  ابتدايى 
مى افزايد: «اين سفرها مزاياى ديگرى نيز دارد. وقتى 
معلمان حضور مسئوالن ستادى را در مدارس مشاهده 
مى كنند. برايشان انگيزه ايجاد مى شود، باعث قوت قلب 
مى شود و موجب مى شود تا كارهايى كه انجام مى دهند 

با جديت بيشترى صورت گيرد.»
وى در خصوص اهميت مجالت رشد، خاطرنشان كرد: 
«ارزش و منزلت مجالت كمتر از كتاب درسى نيست و 
جاهايى حتى بيشتر است. كتاب درسى، جنبة رسمى 
دارد و بچه ها از هر آنچه رسميت پيدا كند، خسته 
مى شوند. اما وقتى به مجالت با جنبه غيررسمى نگاه 
شود، چون حالت تفريح، سرگرمى و بازى دارد، بچه ها 

بيشتر عالقه نشان مى دهند.»
اشاعه  مسير  در  مشكالت  برخى  به  اشاره  با  نجومى 

مجالت رشد، تصريح كرد:
گفته مى شود بجز كتاب درسى، هيچ  مبلغ ديگرى از 
دانش آموز نگيرند. اين در حالى است كه 200 تومان 
يا 350 تومان اصالً پول زيادى نيست. اگر واقعاً اعتقاد 
قلبى داريم كه اين ها مكمل كتاب درسى هستند، بايد 
راهكارى براى اينكه مديران با خيال آسوده مجالت را 
تهيه كنند پيدا كنيم. وى تشريك مساعى و هم انديشى 

مى توانند  روستايى  مجتمع هاى  مديران  و  كنند 
نقش  و  جايگاه  تبيين  براى  قدرتمندى  بازوان 

مجالت رشد باشند.»
وى در ادامه افزود: «همچنين من تصميم دارم كارگروه 
آموزشى تشكيل دهم و مجالت رشد را در آن به نقد 

بگذارم و پيشنهادات را جمع آورى كنم.»
بضاعت  بودن  ناكافى  و  استان  محروميت  حميدى 
اشاعة  در  استان  روى  پيش  مشكالت  را  خانواده ها 
مجالت رشد دانست و خاطرنشان كرد: «اگر تعامالت ما 
با دفتر افزايش يابد، مشكالت سريع تر حل خواهد شد. 
خصوصاً اگر بتوانند استثنايى در تخفيف مجالت براى 
بعضى استان ها قائل شوند، به رشد پوشش مجالت در 

سطح استان كمك مى كند.» 
وى با اشاره به فعاليت هاى صورت گرفته براى ترغيب 
فرهنگيان به مطالعه مجالت رشد تصريح كرد: «ما در 
چند گردهمايى چند مجله را در بسته هاى اطالع رسانى 
گذاشتيم و به همكاران داديم و چون مقاالت مقدمات 
خوبى دادند و در صحبت هايمان در جلسات اشاره اى 
به مقدمات مى كرديم. همين حركت جرقه اى مى زد تا 
همكاران پى گير مجالت شوند و به مطالعه مجله اقدام 

كنند.»

معاون آموزشى خراسان جنوبى با تأكيد بر فرهنگى 
بودن استان خراسان جنوبى اظهار داشت: «ما سعى 
مى كنيم كارگروه هاى فكر برگزار كنيم، مباحث را به 
شور بگذاريم و بهترين نظرات اجرايى را در خصوص 
اشاعه مجالت رشد برگزينيم. استان ها باهم متفاوتند 
و هر استانى ويژگى هاى خاص خود را دارد. على رغم 
محدوديت ها و كمبود امكانات، سطح فرهنگ در استان 
مدرسه  تأسيس  با  باالست.  بسيار  جنوبى  خراسان 
شوكتيه را بعد از دارالفنون در استان داشتيم. لذا بنا 
فرهنگ سازى  بر  سعى  خودمان،  بومى  مقتضيات  به 

داريم.»
وى با تأكيد بر اهميت تعامل دفتر با نمايندگان اظهار 

داشت:
«ما نياز داريم تا به يك زبان و ديدگاه مشترك برسيم و 
بعد آن را در استان ها پياده كنيم. فكر مى كنم اين دور 
هم جمع شدن ها بايد بيشتر باشد گرچه وظيفه ما هم 
هست كه با دفتر بيشتر ارتباط برقرار كنيم. گاهى يك 
تماس كوتاه مى تواند انرژى مثبت را به دفتر و مسئولين 
تزريق كند، همين كه احساس كنند كه نمايندگان در 
مسير اهداف كوشا هستند، آنان را در جهت اهدافشان 

تقويت مى كند.»
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 توسعه كمى و كيفى آموزش و پرورش و ميل عمومى 
پيروزى  از  پس  سال هاى  در  آموختن  و  مطالعه  به 
و  عرضه  تا  آورد  فراهم  را  شرايطى  اسالمى  انقالب 
به  كمك درسى  و  آموزشى  كتاب هاى  انواع  تقاضاى 

شدت افزايش يابد. 

گسترش فناورى هاى نوين ارتباطى،فصلى نو در 
گسترش نشريات

    توسعه فنى و امكانات چاپ و انتشار و گسترش 
از  بهره گيرى  امكان  ارتباطى،  نوين  فناورى هاى 
و  آموزشى  مواد  ترجمه  و  كشورها  ديگر  تجربيات 
كمك درسى را در مقياسى وسيع ممكن ساخت و 
فرآيند تهيه، تدوين و توليد كتاب ها را تسهيل ساخت 
اشتياق مدارس، معلمان، خانواده ها و دانش آموزان به 
كتاب و مواد خواندنى از يك سو و نيز توسعه بنگاه ها و 
مؤسسات توليد كتاب هاى آموزشى شرايطى را ايجاد 
كرد كه انبوه كتاب هاى گوناگون براى دانش آموز و 

مدرسه توليد و منتشر گرديد. 

آن جا كه سود جويى گام پيش مى نهد
     بديهى است بسيارى از مطالب خواندنى با نظام 
فرهنگى و آموزشى كشور هماهنگ نبوده  اند و بعضاً با 
هدف سودجويى منتشر شده و فاقد حداقل شرايط و 
تعاريف الزم براى كتاب هاى آموزشى بوده اند. چاپ 
بى رويه و بى ضابطه  كتاب هايى از اين دست، مسؤوالن 
وقت نظام آموزشى را به چاره انديشى واداشت به طورى 
كه در اواخر دهه شصت، مديركل دفتر برنامه ريزى و 
تاليف كتب درسى وقت وزارت آموزش و پرورش از 
وزارت ارشاد درخواست كرد تا ضوابطى را براى صدور 
مجوز كتاب هاى كمك درسى مالك عمل قرار دهند، 
تناسب كتاب ها با ويژگى هاى سنى و روان شناختى 
دانش آموزان، عدم مغايرت محتوا و روش  آموزش با 
كتاب هاى درسى، هماهنگى با نظام  دينى و فرهنگى 
كشور، رعايت رسم الخط و اصول زبان آموزى از جمله 

اين ضوابط بوده اند.

