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     ناصر نادری
                                                                                                                                                   معاون مجالت رشد

»سال نامه رشد« نشريه اي پژوهشي، تحليلي و آموزشي است كه مي كوشد ضمن تبيين اهداف و جايگاه رسانه  هاي آموزشي در حوزه 
تعليم و تربيت، چشم انداز آيندة دنياي ارتباطات و رسانه ها را ترسيم و عاليق، نيازها و نگرش هاي آينده سازان كشور را به تصوير بكشد.

اين نش��ريه، همچنين با ارائه دس��تاوردها و يافته هاي پژوهش��ي در زمينه نقد و ارزيابي مجالت رش��د، تالش مي كند به ارائه الگوها و 
سرمشق هاي نو در حوزة رسانه هاي آموزشي بپردازد.

اين شماره نشريه سال نامه رشد )شماره 10 / بهار 1392( به دليل پاره اي از محدوديت ها، به شكل نسخة الكترونيكي ارائه مي شود و اميد 
است براي مخاطبان اصلي آن )سردبيران و كارشناسان آموزشي و تربيتي، ارتباطات و رسانه( مفيد و اثربخش باشد. 

         اشاره نخستین

یادداشت سردبیر
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بسم ا... الرحمن الرحيم 
م��ن امروز بايد چند جمله ای به عن��وان مقدمه عرض كنم و 
محور صحبت هايم، قدری متفاوت تر با سخنان سال های گذشته 
خواهد بود. س��ال های پيش، س��خنراني ها بيش��تر روی مجالت 
متمركز می شد، يا به عبارت ديگر منحصراً در مورد مجالت سخن 
می گفتيم، اما امس��ال عرض من مقدمه و مؤخرة ديگری خواهد 

داشت.

ساختار جدید سازمان و ضرورت های پیش رو!
در س��اختار جديد س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
تغييراتی ايجاد شده و ما امروز در سازمان، سه معاونت داريم شامل 
معاونت پژوهشی )يا همان پژوهشگاه آموزش وپرورش(، معاونت 
تأليف و توليد محتوا و رس��انه های آموزش��ی )شامل دفتر تأليف 
كتاب های نظری و عمومی، دفتر تأليف كتاب های فنی وحرفه ای 
و دفتر تكنولوژی آموزشی و مواد كمک آموزشی( و معاونت توسعة 

منابع و پشتيبانی )كه امور پشتيبانی از سازمان را برعهده دارد(. 

در س��اختار جديد، با عنوان »دفتر تكنولوژی آموزشی و مواد 
كمک آموزشی«، وظايف دفتر انتش��ارات كمک آموزشی گسترده 
شده است؛ يعنی عالوه بر نشريات رشد و كتاب های كمک آموزشی، 
رسانه های ديگر آموزشی  مانند محتوای الكترونيكی، توليد محتوا 
در رسانه های مجازی و فيلم های آموزشی را هم شامل خواهد شد. 
ان ش��اءاهلل در س��ال های آينده بتوانيم اي��ن واحدها را به طور 
جامع تر ببينيم و نشست های عمومی دفتر را با حضور همة اعضا 

و اجزاء برگزار كنيم.

س�ند تحول بنیادی�ن آموزش وپرورش، یک س�ند 
مصوب حقوقی و الزم االجرا!

نكتة ديگري كه به عنوان مقدمه مطرح می كنم، بحث س��ند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش اس��ت. سال های قبل، زمانی كه 
از س��ند تحول و يا برنامة درسی صحبت می كرديم، بحث از يک 
س��ند در فرايند توليد و تصويب بود، اما امروز سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش به عنوان يک س��ند مصوب حقوقی و الزم االجرا 

عالم خلقت، مدرسه است!
سخنرانی حجت االسالم دكتر محمدیان در پانزدهمین دورة همایش ساالنة 

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشی

پنجره
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مطرح است. 
اين س��ند در هفت فصل تصويب شده و شامل يكصد و سي 
گزاره و راهكار اس��ت كه اهداف كالن آموزش وپرورش را شامل 
می شود. از اين تعداد گزاره، هشتاد گزاره به نوعی مربوط به سازمان 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی است.
ش��ايد تجلی س��ند تحول بنيادين در همان هدف كالن اول 
باش��د كه آموزش وپ��رورش را مكلف می كند ت��ا عهده دار تربيت 
پرورش يافتگانی باش��د كه در ش��ش س��احت، به توانمندی های 

موردنظر مي رسند. 
در برنامة درسی ملی هم � كه عالوه بر سند تحول بنيادين، 
به عنوان س��ندی ديگر حاكم بر فعاليت های س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی خواهد بود � تكاليفی مستقيم برعهدة سازمان 

و واحدهای توليدكنندة مواد و رسانه های آموزشی است.

اسناد پشتیبان سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
البته پيش از اين س��ند، ما چند س��ند پشتيبان مانند  فلسفة 
عمومی آموزش وپرورش، فلسفة آموزش وپرورش رسمی و رهنامه 
آموزش وپرورش توليد كرده ايم كه آن ها هم اس��ناد پشتيبان سند 

تحول بنيادين آموزش وپرورش هستند. 
خوش��بختانه  امروز برخالف دهه های گذشته، می توانيم ادعا 
كنيم كه نظام تعليم وتربيت اس��المی، به لح��اظ حوزة مطالعات 
نظری اس��ناد متقن و مدون، و به لحاظ الگوی عملياتی نقشة راه 

دارد. 
پيش از اين ما همواره با مش��كل فقدان فلسفة تعليم وتربيت 
يا نظرية اسالمی تعليم وتربيت روبه رو بوديم. به همت سازمان دو، 
سه مورد مطالعة غيررسمی در سال های اخير صورت گرفته است. 
از جمله، مطالعه ای كه دكتر خسرو باقری زيرنظر حجت االسالم 

دكتر احمدی انجام داده بودند، تأليف دو جلد كتاب، تحت عنوان 
»نظرية اسالمی تعليم وتربيت« توسط خانم دكتر علم الهدي و با 
پشتيبانی مؤسسة پژوهشی و كار سومی كه تحت عنوان »فلسفة 
تعليم وتربيت اس��المی« زيرنظر حضرت آيت ا... مصباح يزدی با 

پشتيبانی سازمان انجام شد.
براس��اس همين مطالعات، برخی دوستان ما دست به تدوين 
فلسفة رسمی و فلسفة عمومی تعليم وتربيت زدند و كارهای قابل 

اعتنايی هم در اين زمينه توليد شده است.

اسناد تحول هم جای نقد دارد!
البته ش��ايد برخی دوستان بخواهند آنچه را توليد شده است، 
نقد كنند. زيرا اين ها س��خن معصوم نيس��تند و حتماً جاي نقد و 
بررس��ي دارند. اين متون، دريافت های مطالعاتی و نظری جمعی 
از صاحب نظران است و صاحب نظران ديگر  می توانند از موضع يا 
موقفی ديگر آن ها را نقد كنند. اين نقد به روی چشم ماست. اين 
امكان وجود دارد كه در فضايي علمي و آكادميک در اين باره بحث 
و گفت وگو كنيم و در كرس��ی های نظريه پردازی و نقد و نظر اين 

متون را مورد بحث و نقد قرار دهيم. 
امروز نكتة مهم اين است كه ما دارای پشتوانه ای متقن و قابل 
اتكا هستيم و سند تحول بنيادين و سند برنامة درسی ملی براساس 
همين اسناد پشتيبان تدوين و در مراجع قانونی تصويب شده است.

در س�ند تحول بنیادین به دنبال ش�كوفایی فطرت 
هستیم

من مانند سال های گذش��ته نكته ای را عرض می كنم. البته 
بيان اين نكته برای آموزش نيست، برای تذكر است. تذكر هم به 
معنای يادآوری چيزی است كه قباًل می دانسته ايم ولي بيم آن را 
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داريم كه فراموش شود.
ما در رويكرد اصلي برنامة درسی ملی، با توجه به سند تحول 
بنيادين، به دنبال شكوفايی فطرت هستيم؛ همان استعداد خدادادی 
كه در وجود انس��ان ها قرار داده شده است. انسان شرقی و غربی 
و ش��مالی و جنوبی هم نمی شناس��د و همه را دربرمی گيرد، مقّوم 
شخصيت  هاست و چون همه از اين فطرت و سرشت برخوردارند، 

در صورت شكوفا شدن، از بركات آن هم برخوردار خواهند شد.
بس��تر بروز حيات طيبه در انس��ان، موكول به فطرت است و 
بايد در اين بستر، استعدادهای او شكوفا شوند تا به مراتبی از حيات 

طيبه يا نفس مطمئنه  برسد.

عناصر پنج گانة برنامة درسی ملی
اين عناصر در برنامة درس��ی ملی، در پنج حوزة تفكر، ايمان، 
علم، عمل و اخالق ديده شده اند كه بايد در چهار عرصة ارتباط با 

خود، خدا، خلق و خلقت  شكوفا شوند.
شكوفايی اين امر در گرو تدوين و تبيين يازده حوزة يادگيری 
است. اين حوزه ها كانال های ورودی ما به فرايند ياددهی � يادگيری 
هستند كه در فضاهای متنوع و با رسانه های متعدد بايد اتفاق بيفتد. 
اين تكالي��ف به صورت پلكانی از اينجا گرفته ش��ده اند. نگاه 
ماهوی در اينجا به رسانه هاي متعدد و متنوع از اين جهت است كه 

اعتقاد داريم انسان دارای ساليق و عاليق متعدد است. 

جه�ان، صحنة آموزش و تعلیم اس�ت؛ اگر هنرمند 
باشیم! 

همة انسان ها استعداد دارند اما مراتب آن متعدد است. فضاهای 
آموزشی را از آن نظر متنوع می بينيم كه عالم هستی، مدرسه است. 
خداوند متعال هي��چ چيزی را بيهوده خلق نكرده و همة خلقت و 

آفرينش، در خدمت انسان و برای عبرت گرفتن و آموختن انسان 
است. به قول سعدی »هر ورقش دفتری است، معرفت كردگار.« 
پس،  بسته به هنر ما  و دريافت متعلم، همه جا می تواند مدرسه و 
محل آموختن باشد. پيامبر در صحرا و بيابان هم كه می رفت، به 

اطرافيان خود درس و آموزش مي داد.
امام باقر )ع( از الش��ة س��گ مرده هم درس اخالق مي داد. 
عيسی مسيح)س( در يک مزرعة آب گرفته نكاتي را تعليم مي داد 
و حضرت ابراهيم)س( با ديدن الشة يک حيوان افتاده در كنار دريا 

عبرت مي گرفت. 
با اتكا به اين نوع مبانی اس��ت كه ما می گوييم فضا و محيط 
آموزش نبايد محصور در كالس و مدرس��ه و بايد متنوع باش��د و 
رسانه هاي آموزشی هم بايد متنوع و متكثر باشند و از همة امكانات 
روز، به خصوص فناوری های جديد بيشترين استفاده بشود. بستة 
آموزشی هم از همين نظر مطرح است و ما بر آن تأكيد داريم. البته 
شايد كژتابی هايی هم در مورد اين مفهوم بوده است، كه ما تأكيد 
كرده ايم دوستان اگر پيشنهاد ديگري دارند، ارائه كنند. البته اينكه 
ما می گوييم »بستة آموزشی« منظورمان اين نيست كه اين بسته، 
محصور و ناگشودنی است. نه! آن سوی اين بسته باز است. مانند 
پرانتزی كه يک  سوی آن بسته ولی سوی ديگرش باز است و آن 
بخش و سوی ديگر، تابعی از تشخيص و خواست و ارادة معلم و 

مبتنی بر نياز و خواست دانش آموز است. 
رسانه هاي آموزشي هميشه هم يک مقولة از پيش تعيين شده 
نيس��تند و می توانند متغير و متنوع باشند. اما آنچه الزام داريم كه 
در اين بس��ته باش��د، كتاب و راهنمای معلم اس��ت. دليل آن هم 
كاس��تی هايی است كه در اين زمينه وجود دارد. ما دركار و دانش، 
مصوبة شورای عالی آموزش وپرورش و دستگاه مربوطه را داشتيم 
كه كتاب توليد نشود، اما االن رشتة كار و دانش ما از همة رشته ها 
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بيشتر كتاب دارد. 
من و آقای جعفرآبادی هم هميش��ه بر سر اين موضوع بحث 
داريم و من می بينم كه حرف ايشان در موردكتاب حق است؛ چون 
استدالل می كنند كه ما اگر كتاب نداشته باشيم، هم دانش آموز و 
هم خانواده گمان می كنند كه اين درس ها جدی نيست و بچه ها 
درس نمی خوانن��د. از آن طرف، معلمان ما هم  اگركتاب نداش��ته 

باشند، بلد نيستند درس بدهند.
حاال اين مدارس ما هستند؛ شما اگر دقت كنيد، دانشگاه های 
م��ا هم دربارة كتاب هاي درس��ي همين گونه هس��تند. من درس 
خواندة دانشگاه هستم و تدريس هم كرده ام. شما می بينيد كه در 
يک درس با س��رفصل های مشترک، يک استاد چهارصد صفحه 
جزوه می دهد و يک استاد ديگر با ده صفحه سر و ته كار را جمع 
می كند. پس معلوم می شود كه ما هنوز به اين توانمندی نرسيده ايم 

كه كتاب درسی را كنار بگذاريم.
اين بس��تة آموزش��ی هم كه ما مطرح می كنيم، در اين دورة 
گذار، نقش پش��تيبان  كتاب درس��ی و معل��م را دارد اما در آينده، 
هركدام از اين اجزا بايد در جغرافيای برنامة درسی نقش مناسب و 

مستقل خود را داشته باشد. 

نقش مجالت رش�د چیس�ت؟ آیا مجالت ما كتاب 
كمک آموزشی هستند؟

در زمان مسئوليت آقای حاجی در وزارت آموزش وپرورش، من 
در س��ازمان پژوهش مصاحبه ای داشتم. موضوع هم اين بود كه 
نقش مجالت رش��د چيست؟ آيا مجالت ما كتاب كمک آموزشی 
هس��تند و آيا معلم س��ؤالی از اين مجالت طرح می كند تا بچه ها 
اين مجالت را بخوانند؟ تصور هم اين بود كه معلم بايد از مجالت 
رشد سؤال طرح كند تا بچه ها اين مجالت را بخوانند؛ همان طور 

كه امروز مربيان پرورش��ی می گويند ما بايد كالس رسمی داشته 
باش��يم و احتمااًل اگر كالس رس��می به آنان داده شود، خواستار 
كتاب رسمی هم برای س��اعات پرورشی خواهند شد. االن يكی 
از دعواهای ما با معاونت پرورش��ی در سازمان پژوهش اين است 
كه می گويند برای ما كتاب بنويسيد. زمانی هم كه ما كتاب توليد 

نمی كنيم، می بينيم خودشان می روند و جزوه توليد می كنند.
ما در اين دورة گذار، اين بستة آموزشی را برنامة پشتيبان تلقی 
می كنيم، ولی بايد به سمت وسويی برويم كه اين اجزا در آينده هر 
كدام به عنوان موضوعی مستقل، بخشی از برنامة درسی را تشكيل 

دهند و كامل كنند. 
برخی س��ؤال می كنند كه آيا توليد محتواهای جديد، خودش 

باعث بوروكراسی بيشتر نخواهد شد. 
پاس��خ اين است كه نه! البته اين خطر وجود دارد، ولی بحث 
همين جاست كه ما با برنامه ريزی و مديريت صحيح و جامع نبايد 

اجازه بدهيم اين امر اتفاق بيفتد. 

در سند تحول، معلم، راهبرآموزشی است 
م��ا بايد نقش معلم را به عنوان راهبر آموزش��ی به رس��ميت 
بشناسيم. در برنامة درس��ی ملی، معلم تنها انتقال دهندة مفاهيم 
آموزشی نيس��ت، بلكه راهنما و راهبر و تسهيل گر آموزش است. 

اصاًل بخشی از محتوا را دانش آموز بايد توليد كند. 
در همين ارتباط و درخصوص توليد محتوای الكترونيكی كه 
جزئی از بس��تة آموزشی در نظر گرفته شده است، دانش آموز بايد 
خودش وارد ش��ود و محتوای الكترونيكی توليد كند. البته ما بايد 
اين مراح��ل را در آموزش وپرورش گام به گام طی كنيم و طراحی 
اين گونه باشد كه اين بسته باز و هميشه امكان توسعه و تكميل آن 
وجود داشته باشد. امسال هم در نوشتن برنامة سازمان خيلی تأكيد 
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داشتيم كه به جای توليد كتاب، بستة آموزشی توليد كنيم. 
بايد اين فرهنگ جا بيفتد. چون اگر بستة آموزشی توليد شود، 
كتاب هم جزئی از آن است. عالوه بر آن، نرم افزار آموزشی توليد 
می ش��ود و امكان استفاده از فضاهای مجازی فراهم می آيد. بايد 
دقت داشته باشيم كه همة اين توليدات برای تكميل بستة آموزشی 
اس��ت. ما وبگاه و شبكة رشد را جزئی از بستة آموزشی می دانيم؛ 
زيرا بخش مهمی از محيط يادگيری، مجازی اس��ت و اين  خود، 
جزئی از محيط های متنوع يادگيری اس��ت و ما نمی توانيم از آن 

غافل باشيم.
از س��ال گذشته كه آقای ناصری پيشنهادي را مطرح كردند، 
تحليل من اين بود كه می توان اين كار را كرد. پيشنهاد اين بود كه 
ما بخشی از محتوای مجالت را در وبگاه قرار دهيم. من گفتم كه 
اين كار انجام بشود. البته هدفم اين بود كه اين موضوع مقدمه ای 

براي توليد مجلة الكترونيكی هم باشد.  
با توجه به اينكه تهيه و توليد كاغذ بسيار سخت است و توزيع 
مجالت هم كار آس��انی نيست، ش��ايد ما به نقطه ای برسيم كه 

بخواهيم توليد مجلة كاغذی را كاهش دهيم. 

پیش به سوی طراحی كیف الكترونیكی!
اگر با كج فهمی و فهم غلط روبه رو نباش��يم و عده ای گمان 
نكنند سازمان پژوهش می خواهد همه چيز را قبضه كند و بتوانيم 
موضوع كيف الكترونيكی را پياده كنيم، بسياری از اين موضوعات 
تحق��ق پيدا می كنند. از جمله مجل��ة الكترونيكی كه به راحتی در 

دسترس همة دانش آموزان قرار خواهد گرفت. 
موضوع بس��تة آموزش��ی وكيف الكترونيكی باي��د در مجال 
گس��ترده تری مطرح ش��ود. من از دوس��تان خواهش می كنم كه 
يكی از موضوعات در مجالت »رشد معلم«، »مديريت مدرسه« و 

»مدرسة فردا« همين موضوعات باشد. 
انتظار دارم رشد معلم به مسائل مستحدثة نظام معلمی بپردازد. 
ضم��ن اينكه بايد الگوهای گذش��ته را معرفی كند، الزم اس��ت 
مسائل مبتالبه معلم امروز را هم مورد توجه قرار دهد. ويژگی های 
معل��م امروز را گوش��زد كن��د و آن ها را ب��رای تدريس در فضای 
آموزش وپرورش امروز آماده س��ازد. بايد به فكر افزايش توانمندی 

معلمان در فضاهای مجازی باشد. 
اين موضوع را هم ش��ما بايد در اين چند مجله ای كه عرض 
كردم به نظرس��نجي بگذاريد و از طري��ق برگزاری ميزگردهايی، 
طرح ها و پيشنهادهاي معلمان و مديران را گردآوری و ارائه كنيد 
تا مورد اس��تفادة برنامه ريزان قرار گيرد. ما و ش��ما ادعا نداريم كه 
همه چي��ز را از همه كس بهتر می دانيم و از همة زوايای مس��ائل 
آموزش وپرورش آگاهيم. نه! اين گونه نيست. بنده به عنوان معلمی 
ك��ه از كالس پنجم ابتدايی به معلم��ی عالقه مند بوده و تا امروز 
ه��م معلمی ك��رده ام، امروز هم بعد از چهار دهه كه در جلس��ات 
كارشناسان شركت می كنم، بدون اغراق می گويم كه چيزهايی ياد 
می گيرم و می آموزم و هميشه به اين آموختن نياز دارم. هيچ جلسة 
آموزشی نبوده است كه در جمع كارشناسان شركت كنم و چيزی 
از آنان نياموزم. اعتقاد دارم كسانی كه در سطح ستاد كار می كنند، 
بيش��تر از ديگران محتاج آموختن اند و اين معلمان هستند كه در 
صف مقدم تعليم وتربيت هميشه چيزهايی برای آموختن به ديگران 
دارند. دليلش هم اين است كه آنان هر روز با دانش آموزانی روبه رو 

می شوند كه هركدام دنيايی جديد است.

آموزش وپرورش مترقی باید بتواند برای تفاوت های 
فردی برنامه ریزی كند

دانش آموزان مشتركاتی دارند ولی تفاوت های آنان خيلی بيشتر 
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اس��ت و امروز آموزش وپرورش مترقی، آموزش وپرورش��ی نيست 
كه به ويژگی های مش��ترک دانش آموزان بپردازد بلكه آموزش  و 
پرورشي است كه بتواند تفاوت های فردی دانش آموزان را شناسايی 

كند و به آن ها پاسخ دهد. 
فضاهای متنوع يادگيری و رسانه های متنوع يادگيری هم از 
همين لحاظ مورد توجه است. ما در واقع به دنبال همان فلسفه ای 

هستيم كه با دنبال كردن كثرتی به يک نقطة وحدت برسد. 
آق��ای مجدفر از اين موضوع به عنوان نگاه سيس��تماتيک يا 
سيس��تمی  نگاه كردن، ياد كردند ولی من برابر فلسفة اسالمی و 
منظومة فكری خودمان می گويم ما كثرات را داريم، ولی بايد اين 

اكثرات پراكنده به يک نقطة وحدت برسند.

همة راه ها باید به شكوفایی فطرت منتهی شوند 
همة اين تنوع فضاها و تعدد رس��انه های آموزش��ی بايد ما را 
به يک هدف واحد � كه با عنوان  »ش��كوفايی فطری« از آن ياد 

كرديم � برسانند. 
و به مصداق اين عبارت عرفا كه الطرق الی ا... به عدد انفس 
الخالي��ق � كه گاهی هم عده ای از آن س��وء اس��تفاده كرده اند �  
راه هاي ش��ناخت خداوند به تعداد انسان ها متفاوت است، راه های 
تعليم وتربيت هم، به تعداد انسان ها و بنا به تفاوت های فردی كه 

دارند، می تواند متفاوت باشد. 
اما حرف اين است كه اين مسير بايد با درايت و برنامه ريزی 
درست ريل گذاری ش��ود. زيرا آدم ها عمر بی نهايت ندارند و جادة 

زندگی، جاده اي دوطرفه نيست كه بشود راه رفته را برگشت. 
پس آموزش وپرورش بايد بتواند بنا به استعداد های متفاوت و 
متنوع، راه های درست و اصولی را پيش پای متعلمان خود قرار دهد. 
اين راه ها هم بايد مبتنی بر فطرت باشند تا همه پس از طی اين 

مسير بتوانند به حداقلی از توانايی ها و توانمندی ها برسند. يعنی راه 
وصل الی ا... يا الی الكمال به درستی طراحی شود. 

حاال پس از عرايض مقدماتی كه مقداری هم طوالنی ش��د، 
صحبت من در مورد مجالت عبارت از اين مسائلی است كه بيان 

خواهم كرد. 

هر جا هستیم یک گام به جلو!
كلّيت حرف من در زمينة مجالت رشد، اين است: يا ايها الذين 

آمنوا ؛ آمنوا. 
داس��تان خواجه عبدا...انصاری را ش��نيده ايد. ازدحام مسجد و 
باالی منبر و اينكه هركس هرجا نشسته است، يک قدم جلو بيايد. 
عرض من هم اين است كه هر كجا هستيم يک قدم جلوتر بياييم.

آفرين و مرحبا بر آنچه در سال قبل انجام داده ايم ولی امسال 
بايد نسبت به سال قبل يک گام جلوتر بياييم؛ همان گونه كه سال 

بعد هم بايد نسبت به امسال گام بلندتری برداريم. 
ببينيم در سال گذشته چه كرده ايم. من اصاًل نظرم اين نيست 
ك��ه بی رحمانه نقد كنيم، بلكه منصفانه و عادالنه به نقد كارهای 

خودمان بنشينيم و در صورت نياز آن ها را اصالح كنيم.
حاال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه هيچ اشكالی هم نداريم و 
همة كارهايی هم كه انجام داده ايم خوب و رو به كمال بوده است، 

باز هم جای بهتر و بيشتر كار كردن هست.

همة مجالت باید از اصول واحدی پیروی كنند
م��ن معمواًل مجالت را می بينم و بر آن ها حاش��يه می زنم و 
گاهی اوقات هم كه دوستان  تقاضا می كنند، آن ها را در اختيارشان 
قرار می دهم. در مورد برنامه ای هم كه امسال تهيه كرده ايد، همين 
اتفاق افتاده اس��ت و من حاش��يه ای بر آن زده ام كه آن را برايتان 
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می خوانم. در حاشية اين برنامه نوشته ام: اين برنامه با همة امتيازاتی 
كه دارد، دارای اشكاالتی است. از جمله اينكه تابع يک برنامه ريزی 
منظم نيس��ت. مثاًل در يک جا آمده اس��ت »اصول حاكم بر توليد 
مجله« ولی مثاًل مجلة ابتدايی اصولی را مورد نظر قرار داده و مجلة 
ادب فارس��ی به اصول ديگری توجه كرده است. عنايت داريد كه 
وقتی صحبت اصول می ش��ود همة مجالت بايد از اصول واحدی 

پيروی كنند.
مورد ديگر اينكه برخی از مجالت جدول زمان بندی دارند ولی 
برخی ندارند. بعضی مجالت از مصاحبه با افرادي مش��خص ياد 

كرده اند ولي برخي، آدم ها را مشخص نكرده اند. 
اين  مجموعه كه چارچوب برنامة س��االنة مجالت رشد نام 
دارد، بايد آهنگ و منطق واحدی داشته باشد. حاشيه های ديگري 

هم زده ام كه دوستان مالحظه خواهند كرد.

اصولی كه باید بر برنامه حاكم باشد
اما از نظر من چه اصولی بايد بر اين مجالت حاكم باشد؟

اولين چيزی كه به  نظر من بايد مورد توجه قرار گيرد اين است 
كه ما بايد از سياست های مصوب نظام تعليم و تربيت  تبعيت كنيم.

يعنی مجالت رشد، مجالت وزارت آموزش وپرورش هستند و 
بايد از فلس��فة حاكم و سند حاكم بر آموزش وپرورش تبعيت كنند 

و در چارچوب سند تحول بنيادين آموزش وپرورش حركت كنند.
ما به دنبال تحقق سند تحول بنيادين هستيم و مجالت رشد 
هم  بايد در همين راستا از اصولی پيروی كنند تا وظايف حرفه ای 

خود را انجام دهند. 
اين سند از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شده است 
و ما به دنبال تحقق آن هستيم؛ بنابراين بايد در همة فعاليت های 

رسمی و غيررسمی، برای ما اصل قرار گيرد.

توجه به رویكرد فرهنگی � تربیتی 
نكتة ديگری كه برای من مهم اس��ت و س��ال های قبل هم 
عرض كرده بودم، رويكرد فرهنگی و تربيتی است و چون رويكرد 
ما، شكوفايی فطرت است، بايد آن را به خوبی دنبال كنيم. يعنی ما 
بايد به عاليق، ساليق، نيازها و ويژگی های مخاطبان توجه كنيم. 
يعنی مجله اگر سليقة مخاطب خودش را در نظر نگيرد، حتی اگر 

خوب هم تدوين شود، كسی به آن اعتنا نخواهد كرد. 