هاى  كتاب  براى  افزايش  تقاضاهاى درحال 
آموزشى

     به هر حال در طى فرآيند 20 سالة برنامه ساماندهى 
همت  و  فراوان  فرود  و  فراز  با  آموزشى  كتاب هاى 
آموزشى  برنامه ريزى  و  پژوهش  سازمان  مسؤوالن 
روز به روز به سطح باالترى ارتقا مى يابد. با برگزارى 
در  توليدكنندگان،  تشويق  و  متنوع  جشنواره هاى 
حال حاضر درصد قابل توجهى از كتاب ها شرايط و 
ضوابط تعيين شده رعايت مى شود و با فرهنگ سازى 
شيوه هاى  از  استفاده  با  مخاطبان  به  اطالع رسانى  و 
گوناگون، تقاضا براى كتاب  هاى استاندارد و مورد تأييد 
دفتر انتشارات كمك آموزشى شدت مى يابد. به طورى 
كه در 10 سال گذشته بيش از 18000 عنوان كتاب 
كمك آموزشى و كمك درسى در گروه هاى كارشناسى 
سازمان پژوهش بررسى و حدود نيمى از آنها مجوز و 

تاييد كارشناسى دريافت كرده اند.

سايت سامان كتاب ، شما را با سامان دهى آشنا 
مى كند

    كتاب هاى مناسب و مرتبط با برنامه درسى پس از 
بررسى كارشناسى و شناسايى براى معرفى و حمايت 
از آنها در قالب «كتاب نامه رشد» كه شامل فهرست 
در  كتاب ها  آن  عناوين  ذكر  نيز  و  كتاب ها  توصيفى 
پايان كتاب هاى درسى مرتبط و قرار گرفتن آنها به 
كتاب  سامان  سايت  در  تحصيلى  دوره هاى  تفكيك 
فرهنگيان  و  عالقه مندان  عموم  براى  دسترس  قابل 

سراسر كشور گام هاى رو به جلويى را برداشته است.

آيين نامه ساماندهى منابع آموزشى به تصويب 
شوراى عالى آموزش و پرورش رسيد

    نظر به اهميت و نقش منابع آموزشى و تربيتى 
با  دانش آموزان،  پايدار  و  مؤثر  يادگيرى  فرآيند  در 
عنايت به ضرورت ايجاد سامانه مديريت كارآمد در 
وزارت آموزش و پرورش ، استفاده بهينه از فرصت ها 

سامان بخشى كتاب هاى آموزشى 
چيستى، چرايى، چگونگى

و امكانات بخش دولتى و غيردولتى در توليد و عرضه 
منابع مذكور ، مبتنى بر اهداف برنامه هاى درسى و 
تربيتى ، آيين نامه ساماندهى منابع آموزشى و تربيتى 
(مواد و رسانه ها) در سال 1389 به تصويب شوراى عالى 
آموزش و پرورش به رسيد و بدين ترتيب ساماندهى 

منابع آموزشى و تربيتى گام در فصل تازه اى نهاد.

جلوگيرى از توزيع منابع غيراستاندارد 
     يكسان سازى تعاريف ساماندهى، مواد و رسانه هاى 
آموزشى و تربيتى، تعيين سياست ها و اهداف، اصول 
و  استانداردها  تدوين  ارزشيابى،  و  توليد  مبانى  و 
ضوابط عمومى و اختصاصى و نيز پيشنهاد راهكارهاى 
از  حمايت  و  تشويق  هدايت،  ارزيابى،  براى  اجرايى 
توليد و عرضه مواد در رسانه  هاى آموزشى و تربيتى 
استاندارد، ساماندهى، مديريت و هدايت فرآيند توليد، 
توزيع منابع آموزشى و تربيتى به منظور استفاده در 
مدارس و مراكز آموزشى و جلوگيرى از توزيع منابع 
غيراستاندارد در مدارس و مراكز آموزشى از مهم ترين 

نكات تعيين كننده اين مصوبه است.

دفتر  و  پژوهش  سازمان  براى  جديد  نقش   
انتشارات كمك آموزشى

    بى شك تبيين نقش بخش هاى مختلف دولتى و 
غيردولتى در درون و بيرون وزارت آموزش و پرورش و 
شيوه  همكارى دستگاه هاى فرهنگى و آموزشى كشور 
كه در اين مصوبه بر آن تاكيد شده است، ظرفيت ها 
به طور  پرورش  و  آموزش  براى  را  جديدى  شرايط  و 
عام  و براى سازمان پژوهش و دفتر انتشارات كمك 
آموزشى به طور اخص فراهم مى سازد و مرحله نوينى 
از فرهنگ سازى و ارتقاى انتظارات و مطالبات عمومى 
براى دريافت منابع آموزشى استاندارد و با كيفيت را 

به دنبال دارد.  

مختلف  حوزه هاى  همفكرى  و  همكارى  به   
آموزشى نياز داريم

و   ارتقا  و  آيين نامه  اين  مطلوب  اجراى  بى ترديد     
آموزش  شوراى عالى  مصوب  سياست هاى  اعتالى 
حوزه هاى  همفكرى  و  همكارى  نيازمند  پرورش  و 
مختلف آموزشى از سطح مدرسه تا عالى ترين سطوح 
است. جهت دهى مدارس، شهرستان ها و استان ها به 
خريدارى كتاب هاى متناسب با برنامه درسى و داراى 
و  نمايشگاه  برپايى  در  هماهنگى  استاندارد،  نشان 
فروشگاه هاى كتاب به مناسبت هاى گوناگون، خريد، 
در  تربيتى  و  آموزشى  منبع  هرگونه  تبليغ  و  عرضه 
مجاز  استاندارد  منابع  از  صرفاً  آموزشى  واحدهاى 
ديگرى  فرصت هاى  و  زمينه ها  از  مصوبه)  (براساس 
است كه بستر تعميق و نهادينه سازى فرهنگ استفاده 

از كاالهاى فرهنگى استاندارد را ميسر مى كند.
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      نقش نمايندگان مجالت رشد در تهران و استان
 ها، آن قدر پر رنگ هست كه براى خودشان نشريه اى

داشته باشند.
    در آستانة يازدهمين " همايش ساالنه نمايندگان

مجالت رشد"، سالنامه رشد" هزار نقش"نيز منتشر شد.
        اين نشريه كه در اين شكل و شمايل،عنوان پنجمين
 شماره را برپيشانى خود دارد، براى نمايندگان مجالت
رشد و كارشناسان آموزشى و تربيتى منتشر مى شود.
گزارش به  سالنامه،  اين  مطالب  از  بااليى   حجم 
 نشست هاى نمايندگان رشد و ديگر مسائل مربوط به
 اين حوزه مربوط مى شود و به واقع نمايى روشن و شفاف
 از فعاليتهاى موثر همكاران مجالت رشد رادر استان هاى
سراسر كشور، فراروى خوانندگان خود قرار داداه است.

قدر شناسى
برنامه معاون    " نادرى  ناصر  را  نشريه  اين   سرمقاله 
 ريزى مجالت رشد" نوشته است و در آن به پيامدهاى
نصيب ها،  استان  حضور  رهگذر  از  كه   ارزشمندى 

 مجالت شده است اشاره دارد.
حرف دل

 لحظه به لحظه نوشدن،گزيده اى از سخنان آقاى دكتر
و پژوهش  سازمان  رئيس  و  وزير  "معاون   محمديان 

برنامه ريزى آموزشى" در سفر استانى قم" است.
همدلى

محمد  " سخنان  نشريه  اين  انداز  چشم  بخش   در 
 ناصرى"، مديركل دفتر انتشارات كمك آموزشى، در

دهمين نشست نمايندگان رشد درج شده است.
گام دهم

مجالت نمايندگان  نشست  "دهمين  كامل   گزارش 
 رشداستان ها" كه در تيرماه 1389 در تنكابن برگزار

شد، سوژه گزارش " گام دهم" است.

نقشهاى برتر
 در بخش برگزيده ها " نمايندگان برگزيده رشد" در

نشست دهم معرفى شده اند.
همسايه ها

 گزارش "دهمين همايش نمايندگان مجالت رشد شهر
 تهران و شهرستان هاى استان تهران " در صفحات 52

تا 65 اين نشريه درج شده است.
رشد ايده ال من!

محلى؛ پايين  "عيسى  نشريه،  گفت وگوى  بخش   در 
نظرات گلستان،  استان  وپرورش  آموزش   مديركل 
تحت مطلبى  در  رشد،  مجالت  پيرامون  را   خود 
است. كرده  بيان   " ايده ال  تا  چندگام  عنوان" 

ادامه راه
 " همراهى از نيمه راه" گزارش ميزگردى پيرامون "
ديگر رشد"از  مجالت  كارآمد  و  مناسب  هاى   شيوه 

مطالب اين نشرية 176صفحه اى است.
يك راز!

استان رشددر  مجالت  نمايندة  دهنوى،"   فرامرز 
 كرمانشاه، "در گفتگويى از "راز رشد 25 درصدى " اين

نشريات در آن استان گفته است.
استان پهناور

 در بخش گفت وگو نشريه،  معاونان آموزش متوسطه
 و ابتدايى و نماينده مجالت رشد در استان " سيستان
 و بلوچستان "از " رشد در پهناورترين استان ايران"

 سخن گفته اند
گپ و گفت

 " مجالت رشد در نصف جهان "گفت وگويى با دست
 اندركارن مجالت رشد در "

استان اصفهان " است.
چهره به چهره

 سردبيران مجالت رشد به " استان گلستان "رفته اند و
 با فرهنگيان گرگان، به صورت چهره به چهره،  گفت وگو
 كرده اند. "ارزيابى در آينه ذهن" عنوان گزارشى در اين

جايتان!
 خالى نباشد

 رّد پاى يارا ن استانى
  رشد در « هزارنقش»

باره است.
ترغيب مخاطبان

ارشد كارشناس  كيا؛  نشريه،فريبا  پژوهش  بخش   در 
 مركز مطالعات دفتر،  در خصوص " شيوه هاى ترغيب
 مخاطبان به مطالعه مجالت رشد" مطلبى خواندنى را

فراروى خوانندگان قرار داده است.
ديدار در سارى

 در آبان ماه سال 1389، سردبيران مجالت رشد، در
 حاشيه " سفر استانى به مازندران"با آموزگاران شهر
 سارى، ديدار كردند.گزارش اين ديدار، در مطلبى با

عنوان "ارتباط رو در رو" به چاپ رسيده است.
يك اتفاق خوب

عنوان است"  مدرسه  اصلى  صاحب  اموز،  دانش   " 
مجتبى شاهد  دخترانه  دبستان  از  بازديد   گزارش،  
 رستگار است كه در حاشيه سفر به استان كرمانشاه

اتفاق افتاده است.
تعامل از نوعى ديگر

 " تعامل،  ضمانت توسعه " عنوان يادداشتى از سيدكمال
شهابلو،معاون انتشارات دفتر است.

مالقات در اردبيل
 " همگام با برنامه،  همراه بازمان" عنوان گفت وگويى
 است كه صحبت هاى نمايندگان مجالت رشد و چند

مدير مدرسه را در استان اردبيل بازگو كرده است.
سردبير در كالس درس

نوجوان"در رشد  سردبيرمجله   " زاده  يوسف   حبيب 
 هفته كتاب و كتابخوانى به ميان دانش آموزان مدرسه
 پسرانه " شهداى آزادى" منطقه 10 شهر تهران رفته
 است و با آنان گفت وگو كرده است. گزارش اين ديدار
 با عنوان"رشد نوجوان و بچه هاى شهداى آزادى"در

نشريه به چاپ رسيده است.
نگاه بچه ها!

 در گزارشى ديگر ودر گپ و گفتى با نوجوانان قائم شهر
 مازندران، نظر آنان در مورد "سردبيركيست؟ "سوال
 شده است. پاسخ هاى آنان در ديدار چهره به چهره با

سردبير مجله رشد نوجوان خواندنى است.
امتحان بدون استرس!

 " دانش آفزايى با مجالت رشد عنوان مطلبى، پيرامون "
برگزارى آزمون مجالت رشد در شيراز"است.

از نگاه دوربين
 در صفحات 168تا 176،  سفرهاى استانى، به استان
 اصفهان با عنوان " شيرين تر از گز"، استان كرمانشاه
 با عنوان"روزهاى بارانى"، استان سيستان و بلوچستان
تهران شهر  مناطق  و  مهربانى"  نخل  عنوان"سايه   به 
 با عنوان "خانه دوست كجاست؟"  از نگاه دوربين به

تصوير كشيده شده است.

اميدواريم در شماره هاى آينده، جاى هيچ كدام 
از "ياران استانى رشد" در نشريه خالى نباشد.
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هنرنمايى بچه ها در فيلم 
كوتاه « رشد براى رشد»

رشد با كتابهاى درسى فرق دارد ....»
اى  صحنه   ، اردبيلى  شور  پر  و  شاد  كودك  دو     
واقعى از زندگى را به نمايش گذاشته اند ، با شادى 
زايدالوصفى مجله رشد و تصاوير آن را به همديگر 
نشان مى دهند و نيما كه مجله را در دست دارد 
با خنده و شادى به دوستش مى گويد: «ببين اين 
انگشت پا درآورده و دارد فرار مى كند، چقدر قشنگ 

است!»
     در ادامة فيلم، تصاويرى از طبيعت زيباى ايران 
و بچه هايى كه در مناطق مختلف مجالت رشد را 
مى خوانند، با آهنگى آرام بيننده را با خود همراه 
مى كند. حاال ديگر مجالت رشد مثل : نوآموز،دانش 
آموز،نوجوان و جوان هم در بين بچه ها دست به 

دست مى شوند.
بيننده  كه  است  اى  گونه  به  فيلم  كلى  روايت    
بيشتر خود را در حال و هواى كودكى مى بيند ، و 
برخوردهاى شاد ، صادقانه و شوق انگيز بچه ها اين 