دوایر متحدالمركز و واحد!
يک زمانی در جمع شما از سه دايره  ياد كردم. دايرة نيازهای 
مخاط��ب، دايرة امكانات و دايرة تش��خيص كارشناس��انی كه در 
مجالت كار می كنند. اين س��ه داي��ره بايد هماهنگ با هم عمل 
كنند تا مجله ای كه چاپ می شود مورد استقبال مخاطب قرار گيرد 

و سودمند واقع شود .
البته ما بايد آينده را هم رصد كنيم و آدم هايی را به تحريرية 
مجالت بياوريم كه بتوانند ضرورت ها و نيازهاي آينده را تشخيص 
بدهند و با آينده نگاری و آينده نگری، نيازهای مخاطب را پوشش 

دهند. 
مطالبی ه��م كه در مجالت چاپ می ش��وند بايد به يكی از 

ضرورت های مورد نظر زير پاسخ دهند:
يا بايد به تفكر مخاطب توسعه بدهد، يا قلب او را مطمئن، يا 

عملش را تصحيح كند.
اگر اين اتفاق نيفتد، فقط پوس��تة ذهن را قلقلک خواهد داد و 

تأثير عميق و واقعی بر مخاطب نخواهد گذاشت.
ما بايد روی مخاطب خودمان به طور عملی اثر بگذاريم. گاهی 
اوقات در خانه ش��اهد هستيم كه  داخل ظرف شويی چند بشقاب 
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و ظرف روی هم و چند قاشق و چنگال هم بين آن ها گذاشته اند 
و يک كاس��ة سنگين هم روی همگي آن ها قرار گرفته است كه 
باعث می شود بشقاب های زيری بشكند. همة ما حداقلی از فيزيک 
را خوانده ايم و اين مس��ئله را می فهميم كه ظروف نبايد در چنين 

وضعيتی قرار گيرند ولی چرا رعايت نمی كنيم؟ 
دليل اين اس��ت كه م��ا به يادگيری مهارت ه��ای عملی در 
زندگی توجه نداريم و كتاب ها و مجالت ما نسخه ای عملی برای 
مهارت های مورد نياز مخاطبان نمی پيچند و در همان سطح دانش 
و تئوری متوقف می شويم.  اگر خواندن فيزيک در تصحيح رفتار 
ما در چيدن كاس��ه و بشقاب هم اثر نداشته باشد، اين چه فيزيک 

خواندنی است و اين دانش قرار است كجا به كارمان بيايد؟ 
وقت��ی دقت می كنيم، مي بينيم در عرصة مديريت و رانندگی 
هم، وضع همين اس��ت. آنجا هم همين گونه عمل می كنيم و در 
امور بديهی هم حاضر يا بلد نيستيم از دانسته ها و آموخته هايمان 

استفاده كنيم.

اجتناب از افراط و تفریط
بحث ديگر من دربارة اصلی اس��ت ك��ه بايد مورد توجه قرار 
گيرد: اجتناب از افراط و تفريط. نه آن س��وی خط و نه اين سوی 
خط، بلكه بايد خط مستقيم و راه اصلی را بپيماييم و به دامان افراط 
و تفريط نيفتيم.  همان گونه كه بارها ش��نيده و خوانده ايم: »خير 
االمور اوسطها«. همان امت وسط و راه ميانه بايد موردنظر باشد. 
ما در مجلة فيزيک بايد از ش��هدای هس��ته ای و شهيد شهرياری 
در سرمقاله و بحث های مختلف سخن بگوييم، ولی اينكه شروع 
كنيم و در آنجا هم درس اخالق بدهيم، پسنديده و شايسته نيست 
و اثرگذار هم نخواهد بود. اين را مثال زدم. ما در هيچ مجله ای نبايد 
راه افراط و تفريط برويم و بايد به مأموريت هاي اساس��ی مجله و 

تكاليف قانونی اي كه دارد، توجه كنيم.
تفريط هم نبايد كرد. اينكه ما يک ژورنال  علمی هس��تيم و 
بايد فقط در همين خطوط حركت كنيم هم پذيرفته نيست. مطالب 
مجله بايد جامع و مانع باشد؛ يعنی، آنچه را كه در حد اعتدال است، 

داشته باشد و از آنچه ضروری نيست، پرهيز كند.

اصول و مبانی دینی و اسالمی را فراموش نكنیم 
ما كشوری هستيم كه بيش از سی سال قبل انقالب كرده ايم 
و به همة اصول اس��الم و انقالب اس��المی وفاداريم و پرداختن 
به اين موضوع مهم هم، وظيفه ای اس��ت كه هيچ گاه نبايد از آن 
غفلت شود. اين امر بايد در همة مجالت رشد � از كودک گرفته تا 

تک تک مجالت ديگر � نمود داشته باشد.
من موضوعی را مطرح می كنم كه اين را به  دوستان روحانی 
هم گفته ام. ما گاهی مس��ائل را طوری مطرح می كنيم كه اگر در 
دورة فتحعلی خ��ان قاجار هم بوديم، همان گونه مطرح می كرديم!  
پس فرق اين زمانه و ضرورت های زمان كجا رفته است؟ بعضی 
اوقات هم به گونه ای حرف می زنيم كه انگار نه انگار انقالب شده 
است و جوانان و عزيزان فداكار زيادی هستی و خون خود را برای 
بالندگی اين كشور فدا كرده اند. پس اگر افراط بد است، تفريط هم 
بد اس��ت و بايد به هر دو س��وی اين قضيه توجه داشته باشيم و 

مواظب باشيم كه نه از اين سو و نه از آن سوی بام نيفتيم. 
مث��اًل می آيي��م و در مورد بحث انگيزش، مطلب��ی را از يک 
كتاب قديمی از قول »مزلو« مطرح می كنيم؛ به گونه ای، كه انگار 
هيچ كس در اين مملكت تا به حال از انگيزش حرف نزده اس��ت. 

اين انصاف است؟  
مثالی ديگر؛ مجلة آموزش قرآن بايد با موضوع آموزش قرآن 
در آموزش وپرورش نس��بتی داش��ته باشد. اينكه نوشته شده باشد 
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قاری مصر طنطاوی اين گونه خوانده اس��ت، آيا اولويت و مسئلة 
اول ماس��ت؟ چه كسی گفته است كه من بايد قرائت طنطاوی را 

تحليل كنم؟
پس پرهيز از افراط و تفريط، هم به لحاظ اخالقی هم به لحاظ 
اعتقادی و انقالبی و هم به لحاظ علمی، الزم اس��ت و بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
نكته ای هم در باب گرافيک عرض كنم. مسئله اي كه در باب 
صفحه آرايی و تصويرگری و نقاش��ی مطرح اس��ت، اين است كه 

كتاب و مجله را در اين امور با هم مقايسه نكنيم.

مشاركت گروه های درسی در  مجالت رشد 
نكته ای هم هست كه آقايان كفاش و ناصری بايد به آن توجه 
داشته باشند. دوس��تان، حتماً گرو ه ها و افراد مرتبط در گروه  های 

درسی را در امور مربوط به مجالت مشاركت دهيد. 
چون بحث بستة آموزشی مطرح است، حتماً اين دوستان بايد 
نقش خود را داشته باشند و بتوانند به شما كمک كنند. دوستان در 
گروه  های درسی هم بايد به نقدهای مجالت رشد دربارة كتاب های 

درسی اعتنا كنند و آن ها را بشنوند و پشت گوش نيندازند.
در همين بحث گرافيک در مجالت رشد، بايد عرض كنم كه 
سراغ خطوط و امور مشكوک نرويم. حاال اينكه در فالن موضوع 
تمثال و نش��انه ای از يک معصوم را بكشيم، خيلی جای پرداختن 
ندارد و بعد هم حاشيه هايی خواهد داشت كه از همان ابتدا پرهيز 
از آن پسنديده تر است. هرجا كه يقين داريد، عمل كنيد ولی هرجا 

ترديد داريد، دنبال آن ترديد نرويد. 
به عبارت »مهارت های زندگی« واژة آداب را هم اضافه كنيد 
و بدين گونه جامع تر به آن بپردازيد. ما در حوزة يادگيری، با همين 

واژة آداب و مهارت های زندگی از اين موضوع ياد كرده ايم.

در همين بحث، به آداب و مهارت های اجتماعی و خانوادگی 
و احكام ش��رعی بيش��تر توجه و حرام ها و حالل ها را با توجه به 

ويژگی های مخاطب و با احتراز از افراط و تفريط، يادآوری كنيد.

ی�ادآوری هوی�ت ایران�ی و اس�المی ب�رای ایجاد 
اعتمادبه نفس در مخاطبان

با يادآوری هويت ايرانی و اسالمی، اعتماد به  نفس مخاطبان � 
چه بزرگسال و چه جوانان � را افزايش دهيم و تقويت كنيم. زمينة 

پرداختن به اين امر هم خوشبختانه در همة مجالت وجود دارد. 
به عنوان يک وظيفة انسانی و ملی، نشاط، سرزندگی و اميد  به 
آينده را در مخاطبان ايجاد و تقويت كنيم و در همة موارد به عنوان 

يک زمينه و بستر به آن توجه داشته باشيم. 
به انتشار گزارش از پيشرفت های علمی كشور � كه سرفصل 
آن را هم داريد � بيشتر بها بدهيد و بهتر به آن ها بپردازيد و آن را 

هنرمندانه توسعه دهيد.

تاریخ معاصر را از یاد نبریم 
به بحث های زندة روز بيشتر توجه كنيد. دقت كنيم تاريخ، فقط 
آنچه كه گذش��ته است، نيست. ما در تاريخی زندگی می كنيم كه 
اگر هنرمندانه به آن بپردازيم، به دليل هم عصری و هم زمانی، برای 
مخاطب كه خودش را متعلق به اين تاريخ می داند، جذاب و جالب 
خواهد بود.  تاريخ همواره از افشاريه و قاجار و صفويه گفتن نيست 

و تاريخ معاصر هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
دق��ت كنيم ك��ه در مطالعات اجتماعی همه چي��ز را ديگران 
نگفته اند. بس��ياری از صاحب نظران معاصر هم حرف هايي برای 
گفت��ن دارند كه نباي��د فراموش ش��وند. ما می تواني��م در دانش 
اجتماعی، كه به نوعی حرف از علوم انس��انی است، مطالب مان را 
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به گونه ای بياوريم كه تابعی از اهداف و مأموريتهای مطرح ش��ده 
در سند تحول باشد.

در حوزة الگوها به سيرة عملی معصومين)ع( خوب پرداخته ايد. 
دست شما درد نكند. در اين حوزه به سيرة بزرگان دين مانند علما، 
دانش��مندان، ش��عرا و ادبا و هركس كه می تواند الگو باشد، بيشتر 

توجه كنيد. 
به مصوبات فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی هم بايد بيشتر 
توجه كنيم. آنچه ما در نشريات و مكتوبات خود منتشر می كنيم،  
به نوعی ادبيات معيار است، بنابراين بايد اين مصوبات را به خوبی 
و دقت مورد توجه قرار دهيم. البته اين يک الزام قانونی اس��ت و 
از ب��اب اين كه حرمت امام زاده را  متولی آن نگه می دارد، هم بايد 

مراقب اين موضوع باشيم.

تابع رس�م الخط مصوب فرهنگس�تان زبان و ادب 
فارسی باشیم

رشد كودک، رشد نوآموز و رشد دانش آموز، تابعی از رسم الخط 
دورة آموزش ابتدايی است. اما از رشد نوجوان و جوان به بعد، تابع 

رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستيم.
آخرين جمله ام اين اس��ت كه روابط انسانی درون سازمانی و 
برون سازمانی � يعنی استان ها � و همچنين روابط خانوادگی خود را 
بيشتر كنيم. بنده افتخار می كنم كه با شما همكار  هستم و انصافًا 

از مصاحبت با تک تک شما لذت می برم. 

صفا و صمیمیت این خانواده را قدر بدانید 
اميدوارم اين روابط انس��انی صحيح و دوستانة ما و اين صفا 
و صميميتی ك��ه درون اين خانواده وجود دارد، روز به روز، همراه با 
صداقت و صراحت، عميق تر و بيشتر شود و اميدوارم اين صراحت 

و صداقت كه برای بيان برخی اشكاالت و مشكالت احتمالی وجود 
دارد، هي��چ گاه به اين صميميت درونی لطمه نزند. به قول مرحوم 
شهيد بهشتی، اميدوارم هميشه بتوانيم تلخی برخورد صادقانه را به 
شيرينی برخورد های اغراق آميز ترجيح دهيم و همديگر را به خاطر 
برخوردهای انسانی و مالطفت آميز بپذيريم و دوست داشته باشيم. 
ش��ک نداشته باش��يم و بدانيم كه در س��فرهای استانی و در 
نشست با معلمان و حتی دانش آموزان چيزهايی را به دست خواهيم 
آورد كه بدون انجام اين س��فرها به دس��ت آوردنی نيست. در آنجا 
ش��ما می توانيد بدون واس��طه، اثر كار خود را ببينيد و اگر فضای 
صميمانة بحث و گفت وگو فراهم ش��ود، مطالب ارزشمند زيادی 
به دست خواهيد آورد كه فقط با سفر و ديدار رو در رو با مخاطبان، 

دست يافتنی است. 
البته در كنار اين ها، بايد كارهای پژوهش��ی و تحليل گفتمان 
هم باش��د. اين ام��ر، نافی آن فعاليت ها نيس��ت و در واقع اين دو 
موضوع همديگر را برای رسيدن به نتيجة بهتر پوشش می دهند. 
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درس��ال 1343 برای نخستين بار نشرياتی مبتنی بر نيازهای 
آموزشی و كمک آموزشی مخاطبان آموزش وپرورش با تكيه بر نياز 
كسانی كه با پايان كالس های چهارم و پنجم دبستان، »نوسواد« 
محسوب می ش��دند، شكل گرفتند و مجالتی در قالب »مجالت 

پيک« طراحی و منتشر شدند.
اين مجالت كه مراحل نياز سنجی خود را در سال 1342 طی 
كرده بودند، از حدود بهار 1343 مراحل برنامه ريزی، تدوين، چاپ 
و صحافی را پشت سرگذاشتند تا برای رسيدن به دست مخاطبان 
آماده شوند. بدين ترتيب، اولين مجله ها از مجموعه مجالت پيک 
با نام »پيک دانش آموز« برای دانش آموزان كالس های چهارم و 
پنجم دبستان و »پيک معلم« برای معلمان، اگر چه در جشن آغاز 
س��ال تحصيلی 1343حضور نداشتند، در دی ماه  همان سال  به 

دستان مخاطبان مشتاق خود رسيدند.
از همان زمان، بهار توليد و طراحی مجالت كمک آموزش��ی 
به نوعی با بهار طبيعت همراه شد . البته در ابتدا عنوان های منتشر 
ش��ده اندک بود و به تدريج عناوينی ديگر به اين مجالت افزوده 

شد. 

پس از پيروزی انقالب ش��كوهمند اس��المی اي��ران و ايجاد 
دگرگونی های اجتماعی، فرهنگی، سياس��ی و...، وقفه ای كوتاه در 
انتش��ار اين مجالت، كه در آن زمان تعداد عناوين آن به 6 عنوان 
رس��يده بود، به وجود آمد اما با درايت و تيزهوشی مسئوالن وقت 
وزارت آموزش وپرورش انتش��ار دوبارة مجالت كمک آموزشی از 

سال 1360  با عنوان »رشد« از سرگرفته شد.
  در  س��ال 1376 به پيش��نهاد مديركل وقت دفتر، انتشارات 
كمک آموزشی، سيدمحسن گلدانساز، نخستين نشست ساالنة دفتر 

طراحی و اجرا شد.  
اين نشست  در سال های بعد نيز ادامه يافت. آنچه می خوانيد 
متن س��خنان ايراد ش��ده در جلس��ات عمومی آخرين دورة اين 
گردهمايی اس��ت ك��ه از 28  تا 30 فروردين ماه س��ال 1391 با 
حضور رئيس و معاون سازمان، مديركل و معاونان دفتر، سردبيران 
و مديران داخلی مجالت، مديران و كارشناسان دفتر و ميهمانانی از 
بقية دفاتر سازمان در مجتمع آموزشی و رفاهی تنكابن برگزار شد. 

   

مرور یک سال تجربه برای  ترسیم 
روز های روشن تر

گزارش پانزدهمین دورة همایش ساالنه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی  

                                            محمد دشتی 

گام پانزدهم
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ناصر نادری ) معاون مجالت رشد (
  ما در چهارده دوره  نشس��ت های دفتر كه در ابتدای هر سال 

برگزار شده است، چهار رويكرد را مورد توجه قرار داده ايم.

بررسی و نقد فعالیت های دفتر
رويك��رد اول، بررس��ی و نقد فعاليت های دفتر بوده اس��ت و 
دوس��تان دلسوز و آگاه و درمانگر با حسن نيت و قصد بهتر شدن 
فعاليت ها، اقدامات دفتر را به نقد كشيده اند. خوشحاليم كه از اين 

رهگذر اتفاقات خوبی برای بهتر شدن مجالت رشد افتاده است.

همگرایی فعالیت ها 
رويكرد دوم، رويكرد همگرايی بوده است. دفتر، بنا به سرشت 
و ماهيت كار خود، متولی نوعی كار گروهی است. حدود يكصد نفر 
هس��تة مركزی اين دفتر را تشكيل می دهند، ولی بيش از  پانصد 
نفر ديگر هم به اين گروه پيوسته اند تا انبوه مجالت رشد با رعايت 
استانداردهای مورد نظر و در زمان مقرر در نقاط مختلف كشور به 

دست مخاطبان برسد.
عناص��ر علم��ی و اجرايی اي��ن گروه ب��زرگ ب��رای انجام 
مأموريت های ب��زرگ و مهم خود بايد نوعی همگرايی و همدلی 
داش��ته باشند تا محصول نهايی بتواند مخاطب را راضی كند. اين 
نشست ها به نوعی، با همين هدف در چهارده سال گذشته برگزار 

شده است.

استفاده از یافته های نو 
رويكرد س��وم، اس��تفاده از يافته های ن��و در حوزه های علوم 
ارتباطات، رسانه و علوم تربيتی به منظور تقويت و تكميل محتوای 
مجالت رش��د ب��وده اس��ت . در دوره های مختلف و به تناس��ب 

موضوعات نشس��ت، صاحب نظرانی در حوزه های جامعه شناسی، 
ارتباطات، رس��انه و... دعوت شده اند و از نظرات آنان برای پربارتر 

شدن محتوای مجالت رشد استفاده شده است. 

به روز كردن فعالیت های دفتر
رويك��رد چه��ارم كه در اين نشس��ت هم م��ورد توجه بوده، 
ب��ه روز كردن فعاليت های دفتر در ارتب��اط با تحوالت پيش روی 
آموزش وپرورش اس��ت. در حال حاضر، آموزش وپرورش به لحاظ 
مبانی نظری و عملی در معرض تحولی جدی و بنيادين قرار گرفته 
است. در چنين شرايطی، ما كه در سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی خدمت می كنيم، بايد از اين تحوالت آگاه باشيم و تالش 
كنيم در همسويی با آن، بنا به نقش و مسئوليتی كه بر عهده داريم، 

وظايف و مأموريت هايمان را به خوبی انجام دهيم.
در بحثی هم كه آقای دكتر امانی خواهند داشت، شاهد تجلی 
همين رويكرد نس��بت به بحث تحول بنيادين، به عنوان موضوع 
جدی و مهم امروز آموزش وپرورش خواهيم بود. قصد اين اس��ت 
كه مشخص شود مجالت رشد به عنوان بخشی از بستة آموزشی، 

در اين رويكرد نوين، اساسی وبالنده چه نقشی خواهند داشت.

 محمد ناصری )مدیركل دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی(

به هم��ة عزيزان حاضر در اين نشس��ت صميمی خير مقدم 
عرض می كنم. در فرصتی كه فراهم شده است، به نكته هايی كه 

بايد در اين محفل مطرح شوند، اشاره می كنم. 
 موضوع اول، تجديد نظر كاغذ مجالت است. در بررسی های 
متعدد و همچنين در ارتباط هايی كه با مخاطبان، به خصوص در 
س��فرهای استانی داشتيم، به اين نتيجه رس��يديم كه با توجه به 
پيشرفت های حاصل در زمينة فنی و زيبايی شناختی، مخاطب ما 
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خواس��تار  نوع مرغوب تر مجالت است كه با كاغذ كاهی و چاپ 
تک رن��گ يا حتی دو رنگ حاصل نمی ش��ود .خبر خوب هم اين 
است كه از اين دوره، تمامی مجالت عمومی به صورت چهار رنگ 

و مجالت تخصصی به صورت دو رنگ به چاپ خواهند رسيد. 

هنرمندان دفتر از فرصتی كه فراهم ش�ده  است به 
خوبی استفاده كنند !

برای ما خيلی مهم اس��ت كه حاصل كار و انديشة شما را در 
قالب زيبا و جذاب تری به مخاطب ارائه كنيم و قطعاً مخاطب هم 
با اين شيوة جديد، رضايت و بهره مندی بيشتری از مجالت رشد 

خواهد داشت.
در همين زمينه تقاضای من از دوستان هنرمند دفتر اين است 
كه از اين فرصت به خوبی اس��تفاده كنند  و بكوشند با بهره گيری 
از امكانی كه امروز فراهم شده است، فضايی جديد و متنوع را در 

مجالت رشد به روی مخاطبان بگشايند.
ي��اد و ن��ام همة عزيزانی را كه روزی در كن��ار ما بوده اند و با 
تسليم در مقابل قضا و قدر الهی به جهان اعال پر كشيده اند گرامی 
می داريم. سال گذشته هم يكی از همكاران عزيز و پر تالش ما، 
مرحوم  نيكزاد، به سرای باقی شتافت كه برای ايشان هم آرزوی 

علو درجات نزد پروردگار توانا و مهربان را داريم.  

اهداف و مأموریت ها 
  قصد و منظور از اين نشس��ت ها، در چهارده س��ال گذشته 
روشن بوده است و با نگاهی به اهداف و مأموريت های تعيين شده 
برای نشست های ساالنة دفتر، مشاهده می كنيم كه همة مسئوالن 
و همكاران��ی كه در اين مدت مس��ئوليت و ادارة دفتر را به عهده 

داشته اند، اين خط روشن را دنبال كرده اند. 

در همين ارتباط، آقای محمد دش��تی ك��ه در زمان برگزاری 
نخس��تين نشست در سال 1376 مسئوليت روابط عمومی دفتر را 
بر  عهده داشته ، يادداشتی را تنظيم كرده است كه به دليل دقت و 

سنديت، اكنون بخشی از آن را قرائت می كنم: 
»در يكی از روزهای بهاری س��ال 1376 مديركل وقت دفتر 
انتش��ارات كمک آموزشی، آقای سيدمحس��ن گلدانساز،  معاون 
مجالت و مس��ئول روابط عمومی دفتر  را برای جلس��ه ای فوری 
فرا خواند. دستور جلسه  بحث و تبادل نظر دربارة برگزاری نشست 
ساالنة مجالت رش��د بود.  در آن سال تعداد مجالت رشد به 14 

عنوان رسيده بود. 
ايشان جلسه را با بيان مقدمه ای بدين گونه آغاز كرد: »بدون 
برنامه ريزی و داش��تن برنامه ای مدون كه نقش��ة راه ما را در دفتر 
انتش��ارات كمک آموزشی و انتشار مجالت رشد را مشخص كند، 
نمی توانيم به نتايج و اهداف مورد نظ��ر آموزش وپرورش در ادارة 
دفتر و انتشار مجالت رشد برسيم. به نظر می رسد كه اگر در ابتدای 
هر سال يک گردهمايی با شركت اعضای مؤثر در انتشار مجالت 
داشته باشيم )آن زمان هنوز بخش كتاب وجود نداشت ( می توانيم 
برنامة يک سال مجالت را در آن مرور كنيم و ضمناً در سال های 
بعد به قضاوت در مورد عملكرد س��الی كه پشت سر گذاشته ايم، 

بنشينيم. 
جدا از اين، بودن چنين نشس��تی همة ما را  وادار خواهد كرد 
كه سال خود را با برنامه ای نوشته شده، مدون و مصوب آغاز كنيم 

و همين برنامه ها می توانند مالک ارزيابی فعاليت ها هم باشند.«
در آن زمان، من س��ردبير مجلة رش��د جوان بودم و ما به آن 
مفه��وم، برنامة مدون و مصوبی نداش��تيم. آن ايده مانند نهالی پا 
گرفت و رش��د كرد و از آن س��ال، مجالت برنامه ريزی ساالنه را 
ش��روع كردند. آغاز اين امر با برگزاری نشس��ت های ساالنة رشد 
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همراه بود و ما امروز توفيق داريم كه در ادامة همان راه، پانزدهمين 
نشست ساالنة مجالت رشد را برگزار كنيم.

اين نشس��ت ها با درايت آقای گلدانساز طراحی شد، در زمان 
آقای حاجيان زاده پی گرفته شد و اكنون ما و شما توفيق داريم كه 
ادامه دهندة آن باش��يم و ان شاءاهلل بعدها هم به ياری عزيزانی كه 
خواهند آم��د، آن نهال كوچک كه امروز به درختی تنومند تبديل 

شده است، رشد و بالندگی بيشتری پيدا خواهد كرد.

 عب�ور از مرز پانزده س�الگی و دغدغ�ه ای كه بود و 
هست!

 در اين يادداشت به دغدغه های مسئوالن در نخستين نشست 
به خوبی اشاره شده است و شما مالحظه می فرماييد كه بخشی از 
آن دغدغه ها طی اين سال ها برطرف شده و البته بسياری از آن ها 

همچنان باقی است. 
برخی از آن گفته ها و شنيده ها كه هنوز هم ضرورت توجه به 

آن ها پس از سال ها احساس می شود، عبارت اند از:
* هميش��ه وضعيتی بهتر از وضعيت فعلی وجود دارد؛ يعنی 
بهت��ر از آنچه انجام می دهيم هم، می توانيم. برای كيفيت، پايانی 

متصور نيستيم.
* عك��س در مجالت جايگاه خاص خود را دارد؛ از آن غفلت 

نكنيم.
* نظرس��نجی از مخاطبان، اصلی ضروری برای تعيين خط 

راهنمای مجالت رشد است كه نبايد از آن غفلت شود.
* در كارهای گرافيكی مجالت، توجه به مخاطب و روحيات 
او يک اصل اس��ت. هنرمندان گرافيس��ت بايد مخاطبان خود را 

به خوبی  بشناسند.
* انديشيدن به شيوه های نو، خالق و بديع  منشأ آفرينش های 

هن��ری  اس��ت كه تنها ب��ا هماهنگ��ی س��ردبيران و هنرمندان  
دست اندركار تهية مجالت امكان پذير می شود. 

*تصوير بايد مخاطب هوشمند ما را به تفكر وادار كند. من با 
تصويرگری های س��اده كه جوان و نوجوان و كودک ما را به تفكر 
وانمی دارد، موافق نيستم. به قول استاد مكتبی، »تصوير بايد تفكر 

هنرمند را به عنوان زمينه ای برای رشد به مخاطب منتقل كند.« 
* تصوير و متن بايد متناس��ب باش��ند. متن نبايد مخاطب را 
خس��ته و از خواندن دل زده كند. تصوير  هم نبايد طوری باشد كه 

مخاطب تنبل و كوتاه خوان شود. 
* اگر آيندگان هم اين نشس��ت ها را ادامه دهند،  زمان اثبات 
خواهد كرد ك��ه ما امروز برای ت��دارک برنامه های دفتر در قالب 
نشس��ت های ساالنه تصميم درستی گرفته ايم. پس اساس كار را 

محكم  بگذاريم.
* برنامه ري��زی برای توليد مجالت را واقعی انجام دهيم. اگر 
برنامه ها واقعی نباشند، اجرای آن ها ما را با مشكل روبه رو خواهد 
ك��رد. خودمان را به نظم و ديگران را به احترام به برنامه ها عادت 

دهيم.
* بهتري��ن و بيش��ترين خط��وط  ارتب��اط ب��ا مخاطبان در 
استان هاس��ت. هيچ ن��وع ارتباط��ی را جايگزين حض��ور در بين 

مخاطبان نكنيم.
* سردبير بايد به شكلی فعال در همة امور مجله حضور داشته 

باشد تا مجله با كيفيت مطلوب توليد شود. 
* توجه به ويرايش اصولی بايد س��رلوحة كار مجالت باشد. 
مجالت الگوهای رسمی مخاطبان هستند و الگو بايد بدون غلط 

و اشتباه باشد.
* با توجه به س��رمايه گذاری ها و آموزش هايی كه در بخش 
فنی و توليد صورت گرفته اس��ت، انتظار داريم آيندة دفتر، تابلويی 
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از موفقيت های بيشتر در توليد مجالت كيفی و مناسب تر باشد.
* با توجه به فروش بس��يار پايين و بار مشكالت فراهم شده 
برای شبكة توزيع ) حمل، برگشت، رسيدگی مالی، جداسازی و...( 
توزيع كيوسكی مجالت حذف شود يا به كمترين حدكاهش يابد. 
* در تحليل مش��كالت ب��ه دو عامل درون س��ازمانی مانند 
آموزش نيروها، برنامه ريزی ساالنه، ارتقای امكانات، ...  و عوامل 
بيرونی مانند: نظريات مخاطبان، ارتباط با آن ها عامل انس��انی – 

به عنوان سرماية سازمانی - توجه خاص شود. 
* در انتخاب مس��ئوالن توزيع مجالت ) نمايندگان مجالت 
رشد در اس��تان ها( دقت و افراد عالقه مند و واجد شرايط انتخاب 

شوند. كليد كار رشد در استان ها همين نمايندگان هستند. 
* اصرار بر معرفی دائمی نشريات و اطالع رسانی دربارة آن ها 
با ابزار گوناگون، فراموش نشود. ما هميشه مخاطبان جديدی داريم 
كه بايد با ما آشنا شوند و مخاطبان پرمشغله ای كه نياز به يادآوری 

دارند. 
* مراقب باشيم بار هنری مجالت رشد بر محتوای فرهنگی 
و هويت��ی آن ها غلبه نكند. هنرمندان م��ا بايد اهداف فرهنگی و 
محتوايی مجالت را بشناسند و پوشش دهند. هنر بايد در خدمت 

محتوا  باشد.
* انتشار آثار مخاطبان - به خصوص دانش آموزان - و هدايت 
آن ها به س��وی خواندن و نوشتن بيشتر را هنرمندانه محقق كنيم. 
مخاطب بايد تصوير خود را در اين آيينه ببيند تا با آن همراه شود. 
* از ش��عر و طن��ز در مجالت با دقت و به گونه ای شايس��ته 
اس��تفاده شود. برخی اش��عار ما محتوای الزم را ندارند و به بهانة 
فرم و قالب های نو از محتوا خالی ش��ده اند. اش��عار خوب قديمی 
را فراموش نكنيم. طنز، مزة مجالت اس��ت. خودمان چقدر غذای 

بی مزه را تحمل می كنيم؟ 

این همای�ش و كارهایی كه در آن انجام می ش�ود، 
خودش یک سند است

چهارده سال از برگزاری نخستين نشست می گذرد. مجالت 
رش��د منتشر می شوند. شمارگان اين مجالت از حدود 13 ميليون 
و س��يصد هزارنسخه در سال 1377 به حدود 33 ميليون در سال 
1390 و تعداد آن از 14 به 31 رس��يده است. نشست های ساالنة 
دفت��ر كه زمانی »گردهمايی علمی/ كاربردی« ناميده می ش��د و 
در دو، س��ه س��ال اخير به »همايش ساالنة دفتر انتشارات كمک 

آموزشی« تغيير نام داده، به دوره پانزدهم خود رسيده است.
من اعتق��اد دارم برخی مج��الت دانش آم��وزی ما همتايان 
خود را در جامعه رهبری می كنند. به مفهوم ديگر، س��اير مجالت 
دانش آموزی، سرريز مجالت رش��د را ارائه می كنند. اين موضوع 
داليل روش��ن و معينی دارد، از جمله اينكه ش��وراهای تحريرية 
مجالت رشد، توليدات خوب، متنوع و متكثری دارند. مطالبی هم 
ك��ه آنچه فضای چاپ در مجالت رش��د را ندارند و در عين حال 
مطالب قابل اعتنايی هستند، در ديگر مجالت به چاپ می رسند. 
از س��وی ديگر، اف��رادی كه در اين حوزه قل��م می زنند و صاحب 
انديشه و اثرند، تعدادشان محدود است، پس آثار آنان از سوی همة 

نشريات مورد توجه و استفاده قرار می گيرد.  
اين نشست و كارهايی كه در آن انجام می شود، خودش يک 
سند است و من بايد از دوستان عزيزی كه می كوشند هر سال آن 

را پر و پيمان تر و مؤثرتر برگزار كنند، به طور ويژه تشكركنم.