فيلم كوتاه را ديدنى تر كرده است .
    سما دخترى از دانش آموزان استان گلستان است 
كه با پوشش لباس محلى در كنار دوستش فاطمه ، 
روايتى شنيدنى وخاص از مجالت رشد دارد و با بيان 
شيرينش براى لحظاتى، روال روايى فيلم را در دست 
اصالتهاى  واهميت  ها  سنت  حفظ  از  و  گيرد  مى 

سرزمينى خود مى گويد.
     صداى راوى فيلم، دوباره بر روى تصاوير فيلم 
سايه مى اندازد . او تاكيد مى كند: «خوب نگاه كردن 
و با دقت گوش دادن يكى از چيزهاى ديگرى است 

كه مجالت رشد مى خواهد به شما ياد بدهد.»
    همة آنچه در اين نوشته كوتاه مى خوانيد، توصيفى 
شما  كه  است  بهتر  و  زيباست  فيلم  اين  از  كوتاه 
خودتان فيلم را ببينيد . حتماً تحت تأثير احساسات 
پاك، شفافيت و صميميت هاى بى رياى بچه ها (نقش 

آفرينان واقعى فيلم) قرار خواهيد گرفت.
    اما در پايان، نمى توان از اشاره به بيان احساسات 

پاك و پرشور اسما، دخترك عالقه مند به مجالت 
رشد در استان كردستان، زمانى كه از وى خواسته 

مى شود خاطره اى از مجالت رشد بگويد، بگذريم.
        وي با احساسى كه تمام وجودش را فرا گرفته 
من برخى از مجالت  است،  اين گونه مى گويد:" 
رشد را نگه داشته بودم و آنها رابا بعضى از برگه هاى 
براى  روزى   . بودم  گذاشته  آشپزخانه  در  امتحانى 
مادر  به  ،چشمم  رفتم  آشپزخانه  به  آنها  برداشتن 
افتاد كه داشت اين مجالت را با برخى كاغذهاى 
ديگر پاره مى كرد! به شدت جا خوردم! گفتم دارى 
چكار مى كنى مادر!؟ مامان ! من يك ساله دارم اينها 
رو جمع مى كنم . تو دارى چكار مى كنى؟!  مامان 
داشت اون ها رو پاره مى كرد. من خيلى ناراحت 

شدم !دوست داشتم موهامو بكنم!
    پس از اين پالن زيبا و تاثيرگذار، راوى فيلم ادامه 
مى دهد: "بچه ها! حاال كه اين قدر مجالت رشد را 
دوست داريد ! از شما مى خواهيم آنها را به دوستانتان 

هم معرفى كنيد"
با  كه  كودكانى   ، زيبا   نمايى  در  و  ادامه  در       
مقنعه هاى سفيدو روپوش هاى آبى ،مجله هاى نوآموز 
را باالى سربرده اند، تمام نماى صفحه را پر مى كنند 
و  فيلم با شعرى آهنگين با مطلع : چه دنياى قشنگى 

! دنياى رنگارنگى .... به پايان خود نزديك مى شود.
    اين فيلم را ببينيد و اگر غرق تماشاى آن شديد 
، ديدن آن را به مديران، معلمان و اوليا توصيه كنيد 
كه  كساني  براي  ها  استان  در  خود  جلسات  در  و 
مي خواهند بيشتر با مجالت دانش آموزي رشد آشنا 

شوند، نمايش دهيد.
* اين فيلم در تيرماه سال جاري از شبكه دو سيما پخش شده 
است و به لحاظ جذابيت هاي بصري و محتوايي زمينة پخش آن 
دررشبكه هاي استاني نيز وجود دارد. لذا نمايندگان محترم مجالت 
رشد مي توانند ضمن هماهنگي هاي الزم، نسبت به پخش اين 
فيلم از شبكه هاي استاني اقدام كنند. ضمناCD فيلم در بسته 
هايي كه در همايش در اختيار شما قرار گرفته است، موجود است

لذت  آن  ديدن  از  ببينيد!  را  كوتاه  فيلم  اين 
خواهيد برد!

... به نام خدا ، رشد براى رشد و كالم دلنشينى با مايه 
طنز شروع فيلم را كليد مى زنند.

      هنوز از بچه ها خبرى نيست. راوى فيلم (به 
نمايندگى از توليدكنندگان مجالت رشد) از خودش 
و همكارانش مى گويد كه دور هم جمع مى شوند، 
فكرهايشان را با هم در ميان مى گذارند تا بتوانند 

مجالت رشد را به موقع براى بچه ها آماده كنند.
     تصويرى از مجله رشد كودك تمامى نماى صفحه 

را پر مى كند. 
   راوى ادامه مى دهد: «ما عجله داريم تا چيزهايى را 
كه براى مخاطبان نوشته ايم زود به چاپخانه برسانيم 
تا در سرتاسر ايران به دست شماها برسد و نوشته 
هاى ما كه هر ماه شما انتظار آن را مى كشيد بر 
روى كاغذ ماندگار شوند.آن وقت از جاده هاى پر پيچ 
و خم مى گذرند و خودشان رادر گوشه گوشه ايران 

پهناور به دست شما مى رسانند.»
    دوباره تصويرى سراسر سبز از ناحيه اى خوش 
آب و هوا ،همة نماى صفحه را پر مى كند و در ادامه 
يكى از نمايندگان تالشگر مجالت رشد،در حالى كه 
مجالت را در دست گرفته است به شمارش آنها به 

زبان محلى(آذرى) مشغول است. 
بچه ها وارد مى شوند!

    تصوير شمارش مجالت به كالس درس فيد مى 
شود و معلم در كالس درس ، مجالت تازه از راه رسيده 

رشد را بين بچه هاى مشتاق پخش مى كند!
   صداى راوى به همراه آهنگى دلنشين ادامه فيلم را 

رقم مى زند: «اين مجالت مال خود ، خودته!»
شوند.  مى  صحنه  وارد  دبستانى  بچه هاى        
(كارگردان در اين فيلم همة آرزوهاى خوبى را كه 
بزرگترها و متوليان مجالت رشد براى بچه ها دارند، 

به تصوير كشيده است)
       كودكى دبستانى از مجلة رشد ، دوربينى ساخته 
است و انگار كه با آن در دور دست ها به آينده مى 

نگرد.
    صداى راوى روى فيلم اوج مى گيرد: «بچه ها 
حتماً متوجه شده ايد كه مطالب و موضوعات مجالت 
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     در سال 1343، چند نفراز اعضاى «مركز 
پانصد  و  هزار  دو  نوسوادان»  خواندنيهاى  تهيه 
كيلومتر راه از تهران تا حواشي كويرهاي مركزي 
ايران طي كردند، به بيش از يك صد شهر و روستا 
قدم گذاشتند، با هزاران كودك و بزرگسال نوسواد 
روستايي و شهري گفتگو كردند تا از ميزان سواد 
و معلومات گروه هاي مختلف نوسوادان شهري و 

روستايي و نيازهاي آنان آگاه شوند. 
       آن گونه كه در ماهنامه آموزش و پرورش (دورة 
چهل و سوم – سال 1352)  نوشته شده است،  
متوليان مجالت آموزشى در آن سالها پس از انجام 
تحقيقات و بررسى هاى الزم و با تكيه بريافته هاى 
ماهي  چهارمين  آغاز  در   ، سفرها  اين  از  حاصل 
كه از تأسيس مركز تهيه خواندني هاي نوسوادان 
مي گذشت، نخستين دوره آزمايشي خواندني هاي 
نوسوادان را با انتشار مجله اي در 12 صفحه به نام 
"پيك دانش آموز "، براي كودكان كالس هاي سوم 

تا ششم دبستان و مجله اي در 8 صفحه به نام «پيك 
معلم»، براي معلمان اين كالس ها، آغاز كردند. 

    مركز تهيه خواندنيهاى نوسوادان پس از مدتى 
به "مركز انتشارات آموزشى"تغيير نام داد و اكنون 
مجالت  آموزشى"  كمك  دفتر انتشارات   " نام  با 

رشد را منتشر مى كند.

سفرهايى كه ادامه يافت
     اين سفر در سال 1343، آغازى بر سفرهاى 
مخاطب محور متوليان مجالت كمك آموزشى در 

طول 47 سال بعد، تا سال 1390 بود.
     از آن زمان تا كنون اين سفرها با شدت و 
ضعف هاى ناشى از شرايط اجتماعى و موقعيت هاى 
مختلف مجالت رشد تداوم داشته است و طى 10 
سال اخير (از سال 1380 تا 1390) شكلى برنامه 
ريزى شده ، هدفمند و مستمر را به خود گرفته 

است .

    گر چه با انتشار نخستين نشريه از گروه نشريات 
 " معلم  رشد  مجله   " كه  مهرماه 1360  رشددر 
مجالت  اين  سردبيران  و  مسئوالن  ارتباط   ، بود 
با استانها و مراكز آموزشى نيز در شكل و شيوة 
خاص خود برقرار شد و طى همة اين سالها به طور 
دائم مسئوالن دفتر و سردبيران  با مخاطبان خود 
به شيوه هاى مختلف و از جمله از طريق "مركز 
بررسى آثار مجالت رشد" در ارتباط بودند ، ولى از 
سال 1380 برنامه ريزى براى سفرهاى استانى به 
صورت هدفمند، موثر و تشكيالتى آغاز شد و در 
سال 1381 اولين سفر  مسئوالن " دفتر انتشارات 

كمك آموزشى " به استان كرمان صورت گرفت.

استان كرمان مقصد اولين سفر !
    در اين سفر كه با هماهنگى مسئوالن آموزش و 
پرورش استان انجام گرفته بود،9 جلسه كارشناسى 
در مركز استان و شهرستان هاى تابعه برگزار شدو 
برخى از مراكز آموزشى نيز مورد بازديد قرار گرفت.

مسئوالن،  استانى  سفر  سومين  و  دومين      
سردبيران و كارشناسان دفتر طى سال 1382 در 
اردبيل و اصفهان انجام شد. در اولين سفر كه در 
مهرماه آن سال به مقصد اردبيل انجام شد، اعضاى 
حاضر در اين بازديد استانى 8 جلسه كارشناسى و 
ديدار را در مركز استان ، مراكز آموزشى و مدارس 

برگزار كردند.
    در آبان ماه همان سال و با فاصله كمتر از يك 
ماه، استان اصفهان به عنوان مقصد بعدى مورد 

بازديد قرار گرفت.
    استقبال گرم مسئوالن آموزش و پرورش اين 
استان و ذوق و شوق بچه ها در مدارس ، زمينه 
ساز برگزارى 15 جلسه در سرتاسر اين استان شد.

سومين ، چهارمين و پنجمين سفر استانى 
     سفرهاى بعدى دفتر در سال 1383 به مقصد 3 
استان صورت گرفت ومسئوالن ،سردبيران مجالت 
و كارشناسان دفتر توانستند در استان خوزستان 
جلسه  زنجان 7  استان  و  فارس 21  ،استان   15
كارشناسى، بحث و گفت وگو و ديدار با مخاطبان 
مجالت رشد را در پرونده سفرهاى استانى ثبت 

كنند.
    سال 1384 نسبت به روند سفرهاى استانى 
در سالهاى قبل از آن كمترين ميزان بازديدهاى 

7پرونده اى براى47 سالپرونده اى براى 47 سال سفر
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استانى را طى آن، سالها در خود ثبت كرد. اين 
و  جنوبى  خراسان  استان  به  سفر  يك  با  سال 
برگزارى 3 جلسه در مركز استان ، شهرستانها و 

برخى مدارس پايان گرفت. 
دفتر  در  شده  انجام  هاى  بررسى  و  بحث  با      
با  بيشتر  ارتباط  براى  شده  اتخاذ  تصميمات  و 
بيشترى  استانهاى   ، سال 1385  در  مخاطبان، 
شاهد حضور متوليان توليد مجالت رشد در استان 

خود بودند.

ميزبان   ، بلوچستان  و  سيستان  استان 
بيشترين جلسات !

    در سال 1385 استان هاى مازندران با 11،بوشهر 
با 10 ، هرمزگان با 11 و سيستان و بلوچستان با 
18 جلسه شاهد حضور گسترده و موثر مسئوالن 
، سردبيران  مجالت و كارشناسان دفتر بودند و 
استان سيستان و بلوچستان با 18 جلسه، ميزبان 
بيشترين جلسات كارشناسى، بحث و تبادل نظر و 
ديدار و گفتگو با مخاطبان را به خود اختصاص داد.

     مسوالن " دفتر انتشارات كمك آموزشى " 
با بهره گيرى از تجربيات سفر در سالهاى 1385 
و قبل از آن و با اطالع از نظرها، خواسته ها و 
انتظارات مخاطبان خود و براى تقويت جايگاه آنان 
در مجالت رشد و به منظور گفت و شنود با دانش 
معلمان، مديران و مسئوالن آموزش و  آموزان ، 
پرورش در سرتاسر كشور ، موفق شدند در سال 
1386 ،  هفت سفر استانى را به مقصد استانهاى 
كردستان ،كهكيلويه و بويراحمد، خراسان شمالى، 
آذربايجان شرقى ، لرستان ،گلستان ، و آذربايجان 

غربى  برگزار كنند.
در اين استانها به ترتيب 8 ، 6 ، 5 ، 23 ، 9 ،11 

،و 24 جلسه و در مجموع 86 جلسه برگزار شد.

تقسيم كار براى سفرهاى موثرتر!
    در اين سفرها كه معموالً به صورت گروهى و با 
حضور مديركل ، معاونين دفتر و سردبيران مجالت 
رشد برگزار مى شد ، اعضاى گروه با تقسيم كار 
مى  حضور  استان  هاى  شهرستان  تمام  در 
يافتند و ضمن ديدار با مديران آموزش وپرورش 
شهرستان ها ، در جلسه مديران مقاطع سه گانه 
و كارشناسان و سرگروه هاى آموزشى شركت مى 
كردند و در مدارس نيز با حضور در بين دانش 
آموزان به صورت چهره به چهره با آنان  گفتگو 

مى كردند.