حض�ور فرهیختگان در مجالت رش�د با مالک های 
مادی قابل توجیه نیست 

من و شما كه اهميت اين مجالت را درک می كنيم، مسئوليت 
مضاعف��ی داري��م و بايد تالش كني��م كه اين مجالت بيش��تر 
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ترويج ش��وند. خوشبختانه ما در مجموعة مجالت رشد همكاران 
فرهيخته ای داريم كه بايد  قدردان آن ها باش��يم. حضور و تالش 
اين عزيزان را نمی توان با مالک های معمول و مادی توجيه كرد. 
همكاری در يک مجله، استاد دانشگاه است و با خدماتی كه ما ارائه 
می كني��م، قاعدتاً نبايد هيچ توجيه و انگيزة مادی برای حضور در 
مجالت و تالش مؤثر داشته باشد. تنها  می توان گفت عشق، اين 

بزرگواران را پايبند اين كار كرده است.

بحث تحول بنیادین، هنوز و همواره در دس�تور كار 
است 

موضوع مهم ديگری كه اين چند س��اله هم مورد توجه بوده، 
بحث تحول بنيادين است. اين، امری نيست كه بخواهيم بگوييم 
از پنج سال قبل شروع شده است و چند سال آينده هم تمام خواهد 
شد. روند »تحول« تدريجی است و با عنايت به قيد »بنيادين« بايد 
به مرور و البته با س��رعت الزم و به گونه ای كه تأثيرات آن محرز 

باشد، اتفاق بيفتد. 
خوشبختانه امسال هم همة سردبيران محترم به اين امر توجه 

كرده اند و اين مسئله يقيناً يكی از كارهای اصلی دفتر است. 

به رویكرد فرهنگی – تربیتی عنایتی خاص داریم!
يكی  از نكات مهم و مورد توصية رياس��ت محترم س��ازمان 
توجه به رويكرد فرهنگی – تربيتی بوده و در برنامة درس��ی ملی 
نيز عنايت خاصی به اين موضوع ش��ده است؛ بنابراين، ما هم در 

مجالت رشد به آن توجه ويژه ای داشته ايم.
البته برخی از آنچه ايش��ان از ما خواس��ته اند و ما هم خود را 
ملزم به اجرای آن می دانيم، به برنامه ريزی و اقدامات درازمدت نياز 
دارد كه زمان آن بايد فرا برس��د. از جمله اينكه فرموده اند: »همة 

برنامه های ما بايد مقوم اصل توحيد باشد.« اين امر الزاماتی دارد. 
بايد در جلسات شورای سردبيری اين موضوع مورد توجه و بررسی 
قرار گرفته و راهكارها و مس��يرهای اجرايی ش��دن آن بررسی و 
تبديل به س��رفصل و برنامه ش��ود. كما اينكه همين كار در بقية 
بخش های م��ورد مطالبه و بخش هايی كه به ط��ور طبيعی جزء 

وظايف و مأموريت های ماست، صورت می گيرد. 

برخ�ی مطالب  مج�الت آنقدر مان�دگاری دارند كه 
می توانند  به كتاب تبدیل شوند 

صفحة 3 جلد »رش��د كودک« يكی از اين صفحات اس��ت 
كه با عنوان »همه می توانيم« به اين موضوع پرداخته اس��ت . در 
»رشد نوآموز« آقای عليرضا متولی در بخش مهارت های زندگی در 
مطلبی با عنوان »خوب، بد، زشت« ؛ خيلی صميمانه به موضوعات 
مبتالبه مخاطبان خود می پردازد. با آنان همراه می شود و در نهايت 
هم مطالب ارزش��مندی ارائه می كند. به نظرم اين مطالب آن قدر 
مهم هستند و ماندگاری دارند كه می توانند به كتاب تبديل شوند.

يا »مهارت های زندگ��ی« در مجلة »نوجوان« كه با نگاهی 
نو به اين موضوع پرداخته است. همچنين »حس موفقيت« كه با 
زبان و حس مخاطب و نوجوان ها ارائه می شود و تأثيرگذار است. 

در مجلة »جوان« هم »روی موج زندگی« از مطالبی است كه 
برای جوانان ما جذاب اس��ت و نسبت به مسائل روان شناسی نگاه 
ت��ازه ای دارد. اينجا ادبيات و قدر آن در خدمت روان شناس��ی قرار 

گرفته و توانسته است فضاهای جديد و جذابی بيافريند. 
موضوع س��ال هميش��ه برای ما مهم بوده و خوشبختانه در 
شوراهای سردبيری مجالت هم اين امر به خوبی مورد  توجه قرار 

گرفته است. 
البت��ه عنوان ه��ای موضوعات بايد توس��ط كارشناس��ان و 
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نويسندگان ما از سطح شعار به شعور و مسائل مورد توجه مخاطبان 
تبديل  ش��ود تا اثربخش باشد، كه خوشبختانه گمان می كنم اين 

اتفاق افتاده است.
ما مسائل اقتصادی و مناس��بتی را، حتی در مجلة كودک، با 
موضوعاتی چون پس انداز و اس��راف به زبان كودكانه و مناس��ب 
مخاط��ب مطرح كرده ايم و اين، نكته ای اس��ت كه در عين حال 
كه كار ما و دوس��تان را در مجالت مختلف سخت می كند، از آن 

غافل نبوده ايم.
در مجل��ه نوآموز هم با ارائة بحثی در زمينة كاردس��تی، اين 
موضوع مطرح ش��ده كه بس��ياری از دورريختنی های اطراف ما 
اين قابليت را دارند كه به وس��ايلی زيبا و دوس��ت داش��تنی برای 
فرزندان مان تبديل شوند. آموزش هايی ارائه شده است كه كودكان 

خود بتوانند اين كاردستی ها را بسازند و از آن ها لذت ببرند. 
مجل��ة جوان ب��ا طرح موضوع��ی باعنوان »دخ��ل و خرج« 
مضامين اقتصادی ج��ذاب و در عين حال ملموس برای جوانان، 
از جمله سرمايه، پول و بورس پرداخته است و در واقع به آنان در 

اين باره ديدگاه می دهد. 
موض��وع ديگری كه مجلة »رش��د برهان« ب��ه آن پرداخته 
تبدي��ل اعداد بزرگ در رياضی به اعداد كوچک و قابل فهم برای 
دانش آموزان و مخاطبان است. اين كار را يكی از معلمان رياضی 

به شكل جذابی انجام داده است. 
درمورد ديگری، دور كرة زمين را با نان تزئين كرده و با عدد 
و دليل و منطق گفته بودند كه اگر مقدار نان هايی را كه اس��راف 

می شود محاسبه كنيم، به اندازة دور كرة زمين خواهد شد. 
در اين مجموعة مطالب، اعداد بزرگ به گونه ای قابل فهم و 

اثرگذار به مخاطب ارائه شده اند. 
نكتة ديگری كه آقای دكتر محمديان با هوش��مندی و تدبير 

به آن اش��اره كردند، اين بود كه بايد همواره جريان پاک و شفافی 
به اين مجالت وارد ش��ود، تا تازگی و طراوت خود را حفظ كنند. 
يک راه اين است كه ما نيروهای جديد و به خصوص جوان را وارد 
عرصة مجالت كنيم. الحمدهلل با گستردگی مجالت رشد، اين فضا 
را داريم كه با حفظ نيروهای موجود، از نيروهای جوان، خالق و با 

انگيزة ديگری هم استفاده كنيم.
آقای طاليی در مورد جذب گرافيست های جوان اشارة خوبی 

كردند. اين اتفاق بايد در بخش های سردبيری هم بيفتد.

مش�اركت معلم�ان و فرهنگی�ان در تولید  محتوای 
مجالت رشد 

براس��اس آمار، تعداد فرهنگي��ان پديدآورندة مطالب مجالت 
تخصصی 535 نفر و در مجالت ماهانة بزرگسال 379 نفر بوده اند. 
در نگاهی كلی، در مجالت علوم انسانی 41 درصد، علوم پايه 35 
درصد و در مجالت بزرگسال  26درصد از همكاران ما از معلمان 
بوده اند.  آثار چاپ شدة  دانش آموزان نيز در مجالت 161مورد بوده 

است و الحمدهلل از اين بابت مشاركت قابل قبولی داشته اند. 
 و اما برنامة امس��ال ما در مجالت رشد، شامل مواردی است 

كه در ادامه به آن ها اشاره خواهم كرد.
در مورد برنامه های درسی ملی، مطالب ويژه ای خواهيم داشت. 
البته اين برنامه ها و از جمله برنامة درسی ملی، موضوعی نيست كه 

يک سال به آن بپردازيم و سپس از آن رد شويم.

 تولید مجالت  رشد با كاال و كاغذ  ایرانی 
دو س��ال پيش از س��وی آقای دكتر محمديان مطرح شد كه 
به جای اس��تفاده از كاغذ مكانيكال خارجی از كاغذ مازندران و در 
واقع از كاالی توليد ايرانی اس��تفاده كنيم. اين مسئله به ما كمک 
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زيادی كرد و الحمدهلل توانسته ايم كارها را هم به خوبی انجام دهيم. 
ضمن��اً از بابت اينك��ه اين فضا را فراهم كرديد كه امس��ال همة 
مج��الت دانش آموزی به صورت چهار رنگ و مجالت تخصصی 
هم به صورت دو رنگ چاپ شوند و همكاران ما بتوانند از همة توان 

خود برای ارائة مجالت زيبا بهره گيرند، تشكر می كنيم.
فرموده اند: »گزاره های مربوط به سازمان در برنامة درسی ملی، 
)80 گزاره از 130 گزاره ( احصا شود و آن هايی كه مربوط به حوزة 

مجالت رشد است، به طور دقيق مورد توجه و عمل قرار گيرد.« 
بر انجام س��فرهای اس��تانی تأكيد داش��ته اند، اين سفرها با 
برنامه ريزی مدون تر و اس��تفاده از تجربيات قبلی انجام می شود و 
در دس��تور كار قرار دارد. ما در اولين س��فر سال 1391 به خراسان 
جنوبی خواهيم رفت و بحث س��امان دهی كتاب های آموزشی با 
رويكرد جدي��د به طور جدی تری در اين س��فرها مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. توجه جدی به شيوة اماليی فارسی اكيداً مورد توجه 

همة همكاران ما در همة توليدات و مجالت است.

اس�تقرار یک گروه حرفه ای ب�رای تهیة گزارش ها 
وگفت وگوهای مجالت تخصصی 

در مج��الت  تخصصی، گروه��ی با هدايت آق��ای ابراهيم  
زاهدی مطلق كار تهية گزارش  وگفت وگوها را برعهده گرفته اند، 
كه ان شاءاهلل امسال شاهد چاپ گزارش  وگفت وگوهای حرفه ای و 

مفيدتری در اين مجالت خواهيم بود. 
آقای دكتر محمديان توصيه فرمودند كه مراسم های نكوداشت 
با قّوت برگزار ش��ود و به اهميت آن تأكيد داشتند و خودشان هم 
همواره در اين گونه مراس��م حضور داشته اند. ان شاءاهلل در خرداد تا 
شهريور ماه هم مراسم مربوط به انتشار مجله های شيمی، فيزيک، 

جغرافيا و آموزش راهنمايی را خواهيم داشت. 

مالک ما برنامة ساالنة مجالت و رهنمودهای رياست محترم 
و مسئوالن سازمان است 

دوس��تان ما برنامه ای را در مجالت رشد نوشته اند كه همان 
را خدمت آقای دكتر محمديان تقديم كرده ايم و مبنای فعاليت ها 
هم همان برنامه است. هرچه هم در اين نشست با همديگر گفتيم 
و ش��نيديم و دريافت ه��ای ما از اين گفت وگوه��ا، به عالوة همة 
اصالحات و رهنمودهايی كه ايش��ان ارائه خواهند فرمود، مالک 

عمل ما در سال جاری خواهد بود، ان شاءاهلل.
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اشاره
در دومين روز از پانزدهمين همايش ساالنة دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی، ميزگرد »تجربه های سازمانی در توليد بستة 
آموزش��ی« با حضور دكتر حميدرضا كف��اش، محبت اهلل همتی، 

مرتضی مجدفر و كاظم طاليی برگزار شد.
در اين ميزگرد، محبت اهلل همتی دربارة بس��ته های آموزشی 
و تاريخچ��ة آن، پي��ش و پس از انقالب اس��المی نكاتی را بيان 
كرد. سپس مرتضی مجدفر به عنوان نويسندة نخستين كتاب دربارة 
بس��تة آموزش��ی پس از انقالب، تجربة خود از تأليف و چاپ اين 
كتاب و بازتاب های آن را بيان كرد. در ادامه، كاظم طاليی به عنوان 
مديرفنی پروژه هايی برای تأليف بسته های آموزشی، از تجربيات 
خود در زمينة تدوين مجموعة كتاب های پيش دبس��تانی س��خن 
گفت و در ادامه حميدرضا كفاش، در س��خنانی به سياس��ت های 
كالن بستة آموزشی و الزامات اين بسته و نقش مجالت رشد در 

اين زمينه پرداخت.
پيش از شروع ميزگرد فيلم كوتاهی دربارة معضالت آموزشی 

و تنگناهايی كه دانش آموزان در مس��ئلة آموختن با آن ها روبه رو 
هستند، پخش شد و دكتر مهدی چوبينه در تحليل فيلم سخنان 

كوتاهی ايراد كرد.
در ادامه مش��روح س��خنان مطرح ش��ده در اي��ن ميزگرد را 

می خوانيد.

محبت اهلل همتی
رويكرد ما در بحث امروز، بيان تجربه های سازمانی در توليد 
بس��تة آموزشی است. اگر ما توليد بسته های آموزشی را در دستور 
كار دائمی سازمان قرار دهيم، كمتر شاهد صحنه های تلخ از جمله 

رويگردانی دانش آموزان از تحصيل خواهيم بود.
پنج س��ال پيش، در مصوبة شورای هماهنگی علمی سازمان 
)كه در نش��رية جوانه ش��مارة 31 و 32 چاپ شد( بستة آموزشی 
تعريف و اصول حاكم بر طراحی و توليد آن بيان ش��د. در نهايت 
نيز اجزای بستة آموزشی، تعيين و به دو دسته كلی »مواد و منابع 

اصلی« و »مواد و منابع تكميلی« تقسيم بندی شدند.

میزگرد تجربه های سازمانی در تولید بستة آموزشی

با حضور دكترحمیدرضا كفاش، محبت اهلل همتی، مرتضی مجدفر و كاظم طالیی

گام پانزدهم
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بنا بوده است كه اين مصوبه به دفاتر ابالغ شود و سپس مبنای 
توليدات سازمان قرار گيرد.

از نگاه اين سند، منابع اصلی عبارت اند از: كتاب درسی، كتاب 
راهنم��ای معلم، كتاب كار دانش آموز و كتاب ارزش��يابی. از منابع 

تكميلی هم ياد شده كه تعداد آن ها خيلی زياد است.

سند مربوط به تولید بستة آموزشی را حتماً بخوانید
اين سند، بسيار مهم است و من از همة دوستان تقاضا می كنم 

آن را مالحظه و به دقت مطالعه كنند.
سؤال اينجاست كه توليد بستة آموزشی )البته با اين نگاه( در 

كشور ما از چه زمانی شروع شده است؟
يعنی اگر كتاب درس��ی را به عن��وان عنصر اصلی آموزش در 
نظر بگيريم، آيا مواد ديگر آموزشی و سخت افزارها و نرم افزارهای 

آموزشی هم  توليد می شده اند يا نه؟
م��ن در پيگي��ری اين مطلب در س��ازمان، ب��ه منابع جالبی 
برخوردم. در كنار كتاب فارسی سوم دبستان كه در سال 1351 به 
چاپ رسيده، نشريه ای با عنوان »دفتر تمرين كتاب فارسی برای 

كالس های اول تا پنجم« چاپ می شده است.
مؤلفان كتاب درسی برای هر پايه سه دفتر توليد می كرده اند 
ك��ه توس��ط مركز انتش��ارات آموزش��ی، يعنی »دفتر انتش��ارات 

كمک آموزشی« فعلی، منتشر می شده است.
اين كتاب، مقدمه ای بس��يار جالب و خواندنی دارد. اين دفتر 
تمرين دو بخش دارد: يكی تمرين های كتاب درسی است؛ يعنی، 
در كتاب های درس��ی پس از ارائة درس، تكليف شب اول و شب 
دوم دارد و عالوه بر اين، تمرين هايی هم برای غنی س��ازی دانش 
دانش آموزان توس��ط معلمان طراحی و در آن دفترها ارائه می شده 

است.

در مقدمة اين دفاتر آمده اس��ت كه اي��ن مطالب از مجالت 
كمک آموزش��ی پيک )از توليدات مركز انتشارات آموزشی( گرفته 

می شده است.
البت��ه من يادم نمی آيد ك��ه آن كتاب ها را در دوران تحصيلم 
خوانده باش��م. اين موضوع نش��انگر آن اس��ت كه خواندن آن ها 
اجباری نبوده و شايد هم آموزش وپرورش توان اين را نداشته است 
كه آن ها را به تعداد دانش آموزان توليد و به همة مدراس برساند اما 
مجالت پيک معمواًل در منطقة جوادية تهران به مدارس ما می آمد 

و در دسترس دانش آموزان بود.

مواد كمک آموزشی قدمتی در خور توجه دارند
هنگامی كه من مسئول گروه های آموزشی منطقة 10 تهران 
بودم، يک بار كه به انبار كتاب های منطقه سر زدم، به اسناد جالبی 
برخوردم. از جمله دستگاهی مانند كامپيوترهای امروزی كه يک 
صفحة گرامافون داش��ت و محلی هم داشت كه اساليدهايی در 

زمينة خواندن داخل آن قرار می گرفت.
البته اين دس��تگاه را من در دوران تحصيل نديده بودم و چند 
س��ال پ��س از انق��الب آن را در ادارة آموزش وپرورش منطقة 10 
تهران ديدم. اين دس��تگاه ها در آن زمان هم برای ما جالب بود و 
ما گاهی اوقات كه با معلمان در گروه های آموزشی دور هم جمع 

می شديم، با آن ها كار می كرديم.
خانم پروين علی پور، مترجم و نويسندة حوزه كودک و نوجوان 
كه معلم هم بوده اند و بازنشسته شده اند، در دهة 60 در انتشارات 
مدرسه كتابی به نام »شكوفة باران« چاپ كردند. من هم براساس 
عالقه ای كه داش��تم، پيگير اين كتاب ها بودم و بعدها به كتابی از 
انتش��ارات تلويزيون آموزشی پيش از انقالب دست پيدا كردم كه 

نويسندة آن هم خانم پروين علی پور بودند.
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اين كتاب در 16 صفحه، در قطع خشتی و با تصاوير چهاررنگ 
چاپ شده بود. در هر صفحه يک تصوير همراه با يک جمله بود. 
زمانی كه اين كتاب را خواندم، ديدم اين كتاب همان قصة كتاب 
ش��كوفة باران است كه با ش��رح مفصل تری در انتشارات مدرسه 
به چاپ رس��يده است. ايشان هر قصه را در 12 تا 16 جمله برای 
بچه های كالس اول گفته بود. مطلب هم به گونه ای بود كه بچه ها 
بتوانند پ��س از فراگيری و آموختن الفبا اي��ن كتاب را به تنهايی 
بخوانند. يعنی انتشارات تلويزيون آموزشی آن زمان، اين كتاب را 
چ��اپ كرده بود تا بچه ها با خواندن آن مهارت الزم را در خواندن 

كسب كنند.
دفاتری كه به آن ها اش��اره كردم، در آرشيو كتابخانة سازمان 
هم موجود است و در دو حوزة آموزش رياضی و آموزش علوم برای 

پنج پاية ابتدايی، به طور كامل تدوين شده است.
چند جلد هم برای دورة راهنمايی توليد شده است. آنچه بدان 
اش��اره كردم سابقة تهية مواد آموزشی و به يک معنا، توليد بستة 

آموزشی، پيش از انقالب اسالمی بود.

كت�اب، عنصر اصلی ب�ود و مواد تكمیل�ی هم وجود 
داشت

البته در همان موقع هم عنصر اصلی آموزش، كتاب درس��ی 
بوده اس��ت؛ يعنی اگر اين موادی كه اشاره كردم به دست بچه ها 
و معلم نمی رسيد، خللی در فرايند آموزش ايجاد نمی شد. البته اگر 
اين مواد تكميلی آموزشی در دسترس آن ها قرار می گرفت، آموزش 

غنای بيشتری می يافت.
پس از انقالب اولين كتابی كه در حوزة بستة آموزشی نوشته 
شد، كتاب »بستة آموزشی چيست؟« نوشتة آقای مرتضی مجدفر 
بود كه در س��ال 1375 به چاپ رسيد. ايشان در آن سال ها معاون 

آموزشی آموزش وپرورش منطقة 16 تهران بود. با توجه به حضور 
آقای مجدفر در اين ميزگرد، از ايشان تقاضا می كنم در مورد دليل 

و انگيزة انتشار اين كتاب برايمان توضيح دهند.

مرتضی مجدفر
چون زمان زيادی از انتش��ار اين كتاب گذش��ته است، من در 
م��ورد تاريخچة كتاب صحبت نمی كنم. در س��ال 1375 كه اين 
كتاب را نوش��تم، زمان زيادی از س��ال 1986 ميالدی نگذش��ته 
بود. اولين بس��ته های آموزش��ی در آموزش وپرورش دنيا و به طور 
مش��خص در آموزش وپرورش آمريكا در سال 1986 توليد شدند. 
اين بس��ته ها پنج جزء اصلی و نزديک به 30 جزء فرعی داشتند و 
در دو شكل، توسط مؤسسات تكنولوژی آموزشی يا به طور متمركز 
در سازمان های مربوطه و جايی مانند معاونت تأليف و توليد مواد و 

رسانه های آموزشی سازمان توليد می شدند.
در واقع، توليدكنندگان حرفه ای اين بسته ها را توليد می كردند 
و بعد آن ها در اختيار معلمان قرار می گرفتند و معلمان اين بسته ها 

را در پايه های مربوطه به كار می گرفتند.
در مطالعاتی كه انجام دادم، متوجه شدم زمانی كه تک نسخه 
بس��ته های آموزشی به توليد انبوه می رس��د و در اختيار معلم قرار 
می گيرد، پش��تيبانی هم می ش��ود و در راس��تای اي��ن توليدات، 
رهنمودهايی به معلمان داده می شود تا بتوانند اين بستة آموزشی را 

در مدرسه و در صورت نياز، به روزرسانی كنند.

این بقچه ها چه دردی را دوا می كنند؟
در آن سال كه اين كتاب را می نوشتم، هيچ منبع آموزشی ای 
در اين خصوص وجود نداشت و جالب تر آنكه زمانی كه اين كتاب 
پس از يک سال مطالعه و تحقيق نوشته شد، هيچ ناشری حاضر 
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به چاپ آن نبود.
بعضی به طنز می گفتند »حاال اين بقچة آموزشی به چه كار 
معل��م و دانش آموز می آيد و چه دردی را دوا می كند؟« س��رانجام 
مجبور شدم كتاب را با سرمايه شخصی چاپ كنم و فروش چاپ 

اول آن هم خيلی طول كشيد. 
ام��ا اين كت��اب برای من اهميت داش��ت و مطمئن بودم كه 
به كار برنامه ريزان آموزشی و آموزش وپرورش می آيد. اتفاقاً كتاب را 
مسئوالن سازمان و از جمله مرحوم عالقه مندان، كه رئيس سازمان 

بودند، ديده بودند و از چاپ آن اطالع داشتند.
خوش��بختانه كار توسط دوس��تان پيگيری شد و از جمله سه 
پژوهش مفصل در پژوهشكدة تعليم وتربيت انجام شد و اين كتاب 

به حاشيه رفت. 
البته من در سال 1382و 1383 در اين كتاب تجديدنظر كردم 
و در سال 1387 چاپ چهارم آن با ويرايش جديد منتشر شد؛ زيرا 
در طول اين سال ها ابزارهايی وارد بحث آموزش شده بودند كه در 
زمان چاپ اول كتاب اصواًل وجود خارجی نداش��تند و الزم بود در 

كتاب معرفی شوند. 
در حال حاضر و پس از پنج سال كه از آخرين چاپ اين كتاب 
گذشته است، من در حال آماده سازی ويرايش پنجم كتاب هستم 
و در نظر دارم بخش��ی از تجارب س��ازمانی را كه در اين س��ال ها 
حاصل ش��ده و در زمان چاپ اول كتاب اصاًل وجود نداشته است، 

در ويرايش پنجم بياورم.

تولید بس�تة آموزش�ی به یک تفكر و سیاس�ت در 
آموزش وپرورش تبدیل شده است 

در اين سال ها توليد بستة آموزشی به يک تفكر و سياست در 
آموزش وپرورش تبديل شده است. دليل اين مدعا هم اين است كه 

امسال دكتر محمديان، رئيس محترم سازمان، در برنامة عمومی 
ابتدای سال، هدف اصلی سازمان در سال 1390 را توليد بسته های 

آموزشی بيان كردند.
نكتة ديگر اين است كه اساساً تفكر توليد بستة آموزشی از كجا 

وارد آموزش وپرورش شده است ؟
زمانی ما از برنامة درسی ياد می كرديم و مثاًل وقتی می گفتيم 
برنامة درس��ی سال سوم ابتدايی، برنامة درسی هديه های آسمان 
سال دوم، يا برنامة درسی تعليمات دينی سال پنجم ابتدايی، اولين 

چيزی كه به ذهن متبادر می شد بحث كتاب درسی بود. 
ش��ايد بشود گفت كه در آن زمان برنامة درسی جورچينی بود 
كه يک قطعه داشت و آن هم كتاب درسی بود و ارزشيابی پايان 
درس هم بر اساس همين يک قطعه و همان كتاب درسی بود. در 
چنين وضعيتی با آنكه از برنامه درسی ياد می كرديم، تنها ابزار ما 

كتاب درسی بود. 
تفاوت بس��تة آموزش��ی با برنامة درس��ی اين اس��ت كه اين 
جورچين فقط دارای يک قطعه نيست و از قطعات متنوعی تشكيل 
شده است كه با هم برنامة درسی را پوشش می دهند. البته باز هم 
قطعه های بزرگ اين جورچين همان كتاب درسی، فيلم و نرم افزار 
مجالت آموزش��ی، كتاب كار و بقيه اجزای اين بسته است؛ يعنی 
از 30 جزئی كه در بستة آموزشی وجود دارد، بر حدود 12 جزء آن 

تأكيد می شود.

نقش فعلی مجالت رشد در بستة آموزشی
ش��ما در حال حاضر در ادبيات س��ازمانی واژه بستة آموزشی 

پشتيبان يا بستة آموزشی پازلی )جورچينی( را زياد می شنويد.
سؤال اين است كه آيا ما در مجالت رشد قرار است پشتيبان 
اين اجزا باش��يم يا همة اين اجزا قرار است در بستة آموزشی قرار 
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گيرن��د؟ االن ما در وضعيت گذار قرار داريم و اگر قرار باش��د اين 
بستة آموزشی در س��ال دوم دبستان مدنظر قرار گيرد، پس برای 
ارزياب��ی هم دانش آموز بايد از منظر همة اجزای اين بس��ته مورد 
ارزيابی قرار گيرد. ما در حال حاضر رش��د دانش آموز را برای يک 
ميليون و دويس��ت هزار دانش آموز توليد می كنيم و معنايش اين 
است كه اين مجله به دست بيش از نيمی از دانش آموزان نمی رسد. 
در چنين وضعيتی نمی توانيم ادعا كنيم كه مجلة رشد دانش آموز 
برای دانش آموزان سال های دوم و سوم ابتدايی و در بستة آموزشی 
آنان قرار دارد. فقط می توانيم بگوييم اين بستة آموزشی، پشتيبان 
آموزش است. يعنی اگر ما مطمئن بوديم كه مجالت ما به دست 
همة دانش آموزان می رسد و يا فيلم آموزشی ای كه توليد می شود در 
اختيار همة دانش آموزان قرار می گيرد، نمی گفتيم »بستة آموزشی 
پش��تيبان«؛ زيرا پشتيبانی به مفهوم كمک كردن است و ممكن 

است دانش آموز از اين بسته استفاده هم نكند. 
پس اينها جزء پازلی بستة آموزشی نيستند و فقط جزء پشتيبان 
بس��تة آموزشی محسوب می ش��وند و نمی توانند مبنای ارزشيابی 
باش��ند؛ چون ممكن است بخش��ی از اين اجزا اساس��اً به دست 

فراگيرنده نرسيده يا او به اختيار خود آن را نخوانده باشد. 
البته همان گونه كه عرض كردم، اين وضع گذار است و وضع 
مطلوب آن اس��ت كه شمارگان مجالت دانش آموزی ما به تعداد 

دانش آموزان باشد.
به نظرمن سياس��ت آموزش وپرورش می تواند اين باش��د كه 
بگويد ما يک چشم انداز چندس��اله داريم تا ابتدا، مثاًل ده جزء آن 
را مص��وب وتثبيت كنيم و برای اين اجزای ده گانه، توليد داش��ته 
باش��يم تا به دست همة دانش آموزان برسد و اساس ارزشيابی هم 

قرار گيرد. 

كاظم طالیی
ما قبل از اينكه توليد اين پروژه و بس��تة آموزشی برای پيش 
دبس��تان را ش��روع كنيم، چند پروژة نزديک به اين را انجام داده 
بودي��م. يكی پروژه ای بود كه در زمان مرحوم عالقه مندان انجام 

داديم و توليد كتاب پاية اول دبستان و كتاب كارهای آن بود.
بعد از آن هم پروژة توليد كتاب علوم دوم تا پنجم بود. بنابراين 

گروه هايی برای انجام كارهايی از اين دست شكل گرفته بودند. 

یک اتفاق خوب!
اتف��اق خيلی خوبی كه در اين پ��روژه افتاد اين بود كه وقتی 
برنامة توليد اين كتاب ها نوش��ته شد، كارهای فنی و هنری كتاب 
هم همراه با آن انجام شد. در اين كارها متن و تصوير هماهنگی 
خوبی داش��تند؛ يعنی نوعی تفاهم و همدلی بين نويس��ندگان و 
تصويرگران حاصل ش��ده بود كه نتيجة مطلوب را در توليد نهايی 

نشان می داد. 
نكتة مهم اين است كه وقتی توليد محتوا شروع شد، گروه ما 
هم به گروه توليد كتاب اضافه شدند. ما و آقای مجدفر در تربيت 
معلم هم دوره بوده ايم و من طعم شيرين معلمی را از استادانی مثل 

آقای جوادی آموخته ام. 
چون ما مبانی مربوط به آموزش وپ��رورش را آموخته بوديم، 
در كار پروژة توليد كتاب های درسی هم با گروه های توليد محتوا 
هماهنگ بوديم و اين زبان مشترک برای توليد كتاب ها تا حدودی 
وجود داشت. خوشبختانه اين فرصت هم فراهم بود تا فكر كنيم و 
ببينيم از چه تكنيكی برای تصويرگری استفاده كنيم تا هماهنگی 

بيشتری با اهداف كتاب ها داشته باشد. 
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ابهام در مفهوم بستة آموزشی
البته ذهن ما نسبت به بستة آموزشی روشن نبود و نمی دانستيم 

منظور از آن چيست.
ش��ايد بتوانيم بگوييم مهم ترين دس��تاورد ما آشنايی با بستة 
آموزشی بود. ما در آن زمان با مشكالت فراوان يک بستة آموزشی 
را از آمري��كا تهيه كرديم. كتابخانة س��ازمان از اين لحاظ چيزی 
نداشت. البته بسته های ديگری هم تهيه كرديم. دريافت اين بسته 

ذهنيت خوب و مفيدی از بستة آموزشی به ما داد.
من هميش��ه از تصويرگرانی كه به س��ازمان می آيند، سؤال 
می كن��م كه كدام يک از تصويرگران را می شناس��ند؟ معمواًل نام 

تصويرگرانی در ذهن می ماند كه كارهای شاخصی انجام داده اند.
به اعتقاد من تصويرگران ما بايد قله های تصويرگری در ايران 
را بشناسند و برای رسيدن به آن قله ها آماده شوند تا بتوانند نقش 

خود را خوب ايفا كنند.
اين الگو كمک كرد تا ما با استفاده از تجربيات ديگران و بومی 
كردن آن ها با بس��ياری از راه های رفته در اين زمينه آشنا شويم و 
بتوانيم در مدت زمانی كوتاه در اين مسير گام های بلندی برداريم.

دانشگاهی عملی برای مشق بصری!
اين پروژه ها، دانشگاهی عملی بود و ما توانستيم مشق بصری 
كنيم و كارها را به سرانجام برسانيم. اين بسته ها، دوازده جزء دارد. 
اين اجزا درهم تنيده و همه با هم در ارتباط اند. در اين پروژه آقای 
رحماندوست و خانم بازرگان در كنار ما بودند و يک مربی هم دائمًا 
با ما در ارتباط بود. بخش های اصلی كار ما در سه شكل عكاسی، 

تصويرگری و گرافيک انجام شده است.

تصویرگری، بزک كردن و پر كردن صفحه نیست
برای تصويرگری بايد فكر می كرديم از چه تكنيكی استفاده 
كنيم. ما با بهره گيری از نيروهای جوان و با انرژی )از جمله آقای 
يونس انصاری( از نگاره برای تصويرگری كتاب ها استفاده كرديم 
كه با كمترين خط بيش��ترين تأثير را بر مخاطب می گذارد. جالب 
است كه اگر دقت كنيم، در يک نگاره سی تا چهل بچه را می بينيم 
كه هيچ كدام از آن ها كار ديگری را انجام نمی دهد. هر كدام نقشی 
برای انتقال مفاهيم بر عهده دارد و هيچ كدام برای بزک كردن و 

پر كردن صفحه نيست.
هرك��دام از اين نگاره ها در واقع خود يک كارگاه اس��ت و در 

هريک، فعاليتی برای دانش آموز و كودک طراحی شده است. 
در واقع، هر كدام از اين نگاره ها خود يک كتاب اس��ت؛ زيرا 
برای هركدام از آن ها س��اعت ها وقت صرف ش��ده است. در اين 
نگاره ها هيچ عنصر بصری ای وجود ندارد كه بدون هدف و صرفًا 

برای تزئين كار شده باشد.
ما در اين بسته ها و كاربرگ ها تقريباً ده نگاره داريم كه مربوط 
به علوم، بازی آزاد، رياضی و همة فعاليت هايی است كه بايد برای 
دانش آموز و كودک طراحی شود و بتواند نقش يک بستة آموزشی 

را در پيش دبستان ايفا كند. 

چون كه با كودک سر و كارت فتاد...
در بخش عكاس��ی تالش كرديم از عكاسانی استفاده كنيم 
كه بتوانند از بچه ها نقش بگيرند و عكسی را توليد كنند كه برای 

بچه ها باورپذير باشد. 
من از دوران تربيت معلم حرفی را از استادانم به خاطر داشتم. 
آن ها به ما می گفتند وقتی با بچه سرو كار داريد نمی توانيد با ادعا 
به او ثابت كنيد كه دوستش داريد. بايد رفتارتان واقعاً گويای اين 
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ادعا باشد تا او باور كند و با شما همراه شود.
اين حرف مبنای ما در عكاسی هم بود؛ يعنی ما بايد عكسی را 
به آن ها نشان می داديم كه باور كنند شخص در آن عكس فعاليتی 
را با ذوق و ش��وق و عالقه انجام می دهد تا آن ها هم آن كار را با 

ميل و رغبت انجام دهند. 
جالب اس��ت بدانيد كه خانم ب��ازرگان در لحظه لحظة تمامی 
عكس هايی كه گرفته ايم، حضورداش��ته اند و با اعتقاد هم حضور 
داش��تند و ما هم نيازمند اين حضور بوديم تا كار به درستی انجام 

شود. 
برای كار عكاسی، يک مركز پيش دبستانی را انتخاب كرديم 
كه امكانات خوبی داشت و توانستيم ارتباط خوبی با بچه ها برقرار 
كنيم. اين موضوع به كيفيت كارها خيلی كمک كرد. برای انجام 
دادن اين كار در آنجا اردو زديم و با بچه ها زندگی كرديم تا بتوانيم 

ارتباط الزم را با آن ها برقرار كنيم. 
آقای س��ليمانی هم با هنرمندی ح��س بازيگری را از بچه ها 
می گرفتند و اين يكی از ويژگی های ايشان بود كه برای انجام كار 

خيلی مفيد و مؤثر بود. 
در كنار ما خانم فتحی حضور داشتند كه مربی كودک هستند 
و در گروه گرافي��ک با ما همكاری می كردند. در اين ميان، درک 
مفهوم گرافيک و تجربة مربيگری ايشان عامل مهمی در توفيق 

كارها بود.
لباس های پروژه هم با دقت و وسواس تهيه شده بودند. سعی 
می كرديم تنوع رنگ ها زياد باشد. بچه ها را هم از تيپ های مختلف 
انتخاب كرده بوديم. در واقع، برای همة جزئيات كار ساعت ها فكر 
شده بود و اين فكر تبديل به برنامه و دستور كار شده بود. هيچ چيز 

اتفاقی نبود. 
جزء س��وم هم گرافيک ب��ود. ما بايد ط��وری كار می كرديم 

كه مجموعه ای يک دس��ت و واحد توليد ش��ود. برای اين كار از 
سركليش��ه هايی اس��تفاده كرديم كه هركدام از آن ها بار معنايی 

خاصی دارد و مفهومی خاص را القا می كند.
اين سركليشه ها در كتاب های كار، كتاب های راهنما، جدول 
س��خنگو، نگاره ها و بقيه اجزای بسته هم تكرار شده اند و در واقع 

مفهومی مشترک را در كل اجزای بسته القا می كنند. 
تهية اين بسته دو سال به طور مستمر زمان برد و خانم بازرگان 
و بنده و همة اجزای گروه از اجرای آن لذت برديم. البته نهايی نشد 
و سرنوشت آن همچنان مسكوت ماند، ولی نمونه و تجربة خوبی 
برای توليد بسته های آموزشی است كه اميدوارم اين تجربه در اين 

كارها مورد استفاده قرار گيرد.

حمیدرضا كفاش
آقای مجدفر، مرا به دهة اول انقالب و روزهای زيبای دوران 
جوانی برگرداندند. ايشان س��اكن خوابگاه حمزه در ساختمان 22 
بهمن بودند. ساختمانی كه شهيد رجايی آن جملة معروف شان را 
در آنجا فرمودند و گفتند: »تربيت معلم، قلب آموزش وپرورش است 
و معلم، قلب تربيت معلم است«. شكی نداريم كه معلم با انگيزه، 
تربيت شده و خوب، همة اين ها را محقق می كند و می تواند اهداف 

عاليه آموزش وپرورش را برآورده كند. 
نكتة دوم اينكه در همان سال از جمعيت يک هزار و دويست 
نفرة دانشجو - معلمان مركز تربيت معلم »شهيد خورشيدی« در 
مشهد، ششصد نفر در فتح خرمشهر حضور داشتند و 32 نفر از اين 

عزيزان به فيض عظمای شهادت نائل آمدند. 
اگر ما و بقيه دوس��تان توفيق پيدا كرده ايم كه دوران خدمت 
معلمی را در فضای آموزش وپرورش با خوبی به پايان ببريم، همه 
را وام دار ايثارگری و بركت حاصل خون آن عزيزان هستيم. نام و 
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يادشان راگرامی می داريم. 
همان طور كه اشاره شد، پيش و پس از انقالب و در اين سه، 
چهار دهه بستة آموزشی و اجزای آن در نظام آموزشی مطرح بوده 

است. 
ما هميشه در نظام آموزشی، توليد لوحه های علوم، كتاب كار، 
كتاب معلم، مجالت آموزشی، فيلم و محصوالتی از اين دست را 

در بخش خصوصی و دولتی داشته ايم. 
مدارس��ی هم بوده اند كه از ايام قديم تا حال، از اين وس��ائل 

به طور غيررسمی استفاده كرده اند.
اما نكته مهم اين است كه اين موضوع وارد حوزة سياست گذاری 
و برنامه ريزی آموزش وپرورش ش��ده است و بايد ما ببينيم چگونه 

می تواند به بهترين گونه در جايگاه خودش قرار گيرد. 
خوش��بختانه اي��ن موض��وع در سياس��ت های كالن نظ��ام 
تعليم وتربيت و در برنامه درس��ی ملی و اسناد تحولی نيز در بحث 
انس��ان كامل و تربيت جامع به طور كامل ديده شده است و ريشة 
دينی والهی دارد. ان ش��اءاهلل ما به سمت و سويی حركت می كنيم 

كه همان اتفاق انسان كامل صورت پذيرد. 

بهره گیری از امكانات روز دنیا در تولید بستة آموزشی 
ما در اين مس��ير باي��د از تمامی ابزار، وس��ائل و امكانات در 
دس��ترس و همة شئوناتی كه بشر به آن ها دست پيدا كرده است، 
برای تحقق ايدة انسان كامل استفاده كنيم. اگر چنين افقی مورد 

نظر باشد، به چيزهايی بيش از بستة آموزشی می انديشيم.
اين بسته فراتر از آن چيزی است كه غربی ها در قامت ابزارها 
و امكانات مادی مطرح كرده اند. ش��ايد همان طور كه اشاره شد ما 
بايد در مفاهيم، اصول، تربيت معلم و انديشه ها به دنبال آن باشيم.

فلسفة جامعی كه ما به دنبال آن هستيم فراتر از مسائلی است 

كه غربی ها مطرح می كنند. در اين فلس��فه تربيت انسان كامل و 
جهت دار، آن هم به سوی رسيدن به حيات طيبه مورد نظر است.

در چنين فلس��فة جامعی بايد بستة آموزشی به عنوان بخشی 
از برنامه تربيتی مورد نظر باشد. هيچ منعی هم وجود ندارد كه ما 
بخواهيم از تمامی ابزار و امكانات اس��تفاده ببريم و با بهره گيری 
از هرآنچه در دس��ترس ماست، مسير رسيدن به آن هدف عالی را 

بهتر طی كنيم.

جایگاه طراحی آموزش�ی در نظ�ام تعلیم وتربیت و 
دانشگاه ها 

به نظر می رسد نخس��تين گام، تبديل حوزة برنامه درسی به 
طراحی برنامة آموزش��ی جامع است. همة اين مسائل بايد در اين 
طراحی مورد نظر قرار گيرد و مشخص شود كه ما برای رسيدن به 

هر هدف، به چه چيزهايی نياز داريم.
متأسفانه در دانشگاه های ما جايگاه طراحی آموزشی در نظام 
تعليم وتربيت به دانش��جويان علوم تربيتی آموزش داده نمی شود و 
در هدف گ��ذاری و اجرا هم -در عرصة عمل و آموزش وپرورش- 

به خوبی به آن توجه نمی شود. 
خوشبختانه اين موضوع و طراحی آموزشی درآموزش وپرورش 
جهت گيری خوبی پيدا كرده و اين نكته كه ابتدا بايد راه و مس��ير 
روش��نی را برای رس��يدن به اهداف آموزش وپ��رورش پيدا كرد، 

به درستی مورد توجه قرار گرفته است.
در اين طراحی همة ابعاد آموزشی مورد نظر است و اين اتفاق 
دس��ت كم به لحاظ فكری و فلسفی افتاده است كه بدون طراحی 

جامع در نظام آموزشی راه به جايی نخواهيم برد. 
نظام تعليم وتربيت اسالمی نظام جامع وكاملی است و نگاه به 
آموزش وپرورش، نگاهی تربيتی و پرورشی است. در واقع نگاهی 
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كامل به مسئلة تربيت دارد و از همة وجوه انسان را مورد توجه قرار 
داده و از همة اجزا برای رسيدن به هدف -كه همان حيات طيبه و 

قرب الهی است- استفاده كرده است. 

ارزش های ملی، مهم ترین مسئله
اي��ن نگاه را بايد تمري��ن كنيم و آن را مبن��ای كارمان قرار 
دهي��م و آن را در همه امور جاری كنيم. در هيچ جای جهان هم 
اين گونه نيس��ت كه نظام تعليم وتربيت خاص كشوری را بياورند 
و در كشورش��ان س��اری و جاری كنند و بايد برای استفاده از آن، 

بومی سازی شود. 
در همه كشورها ارزش های ملی حرف اول را می زند و تعصب 
ملی و عش��ق و عالقه به ميهن را ايجاد می كند. اين تعصب های 
ارزش��ی در همه كش��ورها وجود دارد. برای مثال، چينی ها نسبت 
به برخی ورزش ها و مس��ائل س��نتی خود تعصب دارن��د و از آن 
نمی گذرند. ژاپنی ها هم روی س��نن خود تعصب دارند. كشورهای 

آسيای ميانه هم اين گونه اند.
پ��س ضمن اينكه بهره گرفتن از تجارب ديگران هيچ منعی 
ندارد، بومی كردن اين تجارب براس��اس مبانی ارزشی و ميهنی و 

دينی، خود يک اصل است.

اتفاق بزرگی به نام انقالب اسالمی را از یاد نبریم!
م��ن در اول صحبت هاي��م اش��اره كردم و تعم��د دارم تأكيد 
كنم كه باالخره در اين كش��ور اتفاقی افتاده اس��ت و اگر »شهيد 
خورشيدی«ها نبودند، من و آقای مجدفر نمی توانستيم وظايف مان 

را به خوبی انجام دهيم. 
يادمان نرود حرف های آن زمان ما ش��عار نبوده اس��ت. ما با 
اين اصول و ارزش ها زندگی می كنيم و آن ها بايد س��رلوحة همة 

كارهايمان قرار گيرد. 

لذا به نظر می رس��د ك��ه نگاه ناظر به فلس��فة تعليم وتربيت 
اس��المی نگاهی جامع، كامل، پرورشی و تربيتی است. زمانی هم 
كه صحبت از توليد محتواس��ت بايد رنگ��ی از ارزش های دينی و 

مذهبی ما داشته باشد. 
خوش��بختانه با وجود آقای ناصری و ديگر دوس��تان متعهد، 
همين گونه هم هست و ما می توانيم تفاوت ها را نسبت به گذشته 
به خوبی احس��اس كنيم ولی مهم اين است كه ما اين خط را گم 

نكنيم. 
كتاب »فلسفة تعليم و تربيت« را دوستان منتشر كرده اند و من 
تقاضا می كنم كه آموزش های الزم هم در اين زمينه صورت گيرد 
و دوستان ضمن آشنايی بيشتر با اين اسناد مهم و تأثيرگذار، بيشتر 

از پيش به آن ها توجه كنند. 
ما هر كاری كه انجام می دهيم بايد ريشه در كارهای دينی و 
اعتقادی ما داشته باشد و سعی كنيم در اين زمينه با همديگر ارتباط 

و همسويی بيشتری هم داشته باشيم.

پایان دوران سلطنت كتاب درسی
نكتة ديگر جايگاه بس��تة آموزش��ی در سياس��ت گذاری های 

آموزشی و جاری آموزش وپرورش است. 
در عرصة سياس��ت گذاری، در س��ند برنامة درسی و در سند 
تحول بنيادين، بستة آموزشی جای كتاب درسی را گرفته است. دو 
سال پيش كه دكتر محمديان اعالم كردند دوران سلطنت كتاب 
درسی به پايان رسيده است، كسانی كه كتاب درسی را هنوز هم 
س��لطان و بالمنازع تصور می كردند، در مقابل اين نظريه موضع 
گرفتند. ولی واقعيت اين بوده و هس��ت كه دوره ای كه كتاب تنها 
رس��انه آموزشی بود، سال هاست به پايان رسيده است. البته كتاب 
همچنان به عنوان يک رس��انة آموزشی مطرح خواهد بود و قابل 
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حذف ش��دن نيس��ت ولی معنای اين حرف، اين نيست كه كتاب 
درسی سلطه اش را بر همة اجزای آموزشی ديگر بگستراند. 

خوشبختانه امروز بس��تة آموزشی با تأكيد بر فلسفة اسالمی 
تعليم وتربيت جای خود را در اسناد باالدستی باز كرده است و تأكيد 
می ش��ود كه از اين پس بايد به جای كتاب درس��ی از واژة بستة 

آموزشی استفاده كنيم. 
نكتة دوم بس��تة آموزش��ی تعيين تكليف اين بس��ته از جنبة 

ساختاری آن است كه خوشبختانه اين اتفاق افتاده است.
 

نباید گذشته را یكسره نفی كنیم و همة تجارب قبلی 
را به هیچ انگاریم

ما نبايد گذش��ته را يكس��ره نفی كنيم و همة تجارب قبلی را 
به هيچ انگاريم. مرحوم تختی وقتی جايزه مقام اول را می گرفت، 
آن را به گردن نفر دوم می انداخت و می گفت: اگر شما نبودی كه 
مقام دوم را كس��ب كنی، من هم نمی توانستم به مقام اول دست 

پيدا كنم.
پس بايد دقت داش��ته باشيم كه ما هيچ گاه از تدبيرگذشتگان 
بی نياز نيس��تيم و بهره گيری از تجارب آنان ضرر نمی كنيم. قطعًا 

گذشتگان ما هم آنچه را توانسته اند، انجام داده اند. 
رد كردن همة آنچه در گذش��ته انجام شده است، هنر نيست. 
ما بايد از تجارب مثبت و مؤثر گذشته بهره ببريم و اگر اشكالی هم 

وجود دارد، از آن درس بگيريم و آن را تكرار نكنيم. 
وج��ود معاونت تأليف، توليد مواد و رس��انه های آموزش��ی در 
س��ازمان، نشانگر اين است كه اين س��اختار شكل گرفته است و 
رياست سازمان هم به اين معاونت مأموريت داده كه موضوع بستة 

آموزشی را به عنوان يک برنامة اصلی پيگيری و دنبال كند.

اصل كار تولید بس�تة آموزش�ی، در دس�ت دفاتر و 
كارشناسان مربوطه است

اين معاونت، كار توليد بس��تة آموزش��ی را در دفاتر س��ازمان 
مديريت می كند و معنای وجود آن در سازمان به معنای ريز شدن 
در كار دفاتر نيست. اصل كار در دست دفاتر و كارشناسان مربوطه 
اس��ت و س��اماندهی و مديريت كار در حد طراحی آموزش��ی بايد 

به صورت يک بسته تعريف شود.
برای انج��ام دادن اين كار گروه های آموزش��ی بايد متحول 
ش��وند. البته اين موضوع در ش��وراهای برنامه ريزی طراحی شده 
اس��ت ولی اجرا نمی ش��ود. در اين گروه ها بايد كارشناس تعليم و 
تربيت، تكنولوژيست آموزشی، روان شناس و متخصص موضوعی 
باش��د و پيش بينی هم شده اس��ت، ولی بايد در عمل به آن توجه 
شود. شما هم در مجالت رش��د همين پيش بينی ها را كرده ايد و 
اين شوراها را داريد و يقينا با مطرح شدن بحث بسته های آموزشی 

آن ها را تقويت خواهيد كرد. 
ما فراموش نمی كنيم كه همان قدر كه در يک مجله گرافيست 
نقش دارد، يک ناظر مس��ائل دينی هم نق��ش دارد و هر دو بايد 
نقش شان را به درستی انجام دهند تا خروجی كار مؤثر و مناسب 

باشد. 

به آنچه داریم قانع نباشیم 
نكتة مهم ديگر اين است كه راضی بودن ما به نقشی كه داريم 
ما را دچار ركود خواهد كرد. نقد دائم و مراقبت بركارهای جاری به 
ما كمک خواهد كرد كه كارمان توسعه پيدا كند و آموزش وپرورش 
به دليل نقش حساسی كه دارد، بايد همواره به اين امر مهم توجه 

كامل و تام داشته باشد. 
پس نگاه سازمان به بستة آموزشی، نگاه تربيتی و پرورشی با 
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همة ابعاد ارزش��ی آن است، كه در سند برنامة درسی ملی تعريف 
شده است.

در بحث های سياست گذاری و طراحی آموزشی، بستة آموزشی 
جای كتاب درس��ی را گرفته است و البته كتاب هم به عنوان يک 

عنصر مؤثر در اين بسته جا دارد. 
در بحث س��اختاری هم دفاتر مرتبط در س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزش��ی طوری تعريف شده اند تا اجزای مختلفی را 
برای بخشی از بستة آموزشی طراحی و توليد كنند. معاونت تأليف 
و توليد مواد و رس��انه های آموزش��ی هم مديريت كلی موضوع را 
برعهده دارد تا توليد بستة آموزشی را راهبری، هدايت و نهايی كند. 
همان ط��ور كه آقای همتی اش��اره كردند و آقای مجدفر هم 
پيش��نهاد دادند، در حال حاضر بنا بر مصوبة شورای عالی سازمان 
در حال حاضر استفاده از كتاب درسی، كتاب كار و كتاب راهنمای 
معلم الزامی اس��ت و بقية اجزا فعاًل و تا رسيدن به گام های بعدی 

به صورت بسته پشتيبان و مكمل مطرح هستند. 

نهادینه ش�دن بستة آموزشی نیاز به فرهنگ سازی 
دارد

ولی آيا نگاه در سازمان هم همين است؟ نه! به نظر دوستان 
در سازمان، اجزای بستة آموزشی مجموعاً بستة آموزشی را تشكيل 
می دهند. يک مسئلة مهم ديگر اين است كه برای نهادينه شدن 
و جا افتادن موضوع، فقط بخش��نامه و دستور اداری كافی نيست. 
اين كار به فرهنگ س��ازی نياز دارد. آرزوی ما اين است كه روزی 
آن بخش های مهم بس��تة آموزشی مانند فيلم، نرم افزار، مجالت 
و بخش های ديگری ك��ه روی آن ها تعصب داريم، در حلقة اول 
توليدات س��ازمان قرار گيرند. البته نظر شخصی من اين است كه 
در حال حاضر در بخش سياست گذاری و نظارت بر توليد االن هم 

اي��ن كارها بايد انجام بگيرد، ولی برای جا انداختن آن بايد گام به 
گام حركت كرده و در اين زمينه فرهنگ سازی كنيم. 

در حال حاضر ش��ما با فرهنگ س��ازی و كارهای بزرگی كه 
می كنيد، مجالت خود را به دست بخش زيادی از مخاطبان خود 
می رس��انيد. در حقيقت هي��چ الزام و اجباری در اي��ن كار نبوده و 

مخاطب مجله، خود آن را انتخاب كرده است. 