 دفتر در سال 1387 از سفرهاى استانى بى بهره 
بود. در سال 1388 دو استان يزد و سمنان مورد 
بازديد قرار گرفتند و در هر كدام ار اين استانها به 

ترتيب 15 و 6 جلسه برگزار شد.

سال 1389 تصويرى كامل تر از سفرهاى استانى
     سال 1389 نيز به لحاظ انجام سفرهاى استانى، 
يكى از سالهاى پرثمر دفتر بود. در اين سال 6 
استان كرمانشاه ،مازندران، قم ،گلستان ، سيستان 
و بلوچستان و خراسان رضوى مورد بازديد قرار 
گرفتند. در سفر به استان كرمانشاه آقاى دكتر 
محمديان ، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشى نيز حضور يافتند.در بقيه سفرها مديركل 
دفتر انتنشارات كمك آموزشى،معاونين ، سردبيران 
مجالت رشد و كارشناسان دفتر حضور داشتند و 
در 26 شهرستان و مدارس تابعه حضور يافتند و 
50 جلسه كارشناسى، بحث و تبادل نظر و ديدار و 

گفتگو با مخاطبان را برگزار كردند.
مسئوالن  از  نفر  تا 19  بين 13  سفر  هر  در     
حضور  دفتر  كارشناسان  و  مجالت  ن  ،سردبيرا 
داشتند و بين 2 تا 3 روز را در استان هاى مذكور 

و شهرستان هاى تابعه سپرى كردند.

اقدام ويژه در سفرهاى استانى
      يكى از اقدامات ويژه اين سفرها( كه به نحوى 
است)  بوده  توجه  مورد  هم  قبل  دوره هاى  در 
نظرسنجى مكتوب از مخاطبان مجالت (معلمان، 

دانش آموزان ، دبيران و مديران) بوده است.
   هم زمان با هر سفر ، برگه هاى تكميل شده 
و  استخراج  از  پس  و  گردآورى  نظرسنجى 
در  بهره بردارى  براى  آن  نتايج   ، يافته ها  تحليل 
اختيار برنامه ريزان و سردبيران مجالت رشد قرار 

مى گرفت.
    خوشبختانه اين سفرها منشأ اثرات مفيدى براى 
دفتر انتشارات كمك آموزشى و مخاطبان مجالت 
رشد بوده است. به طور مثال، نتايج حاصل از آن 

در ارتقا كيفيت مجالت رشد و همچنين افزايش 
مشهود  كامالً  رشد  مجالت  شمارگان  چشم گير 

بوده است .
    قابل ذكر است كه طى 10 سال گذشته ،استان هاى 
اصفهان ، سيستان و بلوچستان ،كرمان ، گلستان و 

مازندران 2 بار مورد بازديد قرار گرفته اند.
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    مشاركت، يكى از كاركردهاى نسبتاً جديد مديريت 
است كه از آن تعاريف متعددى ارائه شده است به 
عبارت ديگر، هر انديشمندى از زاويه  نگاه خود، تعريفى 

از مشاركت ارائه داده است.

مشاركت چيست؟
   مشاركت عبارت است از پيوند دوسويه، سازنده و 
سودمند ميان دو تن يا بيشتر از دو تن. مشاركت يك 
موقعيت هاى  در  اشخاص  عاطفى  و  ذهنى  درگيرى 
گروهى است كه آنان را برمى  انگيزند براى دست يابى 
و  دهند  يارى  را  يكديگر  گروهى  هدف هاى  به 
به  مديريت،  از  نوع   اين  شوند.در  مسئوليت  پذير 
همه افراد سازمان فرصت بروز خالقيت ها، ايده ها و 

نوانديش ها داده مى شود. 

با مشاركت جويى «رشد» مى كنيم!
    مشاركت جويى امرى دوسويه، داوطلبانه و آگاهانه 
است، براساس عالقه ها و نيازها و مبتنى بر اعتقادها و 
ارزش هاست؛ بر اعتماد و هم رايى متقابل استوار است 
اين نوع مديريت در آموزش ،يكى از ديدگاه هاى نسبتاً 
جديدى است كه مى كوشد با تكيه بر اهميت سرمايه  
انسانى، راهكارهايى را براى حضور مؤثر و فعال تمام 
معلمان و دانش آموزان در مدارس بيابد و از ايده ها و 
ابتكارات آنان در حل مسائل و اجراى اهداف آموزش و 

پرورش استفاده كند.

هنر، بستر ايجاد جذابيت در مجالت رشد 
   در همين راستا، مجالت رشد در كنار آموزش هاى 
رسمى،مسئوليت ارائه بخشى از آموزش هاى غيررسمى 

را به عهده دارد.
   تلفيق دانش با هنر، تفريح و سرگرمى و آميختگى 
فعاليت هاى فكرى و فرهنگى با آموزش و غنى سازى 
اوقات فراغت، هم راستا با آموزش هاى رسمى از جمله 
كاركردهاى اين رسانه است كه با شمارگانى بالغ بر 36 
ميليون نسخه و 32 عنوان مشخص براى دانش آموزان 
در  مديران  معلمان،  تحصيلى  متفاوت  دوره هاى 

رشته هاى گوناگون منتشر مى شود.

شكل  مخاطبان  مشاركت  با  مجالت  كيفى  آينده 
مى گيرد.

    دفتر انتشارات كمك آموزشى همزمان با توسعه و 
گسترش پوشش مخاطبان، توسعه مشاركت مخاطبان، 
دانش آموزان به ويژه معلمان را مدنظر دارد. توسعه 
سياست مشاركت به منظور كمك به تبادل تجارب 
آموزشى و تربيتى معلمان و  دانشگاهيان، امكان بيان 
نظرات در برنامه هاى اصالحى و تكميلى آموزش و 
پرورش، پرورش استعدادهاى نگارشى، توسعه سواد و 

مهارت هاى پژوهشى مدنظر قرار گرفته است. 

رويكرد مشاركت جويانه*
تحليل محتوا و... نيز از ديگر رويكردهاى محورى دفتر 

در توليد مجالت است. 

تحقيق براى سنجش مشاركت استان ها
    به منظور بررسى ميزان تحقق اين هدف در اين 
دانش آموزان  و  فرهنگيان  مشاركت  ميزان  بررسى 
سراسر كشور در يك دوره انتشار يك ساله ماهنامه هاى 
تخصصى  فصلنامه هاى  و  بزرگسال  و  دانش آموزى 
تحليل شده كه اين بررسى از نوع مطالعات اسنادى 
كه  است   (Analysis content) محتوا  تحليل  و 
طى آن نويسندگان و توليدكنندگان 166 شماره مجله 
رشد در يك دوره يك ساله 90ـ  89 به عنوان نمونه از 

جنبه  هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته اند. 