 تنها بخشنامه كار را جلو نمی برد؛ باید تعامل داشته 
باشیم 

دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی از جمله دفاتری است كه 
در زمينة فعاليت های استانی بسيار خوب عمل كرده است و دوستان 
س��ردبير هم حضور فعالی در استان ها داش��ته اند و با گفت وگوی 
رودررو با مخاطبان، در زمينه های مختلف فرهنگ سازی كرده اند. 
عرضم اين اس��ت كه بخشنامه، شمارگان مجلة دانش آموز را 
به يک ميليون و دويس��ت هزار جلد نرسانده است. اين تعامالت 
شما بوده كه بستر را برای درخواست اين تعداد مجله فراهم كرده 
و تشخيص مخاطب در مفيد بودن مجله و كيفيت آن اين زمينه 
را ايجاد كرده است. اساساً فرهنگ سازی در هر زمينه ای زمان بر 

است و نياز به تحمل و شكيبايی دارد. 

الزامات اجتماعی و فرهنگی كار را فراموش نكنیم 
بحث ديگر، الزامات اجتماعی كار است. زمانی كه بحث الزام 
پيش می آيد، خانواده ها بايد توان تهية اين بس��ته را داشته باشند. 
اكنون كه در برخی استان های كشور، پول كتاب درسی را سيستم 

می پردازد، ما نمی توانيم به اين مسئله بی توجه باشيم. 
م��ن فقط به دو بعد فرهنگی و اقتصادی - اجتماعی موضوع 
اشاره كردم و نياز است كه از ابعاد ديگری هم به آن پرداخته شود. 
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كار بايد به مرور، توليد و ارائه شود، فرهنگ سازی آن صورت 
گيرد، جای خود را در نظام آموزش وپرورش باز كند و از حلقة دوم 

وارد حلقة اول شود. 
دربارة مجالت هم دو، سه نكته ای را عرض می كنم. ما نه در 
مجالت، كه در هيچ زمينه ای نبايد به وضع موجود راضی باشيم. 
اينكه بنشينيم و از خودمان تعريف كنيم، راه گشا نخواهد بود. اين 
موضوع در جامعة ما مرس��وم شده است ولی قطعاً كارساز نخواهد 

بود. 

غافل نشویم، در نقد است كه پیشرفت می كنیم !
دوستان سردبير ما خودشان بايد در هر بخش همكارانی خارج 
از سيستم داشته باشند كه نقاد بی رحم باشند؛ زيرا ما با بهره گيری 

از نقد است كه پيشرفت می كنيم. 
اگر چنين اتفاقی بيفتد و مجالت به درس��تی نقد شوند، اواًل 
س��ود آن به خود دس��ت اندركاران مجالت می رس��د و می توانند 
كارش��ان را توسعه بخش��ند و در مرحلة دوم، زمينة پيشرفت های 

بيشتر فراهم خواهد شد. 

در دفاتر مختلف كار همدیگر را تكمیل كنیم 
نكتة بعدی، هماهنگی و همپوش��انی با برنامة درس��ی است. 
ما هركدام يک عنصر از برنامة درس��ی هستيم و بايد همديگر را 
تكميل كنيم. در هر صورت، مجله برای معلم و دانش آموز است و 

بايد مسئلة او را پاسخ دهد و حل كند تا مورد پذيرش قرار گيرد. 
نكتة آخر كه باز هم بر آن تأكيد می كنم، همسويی همة كارها 
با ارزش ها و مبانی دينی و ارزشی است كه بايد مورد توجه باشد. 
درست است كه برنامه های ارائه شده در قالب های دينی نبايد غليظ 
و غلو شده باشند ولی نبايد هم اين استدالل، بهانه ای برای حذف 

اين برنامه ها باشد. رعايت ظرافت و استفاده از هنر در اين خصوص 
بس��يار مهم و مورد تأكيد و توصية همه بزرگان و مسئوالن است 
و بايد مورد توجه قرار گيرد. اشتباه نكنيم؛ هر چيز قديمی و سنتی 
الزاماً بد و ناپسند نيست و چه بسا، بسياری از اين امور پسنديده و 
الزم باشد و ما از آن ها غافل شده باشيم، كه در اين صورت بايد در 

اين زمينه تجديد نظر كنيم.

عطر و بوی اس�الم و شریعت پیامبر باید همواره از 
مجالت رشد قابل استشمام باشد

يادمان باش��د پس از گذش��ت چهار دهه از انقالب اسالمی 
نمی توانيم بگوييم ما مجلة مذهبی نيس��تيم. مجالت ما در يک 
فضای دينی منتشر می ش��وند و بايد در آن ها عطر و بوی اسالم 
و ش��ريعت پيامبر همواره قابل استش��مام باشد و فضای جامعه را 

عطرآگين كند. 
ما نمی گوييم ش��ما 365 مناسبت را در مجالت بياوريد، ولی 
نپرداخت��ن حتی يک مجله هم به دهة مب��ارک فجر، جای تأمل 
و س��ؤال دارد. همه چي��ز ما مديون انقالب و دهة فجر اس��ت و 
نمی توانيم در مجله ای كه متعلق به نظام تعليم وتربيت جمهوری 

اسالمی است، نسبت به آن ها بی توجه باشيم.
م��ن در هر جمع ديگری از خط به خط مجالت رش��د دفاع 
می كنم و اگر اين مسائل را مطرح می كنيم، برای اين است كه از 
وضعيت خوبی كه داريم، به وضعيت و شرايط بهتری قدم بگذاريم.
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اشاره 
 در اولين روز از پانزدهمين دوره همايش ساالنة دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی و پس از مراسم اختتامية اين همايش، دكتر 
محمود امانی طهرانی در خصوص »نقش مجالت رشد در تحول 
بنيادين در آموزش وپرورش« سخنرانی كرد. ايشان پس از مروری 
بر اسناد باالدستی تحول در آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی 
ب��ه عنوان جزء اصل��ی تحول در آموزش وپرورش كه مس��ئوليت 
آن بر عهدة س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی است، به 
بررس��ی و بازگويی نقش و جايگاه مجالت رش��د در طرح تحول 
بنيادين آموزش وپ��رورش پرداخت و ديدگاه های خود را كه منتج 
از بررس��ی های ميدانی و پژوهشی بود، بيان كرد. وی تأكيد كرد 
ك��ه نبايد طرح تحول بنيادي��ن در آموزش وپرورش از يک تحول 
همه جانبه و ريشه ای به تغيير نظام آموزشی به نظام 3-3-6 تنزل 
پيدا كند؛ همان چيزی كه متأسفانه در نگاه عمومی مردم به طرح 
وجود دارد و به عنوان يک آسيب جدی اين طرح ارزشمند را تهديد 

می كند. مشروح سخنان دكتر امانی در ادامه آمده است. 

بسم ا... الرحمن الرحیم 
 خدمت تمامی همكاران عزيز عرض س��الم و احترام دارم و 
از خداون��د بزرگ كمک می طلبم تا اين دقايقی را كه در كنار هم 
هستيم، از دقايق پربار عمر ما قرار دهد و خير و بركتی از اين زمان 
را ب��ه بچه های ايران كه همگی ما به عش��ق آن ها اين محيط را 

برای كار و خدمت انتخاب كرده ايم، عنايت فرمايد. 
قبل از آنكه وارد بحث نقش مجالت رش��د در تحول بنيادين 
آموزش وپرورش بشوم، اجازه می خواهم كه ابتدا حس و نگاه خود 
را نسبت به مجالت و توليدات دفتر انتشارات كمک آموزشی بيان 

كنم.

هر آدم منصف و بدون غرضی انتظار انتشار مجالت 
رشد را داشت!

حدود 34 س��ال پيش حضرت ام��ام )ره ( با پيروزی انقالب 
اس��المی، اين كش��ور را تحويل ملت - كه ما هم بخش��ی از آن 
بوديم - دادند و از ما  خواس��تند تا آن را آن گونه كه شايستة يک 

دكتر محمود امانی طهرانی، دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی:

از كم فروش ترین نظام های آموزشی دنیا هستیم

گام پانزدهم
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كش��ور اسالمی است، اداره كنيم. در برخی جاها بايد وضع موجود 
را، حفظ می كرديم. يعنی اگر بنای خوبی گذاش��ته ش��ده بود و با 
اهداف انقالب مغاير نبود، منطقی و درست اين بود كه با تغييراتی 
كه می توانست هدف های انقالبی را پوشش دهد، آن وضع را حفظ 

كنيم و توسعه دهيم.
مج��الت رش��د از اين نوع  بود؛ يعنی كاری ب��ود كه هر آدم 
منصف و بدون غرضی، انتظار داش��ت اين بنا و زمينة خدمت به 
معلمان و دانش آموزان توس��عه يابد و خوشبختانه با هوشمندی و 
مديريت��ی كه صورت گرفت، اين مجالت ه��م به لحاظ كّمی و 
هم به لحاظ كيفی بس��يار خوب و مؤثر توسعه يافتند. توسعة اين 
مجالت نسبت به مجالت پيک فوق العاده چشمگير و مؤثر بوده 

است. 
امروز هم هر كدام از اين مجالت كه چاپ و منتشر می شود، 
م��ا حس و نگاهی را كه به يک ن��وزاد داريم، به آن ها  هم داريم. 
نوزادی كه در خانوادة بزرگ آموزش وپرورش چشم همه به اوست 

و همه انتظار موفقيت و كار آمدی بيشتر او را دارند.  

به عقیدة من، وجود مجالت رش�د یک نعمت الهی 
است

همين ديروز  مجلة شمارة 8 رشد مدرسة فردا را ورق می زدم 
و احساس می كردم در صفحه صفحة اين مجله، مطالب خوب و 
آموختنی برای مخاطبان در خصوص نيازهای روز آنان وجود دارد 
و مجل��ه با كمال هنرمندی و دقت به همة هنرها در جهت جلب 
نظر مخاطب آراسته ش��ده است. نكته های ناب، آموزنده، شيرين 
و حرف��ه ای آن حاكی از توانمندی عزيزان در تش��خيص و تأمين 

نيازهای مخاطبان و مشتريان اين مجله است.   
 به عقيدة من وجود مجالت رش��د يک نعمت الهی است كه 

بايد آن را قدر بدانيم و همگی در رشد و بالندگی آن كوشا باشيم.
همچنين بايد اقدامات و تغييراتی را كه اين بنای مستحكم و 
قابل دفاع را از كاركرد و وضعيت كنونی به  وضعيت و ش��رايطی 
مؤثرت��ر منتقل می كند، م��ورد توجه قرار دهيم  و در توس��عة آن 

بكوشيم.

اتفاق�ات مهم  و مؤثری در عرصة آموزش وپرورش 
افتاده است

چهار، پنج سال اخير برای آموزش وپرورش، سال های حساس 
و مهمی بوده اس��ت و ش��ايد ما به دليل اينك��ه در كوران حادثه 

بوده ايم، هنوز اهميت آن را درک نكرده باشيم. 
كم��ی كه فاصله بگيريم و دقت كني��م، خواهيم ديد كه چه 
اتفاقات مهم  و مؤثری در اين چند سال در عرصة آموزش وپرورش 

افتاده است. 
اين دو س��ه اتفاق مهم، دو س��ه كار بنيادی، پژوهش بنياد و 

اساسی است كه به توليد دو سه سند منجر شده است.
برخی از اين س��ندها، مانند س��ند تحول بنيادين، در 8 فصل 
و در 114راهكار منتش��ر هم شده و در اين سند مشخص و معين 
شده است كه آموزش وپرورش برای رسيدن به اهداف عالية خود 

به كدامين سو بايد برود.
سند ديگری كه در حال تصويب است، سند برنامة درسی ملی 
جمهوری اسالمی ايران است.  بخش های مختلف اين سند هم در 
حال تصويب اند و امهات اين سند  بعيد است كه در زمان تصويب 

نهايی تغيير كند. 
 اي��ن دو كار به عالوة يک كار بنيادين ديگر )فلس��فة تعليم 
و تربيت نظام جمهوری اس��المی ايران ( در واقع زير ساخت اين 
دو كار بوده اس��ت. اين فلسفه هم به كوشش علما، دانشمندان و 
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صاحب نظران در چند س��ال متوالی توليد و پس از كس��ب نظر و 
اجماع بزرگان  حوزة دين و تعليم و تربيت مبنای كار تعليم و تربيت 
و توليد س��ندهای بعدی، از جمله س��ند برنامة ملی درسی و سند 

تحول بنيادين قرار گرفت .

حرف اساس�ی اس�ناد تحول�ی آم�وزش وپرورش 
چیست ؟

ام��روز با هم مروری بر اين س��ندهای تحول  محور خواهيم 
داشت تا ببينيم حرف اساسی اين اسناد چيست و نقش مجالت رشد 
در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و انتظارات توليدكنندگان 

اين سند از ما در اين دفتر چيست.
 صحبت در اين خصوص را با حديثی شريف از حضرت علی، 
اميرالمؤمنين )ع( آغاز می كنم. »يا كميل، ما من حركه اال و انت 
محتاج فيها الی معرفه«: ای كميل هيچ حركتی از تو سر نمی زند؛ 
مگر آنكه در انجام آن حركت و كار تو نيازمند ش��ناخت و معرفت 

هستی .
پس ش��ناخت مبنای كار است. ما در اين زمينه در آموزه های 
اسالمی، احاديث مختلفی در زمينه شناخت و اهميت آن در تمامی 

امور داريم .
در همين زمينه حضرت امام صادق )ع( می فرمايند : »كسی 
كه مس��يری را طی می كند و آن مس��ير را با بصيرت و ش��ناخت 
نمی پيمايد، هر چه با س��رعت بيش��تری حركت كند، چه بسا كه 
به دليل بی بصيرتی و عدم ش��ناخت درست مسير، از هدفی كه به 

دنبال رسيدن به آن است، دورتر شود.« 
 ب��ه هر حال، ما به كس��ب آگاهی عميق در خصوص مبانی 
تحول بنيادين آموزش وپرورش نيازمنديم و بايد كه با كس��ب اين 
اگاهی بتوانيم اموری را كه در حوزة مأموريت های ما تعريف شده 

است، به خوبی به انجام برسانيم و بتوانيم اقدامات خود را با اتقان 
بيشتر، هدفمندی زيادتر و جهت گيری صحيح تری به پيش ببريم. 
پس ما ابتدا بر چيس��تی تحول متمركز خواهيم ش��د. دربارة 
چيس��تی تحول، مانند هر كار ديگری  ب��ا دو نوع  تعريف روبه رو 
هستيم. يكی از تعاريف در مورد چارچوب های مفهومی و ديگری 

در باره چارچوب های عملياتی است.
چارچوب های مفهومی، شامل آن چيزهايی  است كه بنيادها 
را می سازد و تعريف های عملياتی آن چيزهايی است كه اقدام ها را 

مشخص می كند. 
ه��ر دوی اين س��ندها، مخلوط��ی از اين دو ن��وع تعاريف و 
چارچوب هاس��ت كه البته من اين ها را به تناسب موضوع در كنار 

هم آورده ام و تفكيكی برای آن ها قائل نشده ام. 
 در ابت��دا كلمات و واژه های كلي��دی را با هم مرور می كنيم.  
مهم است كه در اين اسناد دقيق شويم و بدانيم كه اساساً تربيت 

به چه معنا به كار رفته است. 

به تربیت در این اس�ناد مفهومی چه نگاهی ش�ده 
است ؟ 

تربيت عبارت اس��ت از جريان زمينه ساز هدايت افراد جامعه 
به س��وی تكوين و تعالی پيوسته هدايت خويش، برای شكوفايی 
فطرت و رش��د همه جانبه و متعادل استعدادهای طبيعی در مسير 
قرب الهی و سير متربيان با كسب شايستگی الزم با درک شرايط 
خود و برنامة بهبود مداوم آن براساس انتخاب و التزام آگاهانة نظام 

معيار كه موجب تحقق حيات طيبه برای متربی شود.

 تربیت یعنی شكوفایی و رشد همه جانبة انسان!
نگاهی به اين تعريف نش��انگر آن اس��ت كه تعريف مذكور 
آميخته و عصاره ای از تمامی آموزه های اس��المی و دينی ماست. 



40

يعنی، بحث اختيار كه يكی از افتخارات اعتقادی ش��يعه است، در 
آن وجود دارد. بحث تفاوت های فردی و سطوح حيات طيبه عنوان 
ش��ده و بحث شكوفايی و رشد همه جانبه مورد توجه قرار گرفته 
است. اين تعريف حكايت از اين دارد كه تمام كارهايی كه ما انجام 
می دهيم، زمينه س��ازی است و اصل، وجود و ماهيت خود انسان 

است. 
انا هديناه الس��بيل، اما ش��اكرا و اما كفورا: ما انسان را هدايت 
می كنيم، اما اين خود انس��ان است كه تصميم می گيرد و انتخاب 

می كند. 
اين تعريف، تعريفی اس��ت كه از فلسفة تعليم و تربيت گرفته 

شده است. 
ام��ا بر اس��اس آن يک عبارت بندی جدي��دی هم در برنامة 

درسی ملی صورت گرفته است. 

ح�ال باید دی�د مأموریت مابرای تحق�ق آن تربیت 
چیست؟

وزارت آموزش وپرورش مهم ترين نهاد تعليم وتربيت رسمی و 
عمومی  و متولی فرايند تعليم و تربيت رسمی در همة ساحت هاست.

الهام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعة اس��المی 
نظام معيار اس��المی است كه با تأكيد بر شايستگی های مورد نياز 

تدوين شده است.
زمينة دسترس��ی دانش آموزان در س��نين مختلف را طی 12 
پاية تحصيلی ) 4دورة 3 س��اله( به مراتبی از حيات طيبه در ابعاد 
فردی، خانوادگی و اجتماعی و جهانی به صورت نظام مند، همگانی، 

عادالنه، الزامی در ساختاری اثربخش و كارآمد فراهم كند.
انجام دادن اين مهم هم به عنوان زيرس��اخت تعليم و تربيت 

رسمی و عمومی مورد توجه بوده است .

چشم انداز تعلیم و تربیت اسالمی كجاست ؟
اما چشم اندازی كه ترسيم شده است، چيست ؟كجا قرار است 

برويم ؟ 
نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی در افق 1404، با اتكا به 
قدرت اليزال الهی  مبتنی بر نظام معيار اسالمی، فرهنگ و تمدن 

ايرانی و اسالمی و دوام بخش آن هاست.
اين نظام بر ش��كوفايی فطرت، شكل گيری هويت يكپارچة 
اسالمی، انقالبی، ايرانی دانش آموزان با توجه به هويت اختصاصی 
آنان؛ كارآمد، اثربخش، يادگيرنده، عدالت محور و مش��اركت جو، 
برخ��وردار از مربيان و معلمان مؤمن و آراس��ته به فضايل اخالق 
اسالمی و عامل به عمل صالح  تعالی جو و تحول آفرين، انقالبی، 
آينده نگر، متعهد، امين، بصير و حق شناس تأكيد دارد. اين در واقع 

چشم انداز نظام آموزشی  ما در افق 1404 است. 

چش�م ان�داز مدرس�ه در ای�ن افق نظام آموزش�ی  
چیست ؟

در س��ند تحول، برای مدرسه مشخصات و ويژگی هايی ذكر 
شده است كه كليات آن نشان دهندة يک مدرسة پويا و زنده است. 
اين مدرس��ه جّو مناسبی دارد و برای دانش آموزان بسيار خوشايند 
اس��ت. در نگاه به مدرس��ه  در اين س��ند آن را در جايگاهی رفيع 
و مرك��زی برای تربيت، باليدن و رش��د همه جانب��ة دانش آموزان 
می بينيم. اين مدرس��ه از فناوری های روز برخوردار است؛ از همة 
امكانات روز برای انجام مأموريت هايش اس��تفاده می كند و نقطة 

اتكای دولت و ملت در رشد و ارتقای فرزندان اين كشور است.
مربيان و معلمان مدرس��ه از توان بااليی برای انجام وظايف 
خ��ود برخوردارند و از هم��ة امكانات موجود ب��رای فراهم كردن 

محيطی خوشايند برای دانش آموزان استفاده می كنند. 
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 اين چشم انداز بسيار اميد بخش است و تحقق آن ان شاءاهلل 
آينده ای روشن را برای اين كشور رقم خواهد زد. 

چش�م انداز 1404 این است؛ بعد از آن چه خواهد 
بود ؟

ما اينجا جمع ش��ده ايم تا ببينيم برای رسيدن  مدرسه به آن 
جايگاه چه اقداماتی بايد انجام دهيم، س��هم ما در بروز اين تحول 
چيس��ت و اين مدرس��ه به دنبال چه هدف هايی بايد باشد. از بين 

هدف ها من به چهارتا از آن ها اشاره می كنم.
هدف كالن اول، تربيت انسانی با هدف های متعالی مورد نظر 
اس��ت. تربيت انسان مؤمن، معتقد، موحد و آراسته به همة صفات 

نيكويی كه قباًل از آن ها نام برديم.
هدف دوم در سياست های كالن اين سند، بهسازی و تحول 
در برنامه ريزی آموزشی و درسی، مالی  و اداری و زير ساخت های 

مربوطه است.
سومين هدف، ارتقا، اثربخشی و افزايش كارايی در نظام تعليم 

و تربيت رسمی  است .
هدف چهارم كسب موقعيت نخست تربيتی در منطقه و جهان 
اس��الم و ارتقای فزايندة جايگاه تعليم و تربيتی ايران در س��طح 
جهانی اس��ت. در تعريف اين هدف ما از تعاريف مفهومی فاصله 

گرفته و به تعاريف عملياتی نزديک شده ايم.
حال بايد دي��د چگونه می خواهيم از اين هدف های كالن به 

هدف های جزئی تر و عملياتی تر برسيم.
هدف، پرورش تربيت يافتگانی است كه به لحاظ اعتقادی و 
دينی، از دانش های پايه و عمومی، توان تفكر و كش��ف پديده ها 
و رويدادها و درک عميق از مس��ائل سياس��ی اجتماعی و احترام 
به قانون و انديشه ورزی و مسئوالنه عمل كردن برخوردار باشند. 

ضمناً دركی عميق از مفاهيم اقتصادی داشته باشند و به مفاهيم 
كار، تالش و سخت كوشی، قناعت و مصرف بهينه پای بند باشند.

همچنين كس��ب مهارت های الزم برای زندگی ش��خصی و 
زندگی در اجتماع مورد نظر بوده است؛ يعنی، هر فردی بايد حداقل 
يكی از آداب و مهارت های زندگی را به خوبی فرا گرفته باشد تا در 
صورت جدا از سيستم رسمی نظام تعليم و تربيت،  بتواند با استفاده 
از آن مهارت  با كسب روزی حالل به خود و خانواده وجامعه اش 

خدمت كند.
زمينة بعدی، ارتقای بهداش��ت فردی، خانوادگی و گروهی و 

روانی و اجتماعی و توجه به محيط زيست است. 
آخرين اين اهداف، قدر شناسی و درک زيبايی شناسی و قدرت 
درک زيبايی های طبيعت و انسان است؛ همان چيزی كه در غرب 
از آن به چشم آموخته تعبير می شود، تا بداند و درک كند كه چگونه 
ببين��د و چگونه بش��نود و مفاهيم هن��ری و خيال انگيز را درک و 

آموخته های الزم را از آن دريافت كند.
 من تالش كردم اين حرف های كالن را از پراكندگی به يک 
تقسيم بندی منظم تر برسانم  تا در اين وقت محدود،بهتر بتوانيم 
با آن ارتباط برقرار كني��م. ديدم كه كل اين حركت های تحولی، 
دركيفيت بخشی و بسط دادن در هشت مقوله قابل تقسيم بندی 

و ارائه است.
يكی عوامل مادی و زير بنايی است. مثل اينكه مدرسه چگونه 
باشد. دوم بحث های راجع به محيط، سوم فضا و كاركنان مدرسه، 
چهارم برنامه های درسی و مواد آموزشی، پنجم فرايند ياد دهی – 
يادگيری، ششم زمان آموزش، هفتم ارزشيابی به دو معنا و هشتم 

مشاركت و همياری جامعه است .
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گزیده عوامل مطرح در اسناد تحولی 
در ه��ر كدام از اين موضوعات گزيده ای از آنچه را در اس��ناد 

تحولی آمده است، به اختصار مورد توجه قرار داده ايم. 
اول به س��راغ عوامل مادی و زير بنايی می رويم. مدرسه بايد 
برخوردار از فضايی مناس��ب، خوشايند، دارای فضاهای آموزشی و 
پرورشی مانند كالس درس،كارگاه، آزمايشگاه، نمازخانه، مكان های 
ورزشی و پژوهشی در حد اعتدال و با تأمين هزينه های الزم برای 

ارتقای كيفيت آموزشی باشد.
دوم، تأمين عوامل مادی و زيربنايی دورة پيش دبس��تان، به 
ويژه در مناطق محروم و غيربرخوردار با مشاركت مردم و غيردولتی 

با تأكيد بر آموزش های قرآنی و تربيت بدنی؛ 
سوم، تأمين پوشش الزم برای برخورداری از كيفيت مناسب؛ 
چهارم، طراحی فضاهای تربيتی، متناسب با اقتضائات برنامة 
درس��ی، اس��تانداردهای تربيتی و تحوالت جمعيتی با استفاده از 
فناوری ه��ای نوين تجهيزات آموزش��ی و رعايت الگوی معماری 
اس��المی- ايرانی با توجه به نقش مح��وری نمازخانه در طراحی 

مدرسه.
پنجم، متناسب س��ازی فضاهای فيزيكی، آموزشی و تربيتی 
براس��اس نيازها و تفاوت های جنس��يتی دانش آموزان با تأكيد بر 
فراهم آوردن الزامات فرهنگ اس��المی و ايرانی و به وجود آوردن 
فضای محرميت برای مدارس دخترانه )به گونه ای كه در مدارس 
دخترانه دانش آموزان بتوانند بدون داش��تن دغدغة حجاب آزادانه 

فعاليت و تحصيل كنند(؛ 
و ششم، اهتمام به طراحی، ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه ها.

اين مطالب را از اسناد مختلف ذكر كرده ام و در واقع مدرسه ای 
با اين مشخصات مطلوب ماست. 

اسناد  تحول دربارة محیط یادگیری چه می گویند ؟
يك��ی از موضوعاتی كه هم در س��ند تح��ول بنيادين و هم 
در برنامة درس��ی ملی  بس��يار مورد تأكيد است، تنوع بخشی به 
محيط های يادگيری اس��ت. تنوع بخشی به محيط های يادگيری 
يعن��ی يادگيری فق��ط در كالس درس انج��ام نمی گيرد. يكی از 
تهديدهايی هم كه در همين زمينه مطرح می شود، تقليل مدرسه 

به كالس درس است. 
دوم، ايجاد، توس��عه و غنی س��ازی واحد اطالع��ات و منابع 
آموزش وپرورش درس��طح مدرس��ه، از قبيل كتابخان��ه، كارگاه، 

آزمايشگاه، و شبكة ملی اطالعات و ارتباطات است. 
س��وم، ايجاد موزه و نمايش��گاه علم و فناوری در هر يک از 

شهرستان ها تا پايان برنامة ششم توسعه است.
چهارم، ايجاد شبكه ای از محيط های يادگيری مثل پژوهش 
سراها، اردوگاه ها، خانه های فرهنگ و كتابخانه های عمومی است. 
ام��ا در همين باب محيط های يادگيری، بايد ببينيم اصواًل در 

باب محيط های يادگيری چه تلقی هايی وجود دارد؟
محيط يادگيری، محيطی منعطف، غنی و سازگار با نيازهاست.

محيط يادگي��ری بايد به گونه ای باش��دكه مربيان بتوانند، به 
سهولت از امكانات و تجهيزات استفاده كنند.

محيط يادگيری بايد خانة دوم متربيان باش��د؛ به گونه ای كه 
فعاليت های ياددهی – يادگيری زمينة تحقق اهداف درسی را در 
آن فراهم كند و در واقع مدرس��ه زندگی را شكلی عينی ببخشند. 
البته مدرسة زندگی در اين اسناد تعريفی خاص دارد و ساماندهی 

و مديريت می شود. 
محيط يادگيری به گونه ای انتخاب و سازماندهی می شود كه 
مترب��ی بتواند  با توجه به توانايی های خود و در زمان مناس��ب به 

مجموعه ای از هدف های قصد شده تا سرحّد كمال دست يابد.
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محيط يادگيری بايد برای متربيان جذاب و دوس��ت داشتنی، 
وجد آور و برانگيزاننده باشد.

يكی ديگر از مهم ترين ويژگی های محيط يادگيری استفاده 
از فناوری های هوشمندانه و نوين و ايجاد فرصت های تربيتی در 
محيط های آموزش��ی و تربيتی  و توسعة ضريب نفوذ شبكة ملی 

ارتباطات و اطالعات در اين محيط هاست.
پس از بحث محيط های يادگيری، به اين موضوع می پردازيم 
كه اس��ناد تحولی در باب معلمان و كاركنان مدرس��ه چه نظری 

دارند؟
معل��م و مربی نقش راهنما و راهبر يادگيری را بر عهده دارند 
ومتربيان را با منابع آموزشی آشنا می كنند. معلم و مربی برنامه ريز 
درس��ی و آموزشی اس��ت و فرصت های مناسب يادگيری را برای 

متربيان فراهم می آورد و به عنوان پژوهشگر عمل می كند. 

در  اسناد  تحول چه تلقی و تصویری از مدیر مدرسه 
وجود دارد ؟

به مدير در اين نگاه اختياراتی داده ش��ده اس��ت. او را مسئول 
برنامه ريزی آموزش��ی و پرورش��ی می داند و در حالت بهينه تعداد 
كالس ه��ای تح��ت پوش��ش او را كاه��ش داده اس��ت تا فقط 

تداركات چی نباشد و بتواند نقش واقعی خود را به خوبی ايفا كند.
معلم و مدير تسهيل كنندة موقعيت های يادگيری هستند.

بحث ديگر در اين اس��ناد در مورد كاركنان و معلمان، ارتقای 
سطح منزلت شغلی و اجتماعی آنان است. 

اس��تقرار نظام س��نجش صالحيت های حرفه ای و عمومی 
معلم��ان و كاركنان و نظام رتبه بندی آن��ان از ديگر موارد مطرح 

شده در اين اسناد است. 
در حال حاضر بيشتر معلمانی كه وارد اين سيستم می شوند، 

معلم هم خارج می ش��وند و تدارک خاصی برای ارتقای آنان ديده 
نشده است. در حالی كه در بسياری از مشاغل فرد براساس تجربه، 
سال های خدمت و تالش خود امكان ارتقا به مدارج عالی تر را دارد. 
دوم، طراحی نظام ارتقای حرفه ای معلمان در آموزش وپرورش 
اس��ت كه چيزی فراتر از آموزش های مرسوم بدو خدمت و ضمن 
خدمت است. اين تربيت براساس فراهم آوردن فرصت هايی برای 

يادگيری معلمان در مدرسه و كالس درس خواهد بود.
موضوع سوم راجع به معلم، ايجاد سازوكارهايی برای مشاركت 
مؤثر در برنامه ريزی درسی در سطح مدرسه و به ويژه سازوكارهايی 

است كه موجب تقويت هويت فردی معلمان شود. 
چهارم، توسعة زمينة پژوهش��گری معلمان و افزايش سطح 

توانمندی های حرفه ای آنان به شكل فردی و گروهی است. 
پنجم نيز رصد كردن تحوالت آموزش وپرورش و تربيت معلم 

و تحوالت جهانی در زمينه علوم تربيتی و روان شناسی است. 
چهارمي��ن بخش، به برنامه های درس��ی و آموزش��ی مربوط 

می شود.
در اين باب، به طور طبيعی بيش از ساير بخش ها در اسناد باال 

دستی، سخن گفته شده است.
در سازماندهی محتوا، اصولی حاكم است و در آموزش وپرورش 

هم مورد توجه قرار دارد.
برای مثال، اصل اول درونی س��ازی برنامه های آموزش��ی و 
تربيتی است. يعنی اگر اين اصول درونی نشوند، محكوم به از بين 
رفتن هستند. يا مثاًل اهميت، اعتبار، سودمندی و قابليت يادگيری 
در ارتباط با مخاطبان، نيازها و ويژگی های آنان بسيار مهم است. 

مسئلة ديگر اين است كه برای موفقيت در برنامه های آموزشی 
و تربيتی به چه برنامه های ديگری بايد توجه كنيم.

در برنامة درس��ی ملی و در س��ند تحول، حوزه های مربوطه 
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اين گونه ذكر شده اند. در سند تحول به 12 حوزه اشاره شده است: 
تربيت اخالقی، دينی؛ تربيت علمی و فناورانه ؛ تربيت زيس��تی و 

بدنی ؛ تربيت اجتماعی، سياسی ؛ تربيت اقتصادی و حرفه ای.
در حوزة برنامة درس��ی ملی اين عناوين آمده اس��ت: تفكر و 
حكمت؛ قرآن و معارف اسالمی؛ زبان و ادبيات فارسی ؛ فرهنگ و 
هنر؛ كار و فناوری؛ سالمت و تربيت بدنی ؛ علوم انسانی و مطالعات 

اجتماعی؛ رياضيات و علوم تجربی و زبان های خارجی.  
برای اولين بار اس��ت كه شما مالحظه می كنيد به حوزه  های 
جدي��دی مانند تفكر و حكمت و آداب و مهارت های زندگی توجه 

شده است. 

اصول حاكم بر مواد و رس�انه های مؤثر در یادگیری 
چیست؟ 

 در اين خصوص به اصولی مانند اصل يادگيری فعال، و اصل 
بهره گيری از بسته های آموزشی توجه كامل شده است 

پنجمين محور تحول، فرايند ياددهی - يادگيری است.
راهبردهای ياددهی – يادگيری بايد زمينه را برای خودراهبری 
در يادگيری  وآموزش خالق، يادگيری هميارانه و ارزشيابی فردی 

و گروهی فراهم سازند.
راهبردهای ياددهی - يادگي��ری  بايد تعادل و توازن الزم را 

بين، رويكرد فرايند مدار و نتيجه مدار برقرار سازند.
مسئوليت يادگيری يادگيرنده تنها متوجه مربی نيست، بلكه 
خانواده و همة اركان آموزش دهنده در جامعه  مانند رس��انه ها در 
اين باره مسئوليت دارند؛ يعنی، يادگيری بايد در يک فضای فعال و 
با مشاركتی همه جانبه انجام شودتا يادگيرنده به طور عميق و مؤثر 

آنچه را بايد، فرا بگيرد.
محور ششم، محور زمان يادگيری است. من معتقدم ما يكی از 

كم فروش ترين نظام های آموزشی دنيا هستيم. بچه های ما  زمان 
خيلی كمی به مدرسه می روند و خيلی كم در مدرسه به سر می برند 

و لذا مدرسه نمی تواند نقش خود را به خوبی ايفا كند.
در سال گذش��ته روزهای مدرسه رفتن بچه های ما 147 روز 
ب��ود. اين مقدار ب��رای دانش آموز ما خيلی كم اس��ت. نتيجة اين 
كم فروشی وضعيت فعلی آموزش وپرورش ماست. البته به اين نوع 
از سيستم، كم فروشی طلبكارانه هم می گويند؛ چون معلمان ما در 
چنين شرايطی مدعی هستند كه خيلی كار می كنند.  البته درست 
اس��ت كه حقوق معلمان كافی نيست و به لحاظ معيشتی مشكل 

دارند ولی در هر حال بچه ها از چنين وضعيتی لطمه می خورند. 
 برخ��ی از كش��ورها به دليل فقر ف��راوان و فراگير اين كار را 
می كنند. مثاًل در بنگالدش بچه ها روزی س��ه س��اعت و نيم به 
مدرسه می روند؛ چون مدرسه ها چند شيفته هستند و برای كالس 
درس مشكل دارند؛ ولی در كشورهای برخوردار از ساعت 8 صبح 
تا 2/5 بعد از ظهر در مدرسه هستند و 2 ساعت از اين زمان زنگ 

رشد بچه هاست. 
يكی از نكته های مثبت اين اسناد تحولی اين است كه به زمان 

آموزش اهميت زيادی داده شده است. 
طول مدت آموزش در دورة اول متوسطه 200 روز و در دورة 

دوم متوسطه 220 روز در سال است.
البته در كش��ورهايی مثل ژاپن برنامة درسی دانش آموز را 12 
ماهه طراحی و اجرا می كنند و در وس��ط های س��ال فرصت هايی 

برای تعطيالت كوتاه وجود دارد.
 در اين اس��ناد، زمان تربيت به دو زمان تربيت رسمی و غير 
رسمی تقسيم شده و تربيت رسمی نيز شامل دو قسمت كالسی 

و غيركالسی است.
موضوع هفتم بحث ارزشيابی است. در اسناد تحول آمده است 
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كه اس��تقرار كامل نظام ارزش��يابی و ارزشيابی مداوم و مستمر در 
تمامی س��طوح در نظام تعليم و تربيت رسمی موردنظر است.  در 
اين اسناد هم ارزشيابی كمی و هم ارزشيابی كيفی مورد توجه قرار 

گرفته است. 

جایگاه مشاركت همگانی در اسناد تحول 
آخري��ن موضوعی كه در اين اس��ناد تحول م��ورد اعتنا قرار 
گرفته، مشاركت همگانی است. اين موضوع به نحوی مطرح شده 
است كه همة عواملی كه در حوزة تعليم و تربيت دخيل و مؤثرند، 
به خوبی ديده شوند. زمينه های استفاده از مشاركت همه كسانی كه 
توان توليد را دارند، در موضوع بسته های آموزشی ديده شده است .

اين موضوع كه ديوارهای مدرس��ه ها برداشته شود و بچه ها 
بتوانند از همة امكاناتی كه وجود دارد بهره بگيرند نيز مورد توجه 

قرار گرفته است.
آنچه گفتيم همه حرف های قش��نگی هستند كه اگر بر روی 
كاغذ بمانند و در عمل به كار گرفته نشوند، هيچ تأثيری نخواهند 

داشت و آب هم از آب تكان نخواهد خورد.
 حضرت علی )ع( فرموده اند: »اگر پس از آنكه حق بر ش��ما 
آش��كار شد، بدان عمل نكرديد، وارد وادی سرگردانی خواهيد شد 

كه سرگردانی شما در آن چندين برابر خواهد بود.«  
 با كارهايی كه انجام ش��ده است، در حقيقت نقشة راه برای 

همگی روشن شده و حاال زمان شروع و اقدام و عمل است .
ما با شنيدن مختصاتی كه از مدارس، معلمان، و نظام تعليم و 
تربيت ذكر شد، نوعی ناباوری را در درون خود احساس می كنيم. 

اين حس ناباوری ناشی از چيست؟
بايد با آسيب شناسی اين تحول آن نقاط را پيدا كنيم و ببينيم 
چه اش��كاالت، موانع و آسيب هايی در گذشته خود يا در مسير راه 

داريم كه اين موقعيت های جديد در باورمان نمی گنجد.
 به نظر من اين اشكاالت ناشی از مسائلی است كه بدان اشاره 

خواهم كرد.

آسیب شناس�ی اس�ناد تح�ول  بنیادی�ن آموزش و 
پرورش

يكی تقليل س��طح تحول بنيادين از اج��رای جامع به اجرای 
حداقلی و ميرا و به دست فراموشی سپردن محورهای اصلی است.  
در قالب مثال، مثل اين است كه يک راه هزار كيلومتری در پيش 
داشته باشيم و هر لحظه برگرديم و بگوييم ببينيد چقدر راه را طی 

كرده ايم!
زيبايی و تأثير اين كار در كليت و جامعيت آن است. 

دومين آسيب بس��نده كردن به اجرای ظاهری تحول است. 
من نگران اين هستم كه نظام 3- 3- 6 در كشور به عنوان همة 
تحول معرفی شود؛ يعنی، همة تالش ما معطوف به اين شود كه 
سال ديگر پايه ششم بی مشكل برگزار شود. اگر بحث مهمی مثل 
تحول در تغيير نظام آموزشی خالصه شود، خسرانی عظيم و نوعی 
فريب افكار عمومی است. بايد دقت داشته باشيم كه ضريب تأثير 
اين تغيير نظام در كليت بحث تحول بسيار ناچيز است و اگر تحول 
به همين سادگی صورت می گرفت كه اسم آن را تحول و آن هم 

تحول  بنيادين نمی گذاشتند. 
سومين آسيب، تقليل سطح مدرس��ه به كالس درس است. 
متأسفانه االن بسياری از مدارس ما تبديل به كالس درس شده اند 
و كار آم��دی خود را به عنوان مفهومی در حد و قوارة مدرس��ه از 
دست داده اند. مدارس ما بايد به مدارسی تبديل شوند كه بچه ها در 

آن ها زندگی كنند و لذت ببرند. 
كم رنگ ش��دن نقش تربيتی مدرس��ه هم به نوعی حاصل 
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همين كاهش سطح مدرسه به كالس درس است.
آسيب ديگر نبود يا كمبود مغز متفكر و منسجم برای اجرای 
بحث تحول و تحقق واقعی اهداف آن است؛ يعنی، آن گروهی كه 

قرار است اين كار را پيش ببرد .

نقش مجالت رشد در تحول بنیادین 
من برای مجالت رشد در بحث تحول بنيادين سه نقش قائلم؛ 
اولين آن كمک به مديريت در تحقق تحول بنيادين اس��ت. اين 
موضوع می تواند در كمک به ش��ناخت تحول، توسعه آن و اطالع 
رسانی به مخاطبان ومجريان طرح در سطوح مختلف، به خصوص 
مدارس باشد. مجالت رشد می توانند در اين زمينه كارهای ترويجی 
انجام دهند. موضوع ديگر كمک به ش��ناخت جوانب اين تحول و 
گام های اساس برای عملياتی شدن آن است؛ يعنی، اين مجالت 
كمک كنند تا همان ش��ناخت و معرفتی را كه در اول بحث از آن  

ياد كرديم، در مخاطبان اتفاق بيفتد. 
دومين قدم توانمندسازی كلية عوامل دخيل برای برنامه ريزی 
تحول اس��ت؛ يعنی، هركس به اندازة نقش��ی كه ب��ر عهده دارد، 
برنامه ري��زی كند و كارهای مربوط به نقش خود را به خوبی انجام 
دهد. برای مثال، معلمان كه نقشی مهم در برنامه تحول دارند، بايد 

برای اين كار، آگاه، مجهز و آماده شوند. 
سوم، توانمندسازی مخاطبان برای سازماندهی و اجراست. 

اي��ن كارها بايد از طريق ارائة نمونه ها و الگوها انجام ش��ود. 
توسعه دادن كسب تجربه در اين زمينه كه تنها گفتن و نوشتن و 
حرف زدن نباشد و به طور مداوم بين اجزای مختلف دخيل در اين 

طرح گفت وگو و تعامل صورت گيرد.
بازنمايی فعاليت های انجام شده و كارها هم خود نقش مهمی 
دراي��ن ميان بر عه��ده دارد و مجالت می توانند در اين زمينه هم 

نقش داش��ته باش��ند. می تواند كارگروه  هايی تش��كيل شود و به 
مديريت اين طرح عظيم در زمينه هايی كه نام برديم  در سرتاسر 

كشوركمک كند.
اگر ش��ما در حال حاضر س��ؤالی را برای مس��ئوالن در مورد 
چيس��تی طرح تحول مطرح كنيد، گمان می كنم بيش��تر آنان به 
موضوع 3- 3- 6 اش��اره كنند. پس الزم اس��ت در اين مجالت 
به تناسب مخاطبان و از مديران كل استان ها تا مديران، معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها مطالبی آگاه كننده و اقناع كننده به چاپ 
برس��د تا كس��انی كه مديريت كار را در سطوح مختلف بر عهده 
دارند، از اين زمينة ارتباطی و اطالع رسانی گسترده استفاده كنند و 
از ظرفيت عظيم موجود در مجالت رشد بی بهره نمانند. طبيعتاً در 

مجالت رشد بزرگساالن اين نقش پراهميت تر است.
دومين نقش مجالت رش��د، نقش اختصاصی آن ها به عنوان 

بخشی از بستة آموزشی است.
اين ش��عارهايی كه امروز بيان ش��د محقق نخواهد شد، مگر 
اينكه مطالب و محتواهای يادگيری فراتری نسبت به آنچه امروز 

در اختيار مخاطبان است، به آن ها عرضه شود. 
بازشناسی ظرفيت های مجالت رشد و اختصاص دادن بخشی 
ازآن ها به بحث تحول بنيادين در اين مس��ير بسيار راه گشا خواهد 

بود. 
توج��ه به نيازهای روز، غنی س��ازی محيط ه��ای يادگيری و 
كمک به بهره گيری بيش��تر دانش آم��وزان از فضاهای موجود از 
مأموريت های اصلی مجالت رشد است و پرداختن به بحث تحول 
بنيادي��ن نيز در همين جهت می توان��د اين مأموريت ها را بيش از 

پيش پوشش دهد. 
البته ما بايد در اين مقطع با نگاه به تحول و اسناد معتبری كه 
زمينه س��از اين تحول اند، به اين موضوع بپردازيم و چيزی بيش از 
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اطالع رسانی و تبليغ را مد نظر قرار دهيم؛ مشروعيت خود را از آن 
حوزه ها بگيريم و البته اين موضوع مهم و حساسی است. 

 س��وم، فراهم ساختن منابع يادگيری فراگير، جذاب و متنوع 
برای مخاطبان اس��ت تا زمينة رشد شناختی و فراشناختی آنان را 

فراهم آورد. 
چهارم، استقرار مفهوم يادگيری به كمک بسته های آموزشی 
است. اين بستة آموزشی كه سازمان تعهد كرده است آن را توليد 
كند، تنها با وجود مجالت رش��د كامل خواهد شد. از سوی ديگر، 
اين موضوع كه قرار است دانش آموز چيزی فراتر از كتاب درسی 
و در قالب بستة آموزشی در اختيار داشته باشد، به اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی نياز دارد كه اين نقش را نيز مجالت رشد می توانند 

به خوبی ايفا كنند. 
مجالت رش��د در وهلة اول يک ماهيت حرفه ای و رسانه ای 
دارند كه اگر اين نقش از آنان گرفته ش��ود، س��ودمندی و اثر خود 
را از دس��ت می دهند. اين مجالت باي��د بتوانند در مواردی كه به 
حوزة كاری آنان مربوط است، در مخاطبان خود ايجاد انگيزه كنند.  
اي��ن مجالت بايد برای ايفای نقش در ارتباط با تحول بنيادين از 
تمام تكنيک های حرفه ای خود استفاده كنند. مخاطبان هم انتظار 
دارن��د مجله همين كار را بكند و آن��ان را با دنيای جديدی كه به 
نوعی به آنان مربوط می ش��ود، آشنا كند. حال اگر جّو كلی مجله 
در خدمت تحول باشد، خيلی به سازمان و آموزش وپرورش در اين 

حوزه كمک خواهد كرد. 
دوم، بازنمايی و تحليل عملكردهای مناس��ب و تقويت الگو 

سازی در اين زمينه است.  
سوم، تحليل عملكردها و ايجاد حساسيت در مخاطبان است. 
يعنی آن نقشی كه مجالت می توانند به عنوان يک نقش نظارتی 
ايفا كنند؛ يعنی روی گزاره های سند متمركز شوند و فضايی برای 

پاسخگويی و مطالبات مخاطبان فراهم آورند. 
چهارم، فراهم كردن بستر نقد و اظهار نظر مخاطبان در اين 
موضوع اس��ت تا اين برنامة تحولی گام به گام در مس��ير درست 
خودپيش برود و گفتمان تحول از سطح نظر تا عمل همه گير شود.

پنجم هم آن انذار و هشداری است كه بايد به طور مداوم داده 
ش��ود تا همه با حواسی جمع و بادقت مأموريت های خود را دربارة 
امور تحول به خوبی انجام دهند و بدانند كه مخاطبان با ابزارهايی 

مانند مجالت بر كار آنان نظارت می كنند. 
البته مجالت بايد از نق��ش تبليغی و دولتی فاصله بگيرند تا 
معلمان احساس نكنند كاری تشريفاتی و موقت را انجام می دهند.

اگر مجالت بتوانند اين وادی را به خوبی بشناسند و مخاطب را 
با خود همراه كنند، نقش خويش را به خوبی انجام داده اند. 
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مراسم نكوداشت انتشار يكصدمين شمارة مجلة رشد آموزش 
شيمی در نخستين روز از ماه خرداد سال 91 در سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش برگزار شد و از افراد 
برگزيده ای كه به مدت 27 سال در  توليد اين مجله نقش داشته اند، 
تقدير به عمل آمد. ديدارها تازه شدند و همكاران ديروز و دوستان 
امروز و مانند فرمول ها و پيوندهای شيمی دوباره به يكديگر پيوند 
خوردند. از نكات قابل توجه در جشن، سه رقمی شدن شمارة مجلة 
رشد آموزش شيمی بود. در اين مراسم، چه آن ها كه با علم شيمی 
پيوند داش��تند چه آن ها كه نداشتند، آمده بودند؛ از حجت االسالم 
محی الدين بهرام محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزش��ی وزارت آموزش وپرورش گرفته تا مرتضی خلخالی، پدر 
آموزش رش��د شيمی در ايران، اس��تادان شيمی و اعضای هيئت 
علمی دانش��گاه ها، معلمانی از سرتاسر كشور، سردبيران و هيئت 
تحريرية پيشين و فعلی مجله رشد شيمی جملگی در طبقة هشتم 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی درس��ی گرد آمده بودند تا انتشار 

يكصدمين شمارة مجله را در كنار يكديگر جشن بگيرند.

در اين مراس��م حجت االس�الم محی الدی�ن بهرام 
محمدیان، س��خنان خ��ود را با تأكيد بر ل��زوم برگزاری چنين 
مراس��می آغاز كرد و گفت: »اگر هم نشينی با اهل دل نباشد، كار 
اجرايی برای مديران كار گل خواهد بود. چراكه انسان در چارچوب 
اتاق ها و ميزهای اداری می پوسد و اگر احساس و عاطفه ای داشته 
باشد، معمواًل با ارجاعات اداری خشک می شود؛ مگر اينكه چنين 
جلساتی برگزار ش��ود تا آدمی با ديدن دوستان و همكاران نشاط 

يابد.«
دكتر محمديان با اش��اره به الزامات برنامة درسی ملی كشور 
ادام��ه داد: »در برنامة جديد ن��گاه به علوم بايد نگاهی متفاوت با 
گذشته باشد. تكليف و رويكرد شكوفايی فطرت در برنامة درسی 
ملی بايد مبتنی بر نظرية اسالمی تعليم و تربيت باشد؛ نظريه ای كه 
در آن پنج عنصر تفكر، تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق اهميت 
بس��ياری دارد و اين نظريه ها در چهار عرصة ارتباط با خدا، خلق، 

خلقت و خود معنا می يابد.«
رئي��س س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزی آموزش��ی وزارت 

گزارش نکوداشت انتشار صدمین شمارة مجلة رشد آموزش شیمی

27 سال تالش ، 100 شاخه رشد و هزاران پیوند دوستی

النازخمامیزاده

گزارش
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آموزش وپرورش در ادامه با نقب زدن به داستان معجزة پيامبر و نوع 
نگاه ايشان به هدف خلقت و مسلم بودن شعور در آفرينش، به يكی 
از وظايف مهم برنامة درسی ملی اشاره كرد و گفت: »دانش آموز، 
گاه موجودی بی سواد و بی درک و گاه دارای استعداد و شعور تلقی 
می شود. اين دو نگاه با يكديگر بسيار متفاوت است. معجزة پيامبر 
صرفاً به سخن واداشتن سنگ ريزه های تسبيح نبود بلكه او گوش 
انسان ها را باز كرد تا تسبيح سنگ ريزه ها را بشنوند. سنگ ريزه ها 
هميشه تسبيح گو هستند اما گوش ما نمی شنود. برنامة درسی ملی 

نيز بايد گوش ها را باز كند.«
وی در ادام��ه با تقس��يم بندی علم به دو بخ��ش »دينی« و 
»غيردين��ی« گفت: »ما علم را به اين دو بخش تقس��يم كرده و 
تصور می كنيم كسی كه با كتاب سر و كار دارد، عالم دينی و هر 
آن كس كه با دنيا سر و كار دارد عالم غيردينی است. اين در حالی 
است كه مفسر قول خداوند، به شخصی می گويند كه آيات الهی 
را كشف رمز كرده و مفسر فعل خداوند نيز كسی است كه رازهای 
آفرين��ش را تبيين می كند. با اين نگاه، او نيز عالم دينی اس��ت و 
رتبه ای از مفسر قول خداوند كمتر ندارد. مجالت رشد نيز بايد اين 

نگاه را به يک نگاه فراتر تبديل كنند.«
دكتر محمديان در بخش ديگری از سخنانش با تأكيد بر اينكه 
»دانش آموختن نبايد مقولة زمختی شود« ادامه داد: »بنده بر حسب 
مس��ئوليتم صرفاً به مرور عناوين مجالت علمی يا آموزشی اكتفا 
نمی كنم، بلكه به محتوای مجالت نيز توجه دارم و در ستون های 
اين مج��الت، رويكرد فرهنگی را دنبال می كنم. به همين خاطر 
معتقدم اين مجالت بايد مجالت  فرهنگی � آموزشی باشند و اين 

معنا در ارتباط با برنامة درسی ملی بايد بيشتر تقويت شود.« 
به اعتقاد رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی، 
مجالت رش��د می توانند با هدف ترغيب، پشتيبان برنامة درسی، 

كالس و دانش آموز باش��ند اما در عين حال بايد از ويژگی ژورنال 
بودن نيز بهره داش��ته باشند و مسائل جديدی را كه در اين حوزه 
اتفاق می افتد اطالع رس��انی كنند. وی در همين زمينه به مشكل 
بزرگ برخی معلمان اشاره كرد و گفت: »معمواًل معلمان در مقابل 
تغيير كتاب های درسی به س��ختی مقاومت می كنند. كتاب های 
مقطع ابتدايی س��ی س��ال تغيير نكرده بودند و تحقق اين تغيير، 
نارضايتی معلمان را در پی داش��ت. در واقع، اين كتاب ها س��اليان 
درازی به روزرس��انی نشده بود و طبيعی است كه معلم، بعد از سی 
س��ال از پيشرفت ها بی خبر و يا كم خبر باشد  و در مقابل تغييرات 
مقاومت كند. مجالت رشد می توانند اين نقيصه را برطرف كنند.«

وی با اش��اره به لزوم يكی شدن برنامه ها پس از يكی شدن 
س��اختار تشكيالتی س��ازمان افزود: »توقع دارم كه همه اعضای 
س��ازمان مانند حلقه های پيوس��ته، يكديگر را تكميل كنند. گروه 
شيمی بايد در مجلة شيمی عضو فعال داشته باشد و مجالت ديگر 

بايد اين گروه آموزشی را پشتيبانی كنند.«
نقد كتاب های درس��ی كشور در مجالت رشد  و لزوم تحقق 
اين ه��دف در اين مجالت بخش ديگری از صحبت های رئيس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی بود. بنا بر تأكيد وی، »نقد 
كتاب های درس��ی در مجالت آموزشی رشد، خط قرمز نيست در 
صورتی ك��ه اين مجالت بايد تريبون خوب معلمان و محلی برای 
طرح مشكالتش��ان در شرايطی باشد كه معيار و محكی به عنوان 

برنامة درسی ملی ايجاد شده است .«
وی با اذعان به اينكه نگاه انباش��ته كردن ذهن دانش آموز با 
فرمول ها، بايد از زاوية ديد فرهنگی � آموزشی و يا نگاه به خلقت 
و آفرينش تبيين ش��ود، خطاب به معلمان و دست اندركاران مجلة 
رشد شيمی گفت: »بنده از ظرفيت های عنصری و جدول مندليف 
چيز زيادی به خاطر ندارم؛ چراكه اين يادگيری تنها مبتنی بر حفظ 
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كردن بوده ولی آنچه را با آن زندگی كرده ام، هرگز از ياد نبرده ام. 
لذا از ش��ما خواهش می كنم دانش را در خدمت زندگی بياوريد و 
زندگی را هم به صيانت طيبه تبديل كنيد. ما در برنامة درسی ملی 
به دنبال آن هستيم كه بر تنوع منابع و وسايل آموزشی تأكيد كنيم. 
كتاب های درسی نبايد تنها وسيلة آموزشی باشند. از سوی ديگر، 
دانش نامه ای كه در اختيار پايگاه مدارس رشد قرار گرفته است، بايد 

فراگير شود.«
حجت االسالم محی الدين بهرام محمديان در پايان سخنانش 
اظهار اميدواری كرد كه اين نشست ها به نشست های كوتاه مدت 
هفتگی تبديل شوند و ضمن تشبيه اين نشست ها به »ايستگاه های 
درنگ«، گفت: »می توان در مجال قهوه نوشيدن، دربارة كارهای 

گذشته و اهداف آينده نيز تأمل كرد.«
در بخش ديگری از اين مراس��م محمد ناصری، مديركل 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی و مديرمسئول مجالت رشد، 
پشت تريبون قرار گرفت و دربارة مجله رشد آموزش شيمی كه در 

بهار 91 به ايستگاه صدم رسيده است، سخن گفت: 
»برای ما خانوادة بزرگ مجالت رشد، ايستگاه صدم، ايستگاه 
»ادای احترام« به آن هايی اس��ت كه اين راه طوالنی و پر فراز و 
نشيب را در طول 27 سال، عاشقانه، عالمانه و صبورانه با موفقيت 
طی كرده اند. ما همواره از رسيدن بهار خوشحال می شويم؛ اما در 
اين بهار، جشن سدة مجله رشد آموزش شيمی را برگزار می كنيم. 
بی ترديد در اين بهار، خشنودی باغبان های اين باغ دل انگيز بيشتر 
و ماناتر اس��ت. بذرهايی كه آن ها كاشته اند، اينک به بار نشسته و 
گل های رنگارنگی روييده كه مشام جان هزاران معلم مشتاق در 