چه كسانى سهم بيشترى در توليد دارند؟
    ميزان مشاركت استان  ها، مشاركت فرهنگيان و 
استان ها در هر يك از مجالت توزيع توليدكنندگان 
برحسب جنسيت و ديگر ويژگى هاى جامعه شناختى و 
جمعيت شناختى نويسندگان و پديدآورندگان از جمله 
اهداف اين بررسى است. اين بررسى كمك مى كند 
تا با دقت بيشترى به آسيب شناسى فرآيند مشاركت 
معلمان و دست اندركاران از منظرهاى مختلف پرداخته 
شود و در صورت امكان با مداخله در اين امر زمينه ها 
و فرصت هاى مناسب ترى را براى مشاركت بيشتر و 
متوازن و متعادل همه گروه ها و همكاران همه استان ها 
در توليد مجالت رشد فراهم شود. در حال حاضر بيشتر 
توليدكنندگان را همكاران تهرانى تشكيل مى دهند و 
از  توليدكنندگان  بين  تفاوت  تخصصى  نشريات  در 
منظرهاى مختلف مانند جنسيت، نوع مجله، استان، 
شهرستان و معنى دار و بسيار قابل توجه است به هر 

حال خالصه اين بررسى به شرح زير است.

ميزان مشاركت در نشريات دانش آموزى
ماهنامه هاى  محتواى  توليد  در  پژوهش  دراين    
استان  از 20  پديدآورندگانى  نفر  دانش آموزى 601 
كشور مشاركت داشته اند. نشريه نوجوان با جلب 91 
پديدآورنده از 17 استان بيشترين تالش و توفيق را در 
اين زمينه داشته است. نشريه  دانش آموز رتبه دوم را 
از لحاظ فراوانى جذب پديدآورنده داشته است اما همه 
پديدآورندگان فقط محدود به شهر تهران است. نشريه 
جوان از لحاظ بهره گيرى از نويسندگان در استان هاى 

مختلف رتبه پس از نوجوان را كسب كرده است.

باالترين ميزان مشاركت
     باالترين ميزان مشاركت در ماهنامه هاى دانش آموزى 
مربوط به شهر تهران (49/68 درصد) سپس استان هاى 
اصفهان (8/7 درصد)، مازندران (7/45 درصد)، خراسان 

گسترش فرهنگ نفد در گرو مشاركت مخاطبان
گسترش و پرورش فرهنگ نقد در زمينه هاى گوناگون 
ادبى، هنرى، اجتماعى، علمى، پاسخ به پرسش ها و 
انتقال تجارب مفيد به دانش آموزان، از ديگر اهداف 

مشاركت است كه وجهه همت دفتر قرار گرفته است.

سفرهاى استانى، براى همراه شدن با مخاطب    
مشاركت فكرى و دريافت نظرات و پيشنهادهاى آنان 
در برنامه هاى سفرهاى استانى متوليان و مديران و 
سردبيران مدنظر است .ضمن آن كه ارتباط رودررو و 
نشست هاى آزاد، اطالع يابى از ديدگاه هاى و ساليق و 
ارزيابى آنان از جنبه هاى مختلف مجالت با بهره گيرى 
از تكنيك هاى مختلف پژوهشى، نظرسنجى، مصاحبه، 

بررسى ميزان مشاركت استان ها در 
توليد محتواى مجالت
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رضوى (5/6 درصد)است كه به ترتيب رتبه هاى دوم و 
سوم و چهارم را كسب نموده اند.

دوره  يك  در  دانش آموزى  ماهنامه هاى  مجموع  در 
انتشار (سال تحصيلى 90-89)

از مشاركت 214 نفر از پديدآورندگان از 27 استان 
در توليد محتواى مجالت بهره جستيد كه در اين 
بين مجله رشد آموزش ابتدايى با جلب و جذب 134 
نفر از مخاطبين بيشتر تالش و توفيق را داشته رتبه 
دوم در اين زمينه را مجله رشد تكنولوژى آموزشى 
كسب كرده است. اين ارزيابى براساس ميزان مشاركت 
استان ها، شهر تهران با اختصاص 31/3 درصد از كل 
نخست، استان  هاى  رديف  پديدآورندگان استانى در 
مازندران، خراسان رضوى، اصفهان به ترتيب در رتبه 2، 
3 و 4 مشاركت قرار گرفته اند. براساس اين يافته به نظر 
مى رسد در مجموع ماهنامه هاى بزرگسال توفيق قابل 
مالحظه اى در جلب و جذب مشاركت مخاطبانش  در 

توليد محتوا داشته است. 

 ميزان تحصيالت مشاركت كنندگان
    64/1 درصد از پديدآورندگان استانى ماهنامه هاى 

بزرگسال داراى تحصيالت فوق ليسانس و باالتر هستند. 
28/3 درصد آنان داراى تحصيالت ليسانس و فقط 7/5 
فوق ديپلم  تحصيلى  مدرك  داراى  باقى مانده  درصد 
هستند اين يافته مى تواند مبين پذيرش قابل قبولى 

براى اعتبار علمى مجالت محسوب شود.

قالب هاى مجالت
   براساس يافته جدول مشاركت پديدآورندگان استانى 
ماهنامه هاى عمومى بزرگسال، پديدآورندگان استانى 
و  علمى  (مقاله،  قالب  در 17  مطالبشان  ماهنامه ها 
كاربردى، يادداشت، طنز و گفت وگو،...) ارائه داده اند كه 
28/36 از پديدآورندگان با تدوين مقاله 24/88 درصد با 
تنظيم مقاله تجربى كوتاه و 9/95 درصد با تهيه مقاالت 

علمى و كاربردى در توليد مجالت سهيم بوده اند.

رتبه اول ودوم مشاركت هاى استانى
    متوليان فصلنامه هاى تخصصى رشد در يك دوره 
راستاى  در  تحصيلى 90-89)  (سال  يكساله  انتشار 
بهره گيرى از مشاركت استانى پديدآورندگان توانسته اند 
486 نفر از مخاطبانشان را در توليد فصلنامه با خود 

همراه سازند در اين بين، شهرتهران با 186 پديدآورنده 
و رتبه اول و اردبيل با 26 پديدآورنده رتبه دوم را در 
مشاركت توليد محتواى فصلنامه هاى تخصصى كسب 

كرده است.
فصلنامه هاى  استانى  پديدآورندگان  از   66/06   
تخصصى داراى مدرك تحصيلى فوق ليسانس و دكترا 
بوده اند. 30/9 درصد از آنها داراى تحصيالت ليسانس 
فقط 1/8 نيز داراى ديپلم و فوق ديپلم. با عنايت به دو 
فصلنامه تخصصى دانش آموزى فقط 1/2 درصد از آنان 
دانش آموز بوده اند كه نشان  دهنده لزوم توجه و استقبال 
بيشتر دانش آموزان درتوليد محتواى اين مجالت است.

 60/9 درصد از پديدآورندگان ماهنامه هاى عمومى 
بزرگسال زن و 39/1 درصد مرد هستند.