جای جای اين مرز و بوم اسالمی، به عطر آن معطر شده است.«
ناصری با تقدير از س��يدرضا آقاپورمقدم، نخس��تين سردبير 
مجلة رشد شيمی، دكتر نعمت اهلل ارشدی، سردبير فعلی و مهديه 

ساالركيا، مدير داخلی مجله رشد آموزش شيمی، از شخصيت های 
اثرگذار ديگری از جمله مرتضی خلخالی، پدر آموزش شيمی و نيز 
اعضای هيئت تحريرية مجله غالمعباس پارسافر، مجتبی باقرزاده، 
محمدرضا يافتيان، احمد خرم آبادی زاد، رس��ول عبداهلل ميرزايی و 
نياز والی اصفهانی و عباس��علی زمانی كه در برنامه ريزی، طراحی 
و تهية محتوايی در خور و مورد اس��تفاده مجدانه تالش می كنند، 
قدردانی كرد و گفت: »تنگی وقت مجال نام بردن از همة عزيزان 
گذشته و درگذشته، از اعضای محترم هيئت تحريريه، گرافيست ها 
و هم��ة عوامل مؤثر توليد و توزيع را به بنده نمی دهد اما به يقين 
همة آن ها كه طی اين سال های طوالنی آموختن را وجهة همت 
خ��ود قرار دادند، نزد خدای ب��زرگ مأجورند؛ چنان كه امام باقر)ع( 
فرمودن��د: خداوند رحمت كند بنده ای را كه علم را با آموختن زنده 

كند.
وی دربارة ويژگی ها و رويكردهای مجلة رشد آموزش شيمی 
در صد ش��مارة منتشر ش��ده گفت: »رشد آموزش شيمی طی 27 
س��ال انتشار مداوم و مستمر خود، نقش بسزايی در افزايش دانش 
عمومی ش��يمی بين معلمان و عالقه مندان اين حوزة دانش و نيز 
روزآمدی، تحول و پيشرفت آموزش شيمی در كشور داشته است.«

ناصری با اشاره به اينكه اين موفقيت ها مرهون پيگيری خط 
مش��ی و رويكردهای محتوايی و ژورناليس��تی خاص مجلة رشد 
آموزش شيمی بوده است، به برخی از اين رويكردهای محتوايی و 

ژورناليستی اشاره كرد. 
»رصد و پايش تحوالت روز و علمی دانش شيمی در ايران و 
جهان و كمک به روزآمدسازی دانش شيمی در كشور، همگرايی 
با برنامه های درسی و تالش برای اشاعه، تقويت و تكميل آموزش 
رس��می ش��يمی در مدارس و دانش افزايی معلمان كش��ور، نگاه 
»مسئله مدار« به آموزش شيمی از رهگذر انتقال تجارب آموزشی 
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معلمان در تدريس مباحث و موضوعات و يا آزمايش و تجربة آن ها 
در عمل، كاربردی كردن آموزش ش��يمی و پيوند دانش شيمی با 
زندگی روزم��ره و از اين رهگذر، لذت بخش و دل پذير كردن اين 
درس، هم��گام و همراه كردن آموزش ش��يمی با فناوری های نو 
و دان��ش ارتباطات و اطالعات، پيگي��ری و توجه به روند آموزش 
شيمی در استان های كشور و ارتباط با مراكز و انجمن های علمی 
و آموزش��ی دراستان های كشور، جذب اس��تادان و صاحب نظران 
برجس��تة شيمی كشور به همكاری و مشاركت در توليد محتوای 
مجله، جلب مش��اركت معلمان در توليد محتوای مجله و انتقال و 
تبادل تجارب آموزشی و علمی خود با جامعة فرهيختگان، تشويق 
معلمان به نوشتن و تدوين و تنظيم ايده ها و تجارب خود، استقبال 
از تغيير، نوآوری و تحول و به پيشواز تحوالت آينده رفتن، رعايت 
تنوع موضوعی و تعدد عناوين مطالب شيمی، به قصد پوشش دادن 
به دامنة بيشتر و گسترده تری از عالقه ها و نيازهای مخاطبان و نيز 
ارائة حجم مناسب و متعادل مطالب، پرهيز از درازگويی و تأكيد بر 
ايجاز و كوتاهی برای عرضة مطالب بيشتر و ميدان دادن به قلم و 
نگاه های متكثر و متنوع خط مشی از جمله رويكردهای محتوايی 
و ژورناليستی مربوط به مجلة رشد آموزش شيمی بود كه ناصری 
ضمن اش��اره به آن ها ابراز اميدواری كرد كه اين مجله به همت 
سردبير پرتالش و ساير همكاران مسير رشد و كمال را طی كرده 
و در هر ش��ماره دل، جان، انديش��ه و عمل مخاطبان را سرشار از 

دانايی و توانايی كند.«
پس از پايان س��خنان مدير كل دفتر انتش��ارات و تكنولوژی 
آموزشی و مدير مسئول مجالت رشد، نوبت به نعمت اهلل ارشدی، 
س��ردبير مجلة رشد شيمی رسيد تا با ابراز قدردانی از نگاه و تفكر 
مؤث��ر در برگزاری اين گونه مراس��م، عبارت هايی را از س��رمقالة 
يكصدمين شمارة مجلة رشد شيمی قرائت و ابراز اميدواری كند كه 

احساسات موجود در متن جمالت او با فيلم و نماهنگی كه پس از 
پايان س��خنانش پخش شد همراه شود. وی گفت: »برای ما 100 
نخس��تين عدد سه رقمی است و اين نخستين، خود شروعی نو و 
بهاری تازه است؛ بهاری است كه ما را به درنگ وا می دارد، درنگ 
بر آ نچه تاكنون انجام داده ايم، آنچه بايد انجام می داديم و آنچه در 
آينده بايد انجام دهيم. درنگی كه ما را به محاسبة كارهايمان فرا 
می خواند و شايد از اين روست كه نگران می شويم. نگران از اينكه 
رسالت علمی � آموزشی خود را در چارچوب سياست های مصوب 
و هدف های نظام آموزشی كشور به انجام نرسانده باشيم. نگران از 
اينكه پاسخ گوی نيازهای شما خوانندة گرامی نبوده باشيم و نگران 
كاستی های ديگر. همة اين نگرانی ها صافی ذهن ما شد تا در آغاز 
چنين بنويس��يم، ولی طرح آن ها بس��تر راهمان شد تا پر اميد و با 
نش��اط به آينده بنگريم و همچنان در راستای تحقق آرمان های 

علمی -آموزشی كشور گام برداريم.«
ارش��دی پس از پايان قرائت گزيده ای از سرمقاله خود افزود: 
»نگاه به گذشته و تغيير آينده برای من نقطه عطف است. اميدوارم 
كه نيروهای تازه  نفسی وارد اين مسير شوند. همچنين اميدوارم كه 
عدد 100 و سه رقمی شدن باعث شود كه دوستان و همكارانمان 
در اين مجله، همچون شخصی كه با باالتر رفتن سن خود تجربة 
بيشتری می اندوزد، مسئوليت بيشتری بر دوش خود حس كرده و 

توليدات بهتری را آماده كنند تا نيازها رفع شود.«
پس از صحبت های ارش��دی، نماهنگی چهار دقيقه ای توأم 
با نمايش تصاوير و فهرس��ت اسامی اعضای شورای نويسندگان ، 
مديران داخلی، صفحه آراها و عكاس��ان به ترتيب زمان همكاری، 
همراه با ترانه ای از شادروان محمد نوری برای حاضران پخش و با 

تشويق آن ها همراه شد.
بخش��ی ديگر از مراسم نكوداش��ت انتشار يكصدمين شماره 
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مجلة رشد شيمی به سخنرانی غالمعباس پارسافر و سيد مرتضی 
خلخالی، دو تن از اس��تادان و كارشناس��ان علم شيمی اختصاص 

داشت. 
وضعي��ت كنونی آم��وزش ش��يمی و م��واردی از الزامات و 
ضرورت های آموزش��ی آن، بخش اصلی صحبت های پارسافر را 
تش��كيل می داد. به عقيدة وی حدود نود درصد فارغ التحصيالن 
دبيرس��تانی وارد دانشگاه می شوند و از اين حيث می توان ارزيابی 

نسبتاً درستی از خروجی دانش آموزان ارائه كرد. 
پارسافر با اذعان به اينكه اگر كتاب درسی تغيير كند، دانش آموز 
فارغ التحصيل شده ديگر قادر به تأمل و تعقل نيست، در اشاره به 
عوامل مختلفی كه در اين امر دخيل اند گفت: »بيش از نود درصد 
عناوين كتاب های درسی با عناوين استاندارد جهانی مطابقت دارد 
اما موضوع اين است كه مطالب اين كتاب ها بسيار چكيده نوشته 
شده اس��ت؛ بنابراين، در استان های مختلف دانش آموزان و حتی 
دبيران برداشت متفاوتی از مطالب كتاب های درسی دارند. بخشی 
از رس��الت عمدة مجله رشد آموزش��ی اين است كه اين نقص را 
جبران كند. امری كه تحت حمايت آموزش و پرورش نيازمند كاری 

سنگين و برنامه ريزی شده است.«
عضو هيئت تحريرية مجلة رش��د آموزش شيمی با ارائة اين 
پيشنهاد كه ش��ماره هايی اختصاصی از مجالت آموزشی رشد به 
عناوي��ن مهم و كليدی در كتاب های  درس��ی بپردازند، ادامه داد: 
»برای مثال الزم اس��ت كه ش��ماره های ويژه به صورت تفصيلی 
به عنوان هايی از جمله تعادل، پايداری، انرژی، ظرفيت گرمايی، دما، 
مكانيک كوآنتوم، كاتاليزور و ساير عناوين و مطالب كليدی ديگر 
بپردازند و در اين مس��ير از تجربه و مقاالت علمی متخصصان و 

دبيران مجرب و صاحب نظر ياری جويند و بهره مند شوند.
پارس��افر، ش��يمی را »علم زندگی« نام گذاشت و با اشاره به 

اينكه امروزه حدود بيست درصد از توليدات ملی آمريكا مستقيماً به 
صنايع شيميايی و حدود سی درصد ديگر نيز به صورت غيرمستقيم 
به صنايع شيميايی مرتبط اس��ت، اين علم را كليد موفقيت هايی 

چون زندگی بهتر، رفاه مناسب و اقتصاد رو به رشد دانست.
اين كارشناس برجستة شيمی ادامه داد: »اين موفقيت ها نياز 
به سياس��ت گذاری در شيمی و صنايع ش��يمی دارد و مجله رشد 
آموزش شيمی می تواند در اين مسير مبحثی در خصوص مسائل 
روزمره زندگی ما انسان ها و بحث شيمی باز كرده و با ايجاد امكان 
تأمل جدی در اين مبحث، نقش جدی خود را در اين مس��ير ايفا 
كند.« وی در پايان، نقد و بررسی روش های ارزيابی كنونی و ارائة 
روش های يادگيری مؤثر، نقد و بررسی كتاب های متعدد در زمينة 
ش��يمی، ارائة روش های مناسب يادگيری در زمينه های شيمی و 
س��امان دهی پايگاه های اطالعاتی به منظور افزايش قدرت تعامل 
را از جمله اقدامات در خور انجام در مجلة رش��د شيمی و سازمان 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی دانست.
در ادامة اين مراس��م استاد پيش كس��وت و پدر رشد آموزش 
ش��يمی كه نهال اين مجله را در زمين فرهنگ نشاند و طی يک 
دهه تالش ش��اهد شكوفايی آن ش��د، دربارة فلسفة ايجاد مجلة 
رش��د و تاريخچة مجالت آموزشی در س��طح جهانی و نيز ايران 
س��خن گفت. س��يدمرتضی خلخالی راه اندازی اين مجالت را به 
دوران جنگ س��رد و س��ال 1950 ميالدی منتس��ب دانست كه 
طی آن رقابت علمی و فناورانه ميان بلوک غرب و شرق، به ويژه 
آمريكا و شوروی سابق، به اوج خود رسيد. به گفتة او در دورانی كه 
آيزنهاور، رئيس جمهوری آمريكا بود، آمريكايی ها بهترين راه برای 
ايجاد زمينه های فروپاشی شوروی را راه اندازی كانون های علمی- 
آموزش��ی می دانستند. مس��ائلی كه در اين كانون مطرح می شد، 
فلس��فة تعليم و تربيت بود كه با تغيير زيربنای آموزش توصيفی 
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و غيرنظام مند، انقالبی را در زمينة آموزشی رقم زد. خلخالی ادامه 
داد: »اين انقالب منجر به آن شد كه تراز تفكر توصيفی به سوی 
تماتيک، حل مسئله، مفهوم سازی، استقرا و قياس حركت كند. از 
جمله اقداماتی كه در آن سال ها انجام شد، وارد كردن بسياری از 
مفاهيم دانشگاهی در سطح مدارس بود. شيمی كشاورزی نيز در 

همان زمان برای اولين بار مطرح شد.«
به گفتة پدر آموزش رش��د شيمی در آن زمان استقبال زيادی 
از اين طرح صورت گرفت و با گذش��ت شش سال، دانش آموزان 
دبيرستانی از نظر اهداف سياسی � نظامی بسيار پيشرفت كردند و 
دانشمندان بسياری به عرصة علم معرفی شدند؛ هر چند كه بعدها 
آمارها نش��ان داد كه بچه ها توان و عالقة درگير شدن با مفاهيم 
س��نگين را ندارند. به همين خاطر ب��ه تدريج انتخاب درس هايی 
چون ش��يمی و فيزيک با كاهش مواجه شد. انتخاب رشتة شيمی 
در عرض چهار س��ال از 43 درصد به 15 درصد رسيد و تنها پنج 
درصد از دانش آموزان درس فيزيک را انتخاب كردند. در واقع، اين 
جريان باعث شد كه دانش آموزان به دنبال درس و مطالعة گستردة 
علمی بروند اما مجال رفتن به سراغ رشد ارزشی را نداشته باشند. 
خلخالی با اش��اره به اينكه امروز دانش آم��وزان ايرانی نيز به 
واس��طة تست كنكور با چنين مشكلی مواجه اند، ادامه داد: »برای 
حل اين مشكل در دهة هفتاد ميالدی كتاب هايی همچون شوک 
آینده منتش��ر شد و تحول و انقالبی ديگر را به وجود آورد. از آن 
دهه به بعد، آونگی كه به سمت ساختار سطح سنگين علمی پيش 

می رفت، به پايين و به سمت زندگی اجتماعی فرود آمد.« 
پدر آموزش رشد شيمی با اظهار تأسف از اينكه در حال حاضر 
همچنان روح پنجاه سال پيش بر برنامه های درسی فيزيک، شيمی 
و رياض��ی دانش آموزان امروز حاكم اس��ت و روح دانش آموزان را 
مسخ می كند، گفت: »امروز دانش آموزان تنها از نظر علمی، مطالبی 

را فرا می گيرند و سپس به سراغ تست می روند. آن ها فرصت رشد 
ارزش��ی و اجتماعی را ندارند و اگر بخواهند به س��راغ صلة رحم با 

خويشاوندان خود بروند، نگران تست های كنكور خود هستند.«
خلخالی در پايان ضمن اشاره به اينكه دانشمندان آمريكايی 
از س��ال ها پيش به فكر چنين روزی بوده و براس��اس آن مس��ير 
خ��ود را عوض كرده اند، ادام��ه داد: »ما همچنان از نظر علمی در 
پنجاه س��ال پيش سير می كنيم؛ در حالی كه انجمن های معلمان 
در انگليس و آمريكا مسائل روان شناسی و تربيتی را وارد آموزش 
كرده اند و به اين ترتيب، آموزش و مفهوم جالبی كه ما اسمش را 

رشد گذاشته ايم، در همان سال ها پايه گذاری شده است.«
مراسم نكوداشت انتشار يكصدمين مجلة آموزش رشد شيمی با 
تقدير رسمی و اعطای هدايا به برگزيدگان اين مجله در بخش های 
مختلف آن همراه بود. ارسطو نوئی، بهروز مصيبيان )مدير داخلی 
پيشين مجله(، فرشاد رستمی، عباسعلی زمانی، شراره معصومی، 
زهرا ارزانی، بهنام شمس، خورشيد كوچكی، غالمرضا براكوهی، 
ليال يوسفی، حسن ساالری، معصومه شاه محمدی، محمود مافی، 
دكتر منصور عابدينی، دكتر حسين آقايی، دكتر محمدرضا مالردی، 
حس��ام الدين امينی، محمدباقر جاللی، مسعود روحی الريجانی، 
دكتر عيس��ی ي��اوری، دكتر رحمت اهلل رحيمی، دكتر ناصر س��يد 
متين، دكتر حسين رحمانی، جعفر وافی، سيدرضا آقاپور مقدم، سيد 
مرتضی خلخالی، دكترنعمت اهلل ارش��دی، مهديه ساالركيا، دكتر 
غالمعباس پارس��افر، دكتر مجتبی باقرزاده، دكتر احمد خرم آبادی 
زاد، دكتر رس��ول عبداهلل ميرزايی، دكتر محمدرضا يافتيان و نياز 
والی اصفهانی از جملة برگزيدگان مجلة رشد آموزش شيمی بودند 

كه در پايان در كنار يكديگر عكس يادگاری انداختند. 
مجله رش��د آموزش شيمی با پيشينة انتشار 27 ساله تاكنون 

توليد محتوايی شامل 6400 متن و تصوير داشته است.
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اشاره
می گويند از روزی كه انس��ان به زمين قدم نهاده، به محيطی 
وارد شده است كه موضوع اصلی علم جغرافياست. شايد به همين 
دليل هم باش��د كه قدمت دانش جغرافيا را به اندازة حضور انسان 
بر كرة زمين می دانند. دانش��ی كه تا پيش از انقالب اسالمی و در 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی زير ساية سنگين دانش 
تاري��خ بوده اما پس از انق��الب گروه جغرافيا به يكی از گروه های 
فعال اين سازمان تبديل شده است. شاهد اين موضوع هم انتشار 
فصل نامة رشد آموزش جغرافياست كه در كنار فصل نامة تحقيقات 

جغرافيايی، تنها نشريه های جغرافيايی كشور را شامل می شوند. 
حاال اين فصل نامه پس از 27 س��ال انتشار و گام برداشتن در 
راه كمک به آموزگاران جغرافيا برای آموزش بهتر فرزندان ايران، 
به صدمين شمارة خود رسيده است. سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی نيز به رسم خود و به اين بهانه، همكاران اين مجله را دور 
هم جمع كرد تا هم ياران ديرين با هم ديداری داشته باشند و هم 

به پاس خدماتشان مورد تقدير قرار گيرند. 

مراسم نكوداشت انتش��ار صدمين شمارة مجلة رشد آموزش 
جغرافي��ا، در آخري��ن روزهای مهر م��اه در س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزش��ی برگزار شد. در اين مراسم همكاران قديمی 
مجله، همان كسانی كه نخستين شماره ها را با سختی های فراوان 

منتشر كرده بودند و نيز همكاران فعلی مجله، حضور داشتند. 
 قرار بر اين بود »استاد محمدحسن گنجی« يا به قول محمد 
ناصری »گنج جغرافيای ايران« نيز در اين مراس��م حضور داشته 
باشد و به پاس همكاری ها و همياری هايش با مجلة رشد آموزش 
جغرافيا مورد تقدير قرار بگيرد اما تقدير چنين بود كه در اين مراسم 
تنه��ا ياد و خاطرة بنيان گذار دان��ش جغرافيای نوين ايران گرامی 

داشته شود. 
مراسم نكوداشت انتش��ار صدمين شمارة مجله رشد آموزش 
جغرافي��ا عالوه بر همة اتفاقاتی كه در اين گونه مراس��م مرس��وم 
است، با حاشيه هايی نيز همراه بود. از جمله سخنان دكتر داريوش 
مهرش��اهی دربارة نحوة ورودش به رشته جغرافيا و دشواری های 
تأليف كتاب های درسی جغرافيا در دوران پس از انقالب اسالمی 

رشد آموزش جغرافیا به شمارة 100 رسید

جشنی برای جغرافیای صد شماره ای
                سمانه آزاد

گزارش
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از زبان دكتر عبدالرضا فرجی راد تا هشدارهای دكتر مهدی چوبينه 
دربارة »عواقب بی مهری به آموزش جغرافيا«. 

مراسم نكوداشت انتشار يكصدمين شماره مجله رشد آموزش 
جغرافيا، با نمايش فيلمی از افرادی آغاز ش��د كه اين نش��ريه به 
همت آن ها پايه گذاری ش��ده و اس��تمرار يافته است. از زنده يادان 
دكتر حسن شكويی نخستين س��ردبير مجله، حسن وحدانی تبار، 
وحيد شيخ االس��المی و دكتر مصطفی مؤمنی تا همكاران كنونی 
آن همچون دكتر سياوش شايان، دكتر مهدی چوبينه، دكتر بهلول 

عليجانی و دكتر عبدالرضا فرجی راد. 
پس از نمايش اين فيلم، محمد ناصری، مدير دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی، در سخنانی به تأثير ثبات قدم همة همكاران 
مجلة رشد آموزش جغرافيا در رسيدن آن به شمارة صدم اشاره كرد 
و گفت: »معمواًل مجله های تخصصی و علمی عمر زيادی ندارند 
و آنچه باعث شده رشد آموزش جغرافيا تا صد شماره دوام بياورد، 
به خاطر ثبات قدم همه كس��انی است كه به عنوان سردبير، مدير 
داخلی و اعضای هيئت تحريريه مجله مش��غول به فعاليت بودند. 
انتش��ار مجالت رشد بيش از هر چيز مديون ثبات قدم آن هاست 

بنابراين، بايد به آن ها دست مريزاد گفت.« 
وی س��پس به آشنايی خود با دكتر س��ياوش شايان و دكتر 
مهدی چوبينه، س��ردبير و مدير داخلی كنونی، مجله اشاره كرد و 
افزود: »س��ال 1364 بود كه نخستين مجلة رشد آموزش جغرافيا 
منتشر شد. پيش از آن دست اندركاران وقت تصميم گرفتند انتشار 
مجالت تخصص��ی را كه تا آن زمان بر عه��ده دفتر تأليف كتب 
درسی بود، به دفتر انتشارات كمک آموزشی واگذار كنند تا به اين 
ترتيب چاپ و توزيع مجالت از انضباط بيشتری برخوردار شوند. در   
همان سال ها بود كه با دكتر سياوش شايان آشنا شدم. البته پيش 

از آن و زمانی كه سردبير مجلة رشد جوان بودم، با ايشان همكاری 
داشتم اما از آن پس بود كه ارتباطات ما بيشتر شد و با بزرگواری به 
نام دكتر مهدی چوبينه هم آشنا شدم. می توانم شهادت دهم طی 
همة اين س��ال ها، هر گاه اين دو بزرگوار را ديده ام، احساس شعف 

كرده و روحيه گرفته ام.« 
ناصری در ادامه به ويژگی های مجلة رش��د آموزش جغرافيا 
از جمل��ه ارتباط گس��تردة آن با دفتر تأليف س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزش��ی و دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی و نيز 
انضباط آن اش��اره كرد و اين مجل��ه را تريبونی برای ارتباط دفتر 
تأليف و گروه جغرافيا با مخاطبان در حوزة تازه ترين اخبار و تغييرات 

دانست. 
وی همچنين به ارتقای اس��تانداردهای مطبوعاتی مجالت 
رشد، از جمله مجلة رش��د آموزش جغرافيا، اشاره كرد و ادامه داد: 
»به نظر می رسد در سال هايی كه گذشته، استانداردهای مطبوعاتی 
مجله ارتقا پيدا كرده است. يكی از داليل اين موضوع نيز همراهی 
هيئ��ت تحريرية مجالت اس��ت. در واق��ع، تخصصی بودن يک 
مجله مانند رش��د آموزش جغرافيا و استفاده از ظرفيت مطبوعات 
نه تنها هيچ منافاتی با يكديگر ندارند بلكه چنين مجله هايی بايد از 
قالب های مطبوعاتی بهره ببرند كه به نظرم اين اتفاق در اين مجله 

مّد نظر بوده است.« 
مدي��ركل دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزش��ی در ادامه به 
بخشی از نتايج نظرسنجی دفتر مطالعات از مخاطبان دربارة مجلة 
رشد آموزش جغرافيا پرداخت. به گفتة وی 59/9درصد مخاطبان 
اين مجل��ه زنان و 40/1درصد مردان هس��تند. بيش��ترين تعداد 

مخاطبان نيز در گروه سنی 31 تا 35 سال قرار دارند. 
ناصری بخش ديگری از نتايج اين نظرس��نجی را اين چنين 
ارائه داد: »از نظر تحصيالت، 69 درصد مخاطبان مدرک ليسانس، 
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14/8درصد فوق ليسانس، 13/4فوق ديپلم و 7 درصد نيز مدرک 
دكترا دارند. 

همچنين 74 درصد از مخاطبان اين مجله بيش از 20 س��ال 
س��ابقة تدريس دارند. ضمناً از نظر مخاطبان، مجله متوسط رو به 

باال ارزيابی شده است.« 
مطالب��ات معلمان از مجلة رش��د آم��وزش جغرافيا موضوع 
ديگری بود كه ناصری در ادامة س��خنان خود با اس��تناد به نتايج 
اين نظرسنجی به آن ها اشاره كرد: »در اين نظرسنجی آموزگاران 
مطالباتی داشته اند؛ از جمله توجه بيش از پيش به كتاب های درسی، 
روش های تدريس جغرافيا، جغرافيای آب، هوا و خاک؛ چگونگی 
استفاده از فناوری های آموزشی در آموزش جغرافيا، ايران شناسی و 
جغرافيای ايران، روش تحقيق در جغرافيا، پژوهش های جديد در 

حوزة جغرافيا و معرفی گروه های آموزشی جغرافيا در مناطق. 
عالوه بر اين، معلمان خواستار دريافت تازه ترين اخبار ايران و 
جهان در حوزة جغرافيا، شناخت منابع و انجمن های معتبر در اين 
حوزه و همچنين دسترسی به تجربه های معلمان ديگر در آموزش 

جغرافيا شده اند.« 
محمد ناصری در پايان س��خنانش اظه��ار اميدواری كرد كه 
اعضای هيئت تحريرية مجلة رش��د آم��وزش جغرافيا در ادامة راه 
انتش��ار اين مجله به نتايج اين نظرس��نجی و مطالبات آموزگاران 

توجه بيشتری داشته باشند. 