در چشم هاى اين كودكان، اميد به آينده روشن موج مى زند...
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رشد و فعاليت هاى پرورشى
وقتى گزارش هاى استان ها ارائه مى شد، مجدفر، سردبير 
رشد آموزش ابتدايى به يكى از بروبچه هاى روابط عمومى 
دفتر مى گفت: «نگران بوديم كه در غياب امور تربيتى، 
تعطيلى  به  و  شده  كم رنگ  پرورشى  فعاليت هاى 
كشيده مى شود. ولى با خوشحالى مى بينيم كه با اتكا 
به محتواهاى چاپ شده در مجالت رشد، مى توان يك 

عالمه فعاليت پرورشى را در مدارس سروسامان داد.»

تا ظهر روز اول، هنوز كسى خوابش نبرده بود!
انتشارات  دفتر  عكاسان  دل مشغولى هاى  از  يكى 
كمك آموزشى، تهية آرشيو است از دوستانى كه در 
نشست هاى داخلى و عمومى دفتر خوابشان مى  برد و 
براى لحظاتى به چرت هاى 20 ـ 30 ثانيه اى تا چند 
دقيقه اى روى مى آورند. ولى به گفته دوستان عكاس 
و فيلم بردار، چون تا ظهر روز اول، هنوز كسى خوابش 

نبرده بود، آن ها تيرشان به سنگ خورده است.

اين سكوت عالمت رضاست!
زمانى كه فيلم «رشد براى رشد» پخش مى شود يكى 
از مدعوين به آرامى به كنار دستى اش مى  گويد. اين 
سكوتى كه شاهدش هستيم واقعاً از آن نوع سكوت هايى 
است كه مى گويند «سكوت عالمت رضايت است». همه 
محو اين فيلم شده اند. من كه خيلى از فيلم لذت بردم.

از  كردستانى  دانش آموزان  از  يكى  اسماء  كه  زمانى 
است  داشته  قصد  مادرش  كه  مى گويد  خاطره اى 
مجالت رشدى را كه او جمع آورى كرده است، پاره كند 
و با تأثر تأكيد مى كند «در آن لحظه دوست داشتم 
موهايم را بكنم!» يكى از خانم هاى حاضر در همايش 
مى گويد: «آخيش، بميرم. آخه يكى نيست به اين ما در 

بى سليقه بگويد. دلت به حال اسماء نسوخت؟!
طفلكى چه با غصه از اين خاطره ياد مى كرد. 

نه اون اصغرشونه!
پس از آنكه آقاى ناصرى مديركل دفتر، آقاى قاسم 
نقى زاده را به عنوان مدير بازرگانى دفتر معرفى كرد،يكى 
از نمايندگان گفت:مى شناسمش، توى فيلم از كرخه 
دوستش  و  مى كرد.  بازى  قشنگ  خيلى  هم  راين  تا 
به او تذكر داد كه نه برادر! اشتباه نكن اون كه شما 
آقاى  برادرشان  ايشان  است.  نقى زاده  اصغر  مى گيد، 

قاسم نقى زاده هستند.

خنده، فصل مشترك انسان ها!
براى  «رشد  فيلم  از  بخشى  در  بچه ها  كه  زمانى 
همايش  در  حاضران  مى كنند،  تعريف  لطيفه  رشد» 

لبخندى  ترديد،  با  و  مى اندازند  همديگر  به  نگاهى 
با  ولى  مى بندد،  نقش  صورتشان  پهناى  رد  كم رنگ 
شنيدن لطيفه هاى دوم و سوم، يخشان آب مى شود 
و بلندتر مى خندند. خنده فصل مشتركى براى همة 

انسان هاست؛ كودكان و بزرگترها!

اونجورى هم مى تونيد تشويق كنيد!
بعد از صحبت هاى گيراى يكى از نمايندگان مجالت 
رشد، حاضران در همايش صلوات مى فرستند. نادرى 
كه جلسه را اداره مى كند مى گويد: ايام سرور است، 
مى توانيد اونجورى هم تشويق كنيد. و همه باهم  دست 

مى زنند.

فصل خوش پذيرايى
زمانى كه در بين برنامه ها اعالم مى شود كه همكاران 
بروند،  همايش  محل  پايين  طبقه  به  پذيرايى  براى 
يكى از نمايندگان استانى كه به شدت سرش به كتاب 
سالنامه رشد «هزارنقش» گرم شده است به دوست 
كنار دستى اش مى گويد: «چى شده جلسه هنوز تمام 
نشده؟ و دوستش با احساس و شاعرانه مى گويد: چرا 
برادر! بخش اول جلسه تمام شد و االن فصل خوش 

پذيرايى فرا رسيده است و باهم مى خندند.

بازار گرم رقابت
در بخشى از جلسه، تيزرهاى تهيه شدة استانى كه 
توسط نمايندگان مجالت رشد در استان ها ارائه شده 
است، به نمايش گذاشته مى شود. برخى از نمايندگان 
در بين زمزمه هايشان مى گويند «اين هم كارى خوبى 
است. يادمان باشد سال آينده ما هم نمونه كارهايمان 

را بياوريم!»

با آموزش بهتر مى شود!
بخشى از قسمت دوم همايش، به كليپ ها و فلش هاى 
نمايش داده شده به استان ها اختصاص داشت. اكثر آنها 
از نظر صدابردارى و تصوير مشكالتى داشتند كه به نظر 

مى رسد اگر همكاران محترم دوره هاى كوتاه آموزش 
مولتى مديا و چندرسانه اى را طى كنند. اين اشكاالت 
جزئى كه كارهاى خوب آنها را تحت تأثير قرار مى دهد، 

به راحتى برطرف خواهد شد.

امتيازش آنچنان هم بى تأثير نيست!
ابتكار استفاده از مجالت رشد جهت آموزش كوتاه  مدت 
فرهنگيان، استقبال شايان توجهى از سوى نمايندگان 

مجالت رشد روبه رو شد.

شماره موبايلى كه خيلى مى ارزد!
بخش صبحگاهى همايش به پايان رسيده است. برخى 
باهم  مى شناسند  را  همديگر  قبل  از  كه  نمايندگان 
خوش وبشى مى كنند. دور و بر سيدكمال شهابلو، معاون 
در  نمايندگان  است.  شلوغ  هم  انتشارات  برنامه ريزى 
خصوص مسائل مالى و ادارى سؤاالت زيادى از او دارند. 
زمانى كه شماره همراهش را به يكى از نمايندگان اعالم 
مى كند. چند نفر ديگر از نمايندگان كه نزديك او هستند 
مى گويند آقا لطفاً دوباره شماره را تكرار كنيد. و در اين 
ميان يكى از آنها مى گويد: اين شماره را يادداشت كن. 

خيلى ارزش دارد! به كارت مى آيد!

خند ل د د ت ا اندازند گ د ه ه نگاه

حاشيه ها

هزار
نقش

ويژنامه يازدهمين همايش نمايندگان مجالت رشد

ضميمه سالنامه رشد

تحريريه: محمد دشتى فاطمه خره غانيان
باتشكر از ناصر نادرى، سيدكمال شهابلو، 

محمد رضا جهانبخش ، مريم شهرآبادى و مريم موسوى
عكس: اعظم الريجانى و رضا بهرامى