وقتی سیاست وارد جغرافیا شد
دكتر عبدالرضا فرجی راد، نخس��تين مدير داخلی مجلة 
رش��د آموزش جغرافيا دومين س��خنران اين مراس��م بود. وی در 
اين بخش به مش��كالت تأليف كتاب های درسی پس از انقالب 
اس��المی و دس��تاوردهای گروه جغرافيا در اين زمينه اشاره كرد و 

گفت: »من به عنوان فردی كه از ابتدای انقالب اسالمی تا به حال 
دس��تی در آموزش جغرافيا و نيز تهية مجلة رشد آموزش جغرافيا 
داش��ته اس��ت، بايد اين نكته را يادآوری كنم كه تغيير كتاب های 
درسی و تأليف كتاب های جديد با مشكالت زيادی از جمله كمبود 
وقت و نيروی انس��انی مواجه ب��ود. چرا كه در ابتدای انقالب الزم 
بود كتاب های درسی جديدی به سرعت و براساس اصول انقالب 
اسالمی تأليف شوند. از سوی ديگر، به دليل حساسيت كار سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی بسياری از كار شناسان به خصوص 
در زمينة علوم انسانی و اجتماعی تغيير كردند. طبيعتاً در اين شرايط 
افرادی مسئوليت گروه های آموزشی را بر عهده گرفتند كه تجربة 
زيادی در اين زمينه نداشتند و تنها همت و عشقی كه به انقالب 
داشتند سبب می شد كه شبانه روز و با حساسيت زياد، همة فكر و 

نيروی خود را صرف تأليف كتاب های درسی جديد كنند.« 
وی در ادامه به فعاليت های گروه آموزش��ی جغرافيا پرداخت 
و گفت: »تا پيش از انقالب اس��المی، گروه جغرافيا گروهی بسيار 
حاش��يه ای بود كه زير ساية رشتة تاريخ حركت می كرد اما پس از 
انقالب و در برهه ای كه بايد كتاب های جديدی تأليف می شدند، 
افرادی همچون دكتر سياوش شايان، منصور ملک عباسی، مرحوم 
وحيد شيخ االسالمی و مرحوم حسن وحدانی تبار وارد گروه جغرافيا 
ش��دند و كمک های بسياری كردند. نخستين كاری كه اين گروه 
به انجام آن همت گماشت، تغيير كتاب جغرافيا بود. به اين ترتيب، 
به جای كتاب جغرافيای كش��ورهای صنعتی كه به معرفی هفت 
كش��ور صنعتی می پرداخت، كتاب جغرافيای كشورهای اسالمی 
را تدوين كرديم. اين تقريباً نخس��تين كتابی بود كه عكس های 
جديدی از مناطق مختلف كش��ورهای اسالمی در آن آمده بود و 
البته برای نخس��تين بار در اين كتاب بود كه سياست وارد جغرافيا 
ش��د. تا آن زمان كتابی پيدا نمی شد كه در آن سياست و جغرافيا 
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پيوند خورده باشند. از همين رو بود كه كتاب جغرافيای كشورهای 
اسالمی در عالقة دانش آموزان به مطالعة جغرافيا تحولی به وجود 
آورد. البته اين كتاب با اعتراض هايی از سوی آموزگاران به خصوص 
خانم ها همراه بود؛ چرا كه مطالب آن باعث ايجاد سؤال هايی برای 

دانش آموزان و در نتيجه دردسرهايی برای معلمان شده بود.« 
برنامه ريزی برای تدوين كتاب جغرافيای استان ها، سفرهای 
استانی و جلب همكاری آموزگاران برای توليد اين كتاب ها از ديگر 
فعاليت های گروه آموزشی جغرافيا در دوران انقالب اسالمی بود كه 
دكتر عبدالرضا فرجی راد به آن ها اشاره كرد: »در ابتدای كار، تقريبًا 
به همة اس��تان های كشور سفر كرديم كه برای دبيران تعجب آور 
بود. به همين دليل، درخواست ما مبنی بر كمک به تأليف كتاب ها 
جز از س��وی چند اس��تان مانند آذربايجان غرب��ی و چهارمحال و 
بختياری چندان جدی گرفته نش��د. البت��ه آن ها وقتی كتاب های 
جديد را ديدند، متوجه شدند كه موضوع جدی است و همين باعث 
ش��د از سال های بعد وارد گود شوند و به تأليف كتاب های درسی 

كمک كنند.« 

دكترای جغرافیا، نتیجة فرار از سربازی! 
 دكتر داریوش مهرشاهی، عضو گروه جغرافيای دانشگاه 
يزد است. او گرچه در دورة دبيرستان رشتة رياضی را انتخاب كرده، 
همواره به ادبيات عالقه داشته است. دكتر مهرشاهی با حضور در 
مراسم نكوداشت انتشار صدمين شمارة مجلة رشد آموزش جغرافيا 
و توضيح دادن دربارة نحوة انتخاب رشتة جغرافيا در دانشگاه حال و 
هوای اين مراسم را تغيير داد: »بعد از اينكه در كنكور شركت كردم، 
در چند دانشگاه از جمله دانشگاه ملی )شهيد بهشتی( قبول شدم. 
البته دليل شركت در كنكور و ورود به دانشگاه نه، عالقه به علم، 
بلكه فرار از سربازی بود! به خاطر فرار از سربازی درس می خواندم تا 

جايی كه انقالب شد و من از سربازی معاف شدم! پس از گذراندن 
درس های عمومی در سال نخست دانشگاه، نوبت به انتخاب رشته 
رسيد. استادان رشته های گوناگون دور هم جمع شده بودند و برای 
انتخاب رش��ته به دانشجويان مش��اوره می دادند. آن زمان رشتة 
جامعه شناس��ی س��ر زبان ها بود و من هم قصد داشتم آن رشته را 
انتخاب كنم اما وقتی دكتر ايران پور جزنی را در گروه جغرافيا ديدم، 
تحت تأثير او قرار گرفتم. در واقع، ايشان بسيار خوش تيپ بودند 
و صدای گيرا و ابهت خاصی داش��تند و من كه انسانی احساساتی 
هستم، تحت تأثير ايشان، رشتة جغرافيا را انتخاب كردم! البته بعد ها 

پشيمان نشدم؛ گرچه هنوز هم دوست دارم ادبيات بخوانم!« 

تاریِخ رشد آموزش جغرافیا
 »رشد آموزش جغرافيا در گذر زمان«، عنوان سخنرانی دكتر 
سیدمهدی موسی كاظمی بود كه در آن به تحليل 99 شمارة 

اين مجله پرداخته بود. 
موسی كاظمی كه خود از اعضای هيئت تحريرية مجلة رشد 
آموزش جغرافياست، در سخنرانی خود مطالب 99 شمارة اين نشريه 
را در چند محور مورد بررسی قرار داده بود و آمارهای جالب توجهی 
ارائه كرد: »بر اساس آمار، مخاطبان مجله بيشتر زنان هستند اما در 
زمينة توليد محتوا، مردان پيشی گرفته اند. به اين ترتيب 87/5 درصد 
مطالب را م��ردان و 12/5درصد را زنان تولي��د كرده اند. از 1027 
عنوان مقاله در 99 شمارة مجله كه وضعيت اشتغال نويسنده آن ها 
مشخص بوده است، 48 درصد را استادان دانشگاه، حدود 17 درصد 
را معلمان و دبيران، 27 درصد را كار شناسان سازمان های مختلف و 

9 درصد را دانشجويان ارائه داده اند. 
از لحاظ تحصي��الت، 46/5درصد از نويس��ندگان مطالب و 
مقاله ها مدرک دكترا، 33/4درصد مدرک كار شناسی ارشد و حدود 
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21 درصد مدرک كار شناسی ارشد داشته اند. در زمينة استان محل 
اشتغال و تحصيل هم بايد گفت بر اساس آمار ها، 62درصد مقاالت 
مربوط به اس��تان تهران و البرز هس��تند. پس از آن ها استان های 
آذربايجان شرقی، اصفهان و خراسان )عمدتاً خراسان رضوی( قرار 

دارند.« 
قلم��رو موضوعی مقاله ها، تعداد صفحات مقاالت و س��ال و 
فصل انتش��ار آن ها از ديگر محورهای اين تحليل بود. بر اس��اس 
اين بررسی، 52/8درصد مقاله های منتشر شده در 99 شمارة مجله 
تأليفی، 15/9درصد ترجمه و 31/2درصد س��اير نوش��ته ها اعم از 

كشور شناسی، معرفی كتاب، مجالت علمی و... بوده اند. 
س��يدمهدی موسی كاظمی، مطالب 99 ش��مارة مجلة رشد 
آموزش جغرافيا را به هفت دسته تقسيم بندی و آمار ها را بر اساس 
اين تقس��يم بندی ارائه كرده اس��ت: »27/8درصد، مقاله هايی با 
موضوعاتی در قلمرو جغرافيای انسانی، 22/2درصد موضوعاتی در 
قلمرو جغرافيای طبيعی، 24/5درصد در زمينه اطالع رسانی هستند. 
حدود 25 درصد بقية مقاالت و مطالب نيز در موضوعات آموزشی، 

كشور شناسی و عمومی در زمينة تكنيک ها و روش ها هستند.« 
وی در   نهايت افزود: »بررس��ی عنوان های مقاله ها و مطالب 
رش��د آموزش جغرافيا نشان می دهد كه اين نشريه در طول عمر 
خود، هم در زمينة تعداد مطالب و هم از لحاظ كثرت نويسندگان 
و توزيع جغرافيايی آن ها مجلة پرباری بوده اس��ت. جمع بندی اين 
بررس��ی نشان از آن دارد كه سهم زنان در ارائة مقاله ها بسيار كم 
است. همچنين، در س��ال های اخير سهم دانشجويان، معلمان و 
دبيران در ارائه مقاله ها افزايش يافته است. مدرک تحصيلی بيشتر 
نويس��ندگان با توجه به گس��ترش آموزش تحصيالت تكميلی و 
ايج��اد فرصت برای ادامه تحصيل معلم��ان و دبيران تغيير كرده 
اس��ت. در حيطة محتوای مقاله ها نيز بي��ش از 65 درصد مقاله ها 

در ح��وزة دانش و آموزش جغرافيا بوده ان��د. ضمن اينكه گرايش 
عنوان های مجله به مقاالت و مطالب كم حجم بوده است و آنچه 
بيش از همه اهميت دارد اين اس��ت كه انتشار مجله در سال های 

اخير منظم شده است.« 

حذف جغرافیا، حذف دل بستگی به مرز پر گهر
دكت�ر مهدی چوبین�ه مدير داخلی مجلة رش��د آموزش 
جغرافياست. او كه شوخ طبعی اش در سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی زبانزد است، در سخنرانی كوتاه خود با عنوان »اندر عواقب 
بی مه��ری به آموزش جغرافيا« هم با زبان و روايت مخصوص به 
خود، دربارة اهميت دانش جغرافيا و عواقب كم توجهی به آن سخن 

گفت. 
وی پ��س از اينك��ه نح��وة ورودش به س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزش��ی را ب��ا روايتی طنزآميز توضي��ح داد، گفت: 
»احساس می كنم در حوزة آموزش جغرافيا نوعی بی مهری اتفاق 
افتاده كه بايد به آن اشاره كنم. از سال 1364 تا 1391 زمان آموزش 
جغرافيا كم و كمتر شده است؛ يعنی روزگاری سهم آموزش جغرافيا 
در برنامه های آموزشی دوره های مختلف 14 ساعت بود كه اكنون 
به كمتر از 8 ساعت رسيده است. در نظام های آموزشی بين المللی 
و در حوزة آموزش جغرافيا، 18 مهارت جغرافيايی وجود دارد كه ما 
هم می بايست تا جای ممكن برخی از اين محور ها را در برنامه های 
درسی می گنجانديم و در بخش هايی كه امكان آن وجود نداشت، 
از ابزارهای كمكی، مانند مجالتی كه در اختيار داش��تيم، استفاده 

می كرديم.« 
مه��دی چوبينه در ادامه به اهميت دانش جغرافيا اش��اره كرد 
و اف��زود: »محور م��كان، مردم و محيط ب��رای ايجاد بصيرت در 
مخاطبان تنه��ا از طريق دانش جغرافيا اتف��اق می افتد. البته اگر 
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دانش آموزان اين مهارت ها را كسب نكنند، اتفاق مهمی نمی افتد 
و فقط اين دانش آموزان ديگر افراد كاملی نيس��تند و نمی توانند به 
بس��ياری از چيزهايی كه در اطرافشان می بينند، واكنش مناسب 
نش��ان دهند. همچنين ممكن است فرصت های شغلی دنيا كمتر 
نصيب بچه های ما شود؛ چرا كه دانش جغرافيا به عنوان يک دانش 
مكمل، بصيرت و بينشی را كه مكمل دانش است فراهم می كند.« 
مدير داخلی مجلة رشد آموزش جغرافيا به عواقب كم توجهی 
به دانش جغرافيا اشاره كرد و ادامه داد: »اگر به جغرافيا بی مهری 
كنيم، نقشه های ذهنی بچه های ما مغشوش می شود و در نتيجه 
آن ها توانايی كمتری خواهند داش��ت. عالوه بر اين، هويت ملی و 
دينی محصوالت نظام آموزشی ما كم رنگ می شود. بچه های امروز 
به دليل وجود امكانات فناورانه و شبكه های اجتماعی، درون گرا تر 
شده اند و در نتيجه در جامعه كمتر با هم تعامل دارند. شايد آموزش 

جغرافيا بتواند بخشی از اين خأل را جبران كند.« 
چوبين��ه تأكيد كرد: »اگر جغرافيا را از برنامه آموزش��ی حذف 
كنيم، دانش آموزان نسبت به مرز پر گهر بی تفاوت می شوند. حذف 
جغرافيا يعنی حذف دل بس��تگی به خاک، حذف س��رزمين، رواج 
بی وطنی و ش��ايد هم شيوع جهان وطنی. حذف جغرافيا از ادبيات 
آموزشی، حذف دانش اولية بشر است؛ چرا كه عمر جغرافيا همپای 
ظهور يا حضور انس��ان بر كرة خاكی است. بدون جغرافيا ما مثل 
آدم های ماش��ينی خواهيم بود كه خوب می خوانيم، خوب حساب 
می كنيم اما معلوم نيست بتوانيم تشخيص دهيم كه در كجا قرار 

داريم.« 
وی در ادامه به نقش مجلة رشد آموزش جغرافيا اشاره كرد و 
آن را بخشی از بستة آموزشی دانست و گفت: »مجلة رشد آموزش 
جغرافيا بخش اصلی و جدايی ناپذير بستة آموزشی خواهد بود. بدون 
ترديد اين مجله، برای برنامه های درس��ی جديد در حوزة جغرافيا 

بسترسازی می كند و اساساً يكی از محور ها و اهرم های مهم در اين 
زمينه است. اين مجله رابطه ای متقابل ميان برنامه درسی و حوزة 
مطبوعات برقرار می سازد و امر اطالع رسانی در حوزة برنامة درسی 
را تسهيل می كند. عالوه بر اين، از طريق اين مجله نظرسنجی ها 
و نيازسنجی هايمان را باسطح اطمينان باالتری انجام می دهيم. در 
  نهايت اين مجله تا جايی كه بتواند به نياز ها وخواسته های معلمان 

پاسخ می دهد.« 

آموزش جغرافیا، سرمایه گذاری برای فردا
آغاز فعاليت دكتر سیاوش شایان در مجلة رشد آموزش 
جغرافيا به س��ال 1364 برمی گردد؛ يعنی زمان��ی كه او به عنوان 
نمايندة دبيران جغرافيای كش��ور در جلس��ة هيئت تحريرية اين 
فصل نامه ش��ركت كرد و به اين ترتيب از زمان انتشار شمارة دوم 
مجل��ه، كار خ��ود را به عنوان عضو هيئت تحريري��ه آغاز كرد. او 
كه اكنون س��ردبيری اين مجله را بر عه��ده دارد، پس از قدردانی 
از دست اندركاران س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برای 
همكاری گسترده در انتشار مجلة رشد آموزش جغرافيا، در سخنانی 
به تحليل محتوای 99 ش��مارة مجل��ه در حوزة آموزش جغرافيا و 
نيز اس��ناد بين المللی و جهانی اين ح��وزه پرداخت و گفت: »در 
نخستين شمارة فصل نامه، مطلبی دربارة ارزش ها و اهداف آموزش 
جغرافيا منتشر شده است. اين مطلب از كتابی كه يونسكو به عنوان 
دستورالعملی برای آموزش جغرافيا و برای همة كشورهای جهان 

منتشر كرده بود، برگرفته شده است. 
از ديگر اسناد باالدستی جغرافيا كه جنبة جهانی دارد و ما نيز 
در مجله به آن پرداخته ايم، منشوری است كه اغلب كشور ها از آن 
استفاده می كنند و ما نيز در شمارة 40 مجله اين منشور را معرفی 

و بررسی كرده ايم. 
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برخی ديگر از مطالبی كه ما به عنوان س��ند باالدستی به آن 
ن��گاه می كنيم، دربارة چيس��تی جغرافيا و آموزش آن اس��ت. اين 
موضوع، تحت عنوان شناخت شناسی علم جغرافيا در چند شمارة 
مجله به صورت دنباله دار چاپ ش��ده اس��ت تا بتوانيم در آموزش 

جغرافيا از آن استفاده كنيم. 
ع��الوه بر اين ه��ا در مقياس پايين تر، به برنامه های درس��ی 
كشورهای مختلف توجه كرده ايم. به اين ترتيب كه در چند شماره 
به بررس��ی تطبيقی آموزش جغرافيا در كشورهای مختلف مانند 

آلمان، آمريكا، برزيل، هند و مصر پرداخته ايم. 
آسيب شناسی آموزش جغرافيا نيز از ديگر موضوعاتی است كه 
ما در مجله به آن توجه كرده ايم. مقاالتی در باب آموزش جغرافيا 
در كشور، تحليل كتاب های درسی مان در اين زمينه، تحليل برنامة 
درس��ی و مش��كالت پيش رو، همه و همه مورد بحث و بررس��ی 
ق��رار گرفته اند. البته ما در اين زمينه خ��ود را به آموزش و پرورش 
محدود نكرده ايم بلكه به اين فكر بوده ايم كه توليدات مان در حد 
تحصيالت دانشگاهی هم باشد. بنابراين، به موضوعات دانشگاهی 

هم در مطالب و هم در سرمقاله ها پرداخته ايم.« 
س��ردبير مجلة رش��د آموزش جغرافيا در انتها اهميت دانش 
جغرافي��ا و نقش آن در تقويت حس ميهن پرس��تی را يادآور ش��د 
و اف��زود: »آموزش جغرافيا س��رمايه گذاری برای فرداس��ت، هدر 
دادن پول نيس��ت. ما هويت ملی خود و دل بس��تگی به اين آب و 
خاک را به وس��يلة اين دانش تقويت می كنيم. هر قدركه در برنامة 
درس��ی برای دانش جغرافيا ارزش و اهميت قائل باش��يم، نتيجة 
آن را خواهيم ديد. در واقع، آيندة كشور را دانش آموزان می سازند؛ 
دانش آموزانی كه به كشور خود عالقه دارند. پس سعی كنيم از اين 

طريق به آيندة كشور خود كمک كنيم.« 

جغرافیا؛ بستر تقویت هویت ملی
حجت االسالم والمسلمین دكتر محی الدین بهرام 
محمدی�ان، رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی، 
به عنوان آخرين سخنران مراسم نكوداشت انتشار صدمين شمارة 
مجلة رشد آموزش جغرافيا، بر ظرفيت دانش جغرافيا در شكوفايی 
فط��رت در زمينة ارتباط با خود، خل��ق، خلقت و خدا تأكيد كرد و 
گفت: »همة درس ها بايد بر اساس برنامة درسی ملی و سند تحول 
آموزش و پرورش جايگاه منطقی خود را پيدا كنند. در جدول ساعات 
درس��ی هم به  دنبال پر بها يا كم بها بودن عنوان درسی نيستيم. 
من معتقدم ما می توانيم به عناصر هويت ساز در ابعاد مختلف توجه 
كنيم؛ يعنی از بستر درس های ديگری مانند ادبيات برای آموزش 

مفاهيم جغرافيايی استفاده كنيم. 
جدول ساعات درسی در هفته، عناوين و حوزه های يادگيری 
مشخص است. بايد مطالب را به گونه ای توزيع كنيم كه همة آن ها 
منتقل شوند. بنابراين، نخستين درخواستم از همكارانمان در مجلة 
رش��د آموزش جغرافيا اين است كه به ظرفيت های برنامة درسی 

ملی در آموزش جغرافيا توجه داشته باشند.« 
وی در ادامه گفت: »رويكرد ما در برنامة درس��ی ملی و سند 
تحول بنيادين در آموزش و پرورش اين اس��ت كه دانش آموزانمان 
به مرحله ای از حيات طيبه برسند؛ يعنی نوعی زندگی كه شايستة 
زيس��ت انسانی و اسالمی هر فرد ايرانی باشد. رويكرد اين برنامه 
و سند نيز ش��كوفايی فطرت است؛ به طوری كه پنج عنصر تفكر، 
ايمان، اخالق، عمل و علم در ارتباط با چهار عنصر خدا، خود، خلق 

و خلقت ارتقا پيدا می كنند. 
بستر طبيعی و معقول اين چهار عنصر دانش جغرافياست؛ يعنی 
ارتباط با خدا، خلق، خلقت و خود به طور طبيعی در دانش جغرافيا 
اتفاق می افتد. در هيچ قسمت از جغرافيا به اين عناصر بی توجهی 
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نمی شود. به همين دليل، هم اكنون شاهد زيرمجموعه هايی مانند 
جغرافيای انسانی، جغرافيای سياسی و جغرافيای طبيعی هستيم. 
پس، اگر هوش��مندانه عمل كنيم و از ظرفيت برنامة درسی ملی 
اس��تفادة الزم را در زمين��ة دانش جغرافيا ببري��م، حتماً به عناصر 

هويت ساز در اين دانش دست پيدا خواهيم كرد.« 
رئيس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزی آموزش��ی در ادامه 
به كتاب های استان شناس��ی و تأثي��ر آن ها بر تقويت هويت ملی 
پرداخ��ت و گفت: »يكی از كارهای مثبتی كه در اين س��ال ها به 
همت س��ازمان اتفاق افتاد، تدوين كتاب جغرافيای استان بود كه 
بعد ها به استان شناسی تغيير نام داد. من اعتقاد داشتم با ارائة درس 
استان شناسی هم هويت ملی را تقويت می كنيم و هم دريچه ای به 
سوی شناسايی اقوام و هويت های استانی و قومی مان باز می كنيم. 
كتاب جغرافيای استان عالوه بر اينكه با سرود ملی جمهوری 
اس��المی ايران و پرچم مقدس كش��ورمان آغاز می ش��ود، همة 
شناسه ها و شاخصه های هويت ملی را در خود جای داده است و در 
عين حال به جايگاه و ارزش همه اقوام ايرانی می پردازد. اين نشان 
می دهد كه درس های جغرافيا و استان شناسی ما بسيار غنی هستند 

و ما بايد بتوانيم از ظرفيت آن ها استفاده كنيم.« 
توجه به نيازهای آموزگاران در فصل نامة رشد آموزش جغرافيا 
از ديگر نكاتی بود كه حجت االسالم محمديان بر آن تأكيد كرد: 
»در مقاله های علمی بايد به نيازهای معلمان توجه كنيم و مطالبی 
روزآم��د را به آن ها ارائه دهيم. تعداد صفحات كتاب های درس��ی 
و س��اعات آموزش��ی ما محدود اس��ت اما می تواني��م در مجالت 
آموزشی مان، به خصوص در مجالت رشد، دانش مخاطبان خود را 

گسترش دهيم و اطالعات جديدی را به آن ها ارائه كنيم.« 
توليد و تدوين مجالت رشد دانش آموزی توسط فصل نامه های 
تخصصی نيز پيش��نهادی بود كه حجت االسالم والمسلمين دكتر 

محی الدي��ن بهرام محمديان در آخرين س��خنانش به آن اش��اره 
كرد: »ما می توانيم در حوزة مجالت تخصصی رشد كه مخاطبان 
اصلی  آن ها دانش آموزان نيس��تند هم ضميمه های دانش آموزی 
توليد كنيم. دست اندركاران مجله هايی مانند رشد آموزش فيزيک، 
جغرافيا و رياضی كه مخاطبان اصلی آن ها معلمان هس��تند، اگر 
احساس می كنند مطالب مفيدی برای دانش آموزان دارند می توانند 
در كنار مجله، ضميمه های دانش آموزی توليد كنند. عالوه بر اين، 
می توانند به انتش��ارات مدرسه مأموريت دهند كه اين دانش را در 
قالب بس��ته های آموزش��ی توليد كند تا دانش آموزان در مطالعات 
آزادش��ان از آن ها اس��تفاده كنند. همچنان كه پايگاه ملی رشد نيز 

می تواند در اين زمينه فعاليت كند.« 

تقدیر از همراهان رشد آموزش جغرافیا
مهم ترين هدف از برپايی مراس��م نكوداشت انتشار صدمين 
شمارة مجلة رش��د آموزش جغرافيا، تقدير از همة افرادی بود كه 
بيش از 27 س��ال با مجلة رش��د آموزش جغرافيا همراه و همگام 
بوده ان��د. كس��انی همچون »محمدحس��ن گنجی«، »حس��ين 
شكويی«، »مصطفی مؤمنی«، »وحيد شيخ االسالمی« و »حسن 

وحدانی تبار« كه از آن ها در اين مراسم ياد شد. 
تقدير از دكتر عزت السادات نقاشيان، دكتر شوكت مقيمی، دكتر 
عباس سعيدی، دكتر ناهيد فالحيان، منصور ملک عباسی، دكتر 
عبدالرضا افتخاری، دكتر اصغر نظريان، دكتر س��يد مهدی موسی 
كاظمی، دكت��ر محمد بای، كوروش اميری نيا، تقی گشتاس��بی، 
مهندس سحاب، مهندس سعيد بختياری، زهره صداقت زاده، بهروز 
خاماچی و محم��ود مافی به پاس خدمات آن ها بخش ديگری از 

مراسم بود. 
در بخش دوم تقدير از همكاران مجلة رش��د آموزش جغرافيا، 
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی از چهار تن از كسانی كه 
نقش بسزايی در جريان انتشار 100 شمارة مجله داشته اند، تقدير 
كرد. به اين ترتيب، تنديس ويژة س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی به »دكتر عبدالرضا فرجی راد«، »دكتر بهلول عليجانی«، 

»دكتر سياوش شايان« و »دكتر مهدی چوبينه« اهدا شد.
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اشاره
اگر بگوییم فیزیک، علم حاكم بر جهان هستی و بنیان 
زندگی آدمی است به بیراهه نرفته ایم. از همین روست این 
علم نه تنها نیوتون، پاسكال و گالیله بلكه فیلسوفان بزرگی 
همچون ارس�طو را نیز به خود جذب كرده اس�ت. ش�اید 
به همین دلیل هم باشد كه برخی، فیزیک را، پس از ریاضی، 

نزدیک ترین علم به فلسفه می دانند. 
نخس�تین قدم های آموزش این علم بنیادی در ایران، 
مانند سایر علوم به تأسیس دارالفنون باز می گردد. زمانی 
كه »اگوستت كرشیش« اتریشی نخستین كتاب آموزشی 
در ح�وزه فیزیک را نوش�ت و گرچه اث�ر او چندان جامع و 
كام�ل نبود ام�ا پ�س از او بزرگانی همچون »احم�د آرام« 
ب�ه آموزش بنیادین، عملی و صحی�ح این علم به فرزندان 

ایران، همت گماشتند. 
پ�س از آن و در ده�ه 60، هم زمان با جنبش�ی كه در 
آموزش و پ�رورش كش�ور ایج�اد ش�د، اس�تادانی مانن�د 

و  پژوه�ش  س�ازمان  س�وی  از  مه�رداد«  »س�یدجعفر 
برنامه ریزی آموزشی مأمور برنامه ریزی برای انتشار مجله 
رش�د آموزش فیزیک ش�د. مجله ای كه قرار بود هم زمان 
با نوزایی علمی كش�ور، با ه�دف دانش افزایی آموزگاران، 
آشنایی با روش های تدریس و مواد و وسایل كمک آموزشی 
و نی�ز اطالع از تحقیق�ات و اخبار جدی�د در حوزه فیزیک 

منتشر و در اختیار معلمان قرار گیرد. 
اكنون پس از گذش�ت 27 سال و با همت بزرگانی كه 
س�هم بسیاری در ارتقای س�طح آموزش فیزیک داشتند، 
این مجله به شماره 100 رسیده است و سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش�ی به همین مناس�بت ی�اران دیروز و 
امروز مجله را دور هم جمع كرد تا از همه كسانی كه در این 

سال ها در رشد مجله سهیم بوده اند، تقدیر كند. 

مجله رشد آموزش فیزیک در پاییز به شماره 100 رسید

بهار فیزیک در پاییز 
                            سمانه آزاد

گزارش
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رشد فیزیک، وفادار به سرمشق ها
مراسم نكوداشت انتش��ار صدمين شماره مجله رشد آموزش 
فيزي��ک در آبان ماه 1391 و هم زمان با هفته كتاب و كتابخوانی 
برگزار ش��د. موضوعی كه از چش��م محمد ناصری، مدير دفتر 
انتش��ارات و تكنولوژی آموزشي پنهان نماند و اين مناسبت را به 
»منی�ژه رهبر« س��ردبير مجله رش��د آموزش فيزيک كه برای 
ترجم��ه مجموعه »فيزي��ک مفهومی« برنده جايزه كتاب س��ال 
جمهوری اسالمی ايران در سال 1389 شده است، تبريک گفت. 

ناصری همچنين، پس از گرامی داش��ت ياد و خاطره »اصغر 
نوروزي��ان« پدر آم��وزش فيزيک ايران به گزارش��ی از مهم ترين 
موضوعات 100 شماره مجله رش��د آموزش فيزيک اشاره كرد و 
گفت: »مجله رشد آموزش فيزيک درصد شماره خود سرمشق هايی 
را مدنظ��ر قرار داده و ب��ه آن ها وفادار بوده اس��ت. از جمله آن ها 
می توان به عنايت وي��ژه به دانش افزايی معلم��ان از طريق طرح 
مباح��ث، روش ها و منابع موجود؛ معرفی آخرين يافته های علمی 
و پژوهش��ی؛ آينده نگری در حوزه برنامه ريزی آموزش��ی و درسی 
فيزيک و بررس��ی وضعيت موجود آن طی ربع قرن اش��اره كرد. 
عالوه بر اين ها، كاربردی كردن فيزيک و گره زدن آن به زندگی 
نيز از مهم ترين موضوعاتی است كه در بسياری از شماره های اين 

مجله به چشم می خورد.« 
وی در ادامه به فعاليت های مؤثر دس��ت اندركاران مجله رشد 
فيزي��ک همچون اس��تفاده از زبان و بيان فصي��ح و روان در ارائه 
مطالب مجله پرداخت و افزود: »از فعاليت های مثبتی كه می تواند 
ي��ک رس��انه را از كلی گويی دور كند؛ شكس��تن عناوين كلی به 
مباحث و سوژه های خرد تر است كه در مجله رشد فيزيک اين كار 
به خوبی صورت گرفته و سوژه های متعدد و متنوعی مورد بررسی 
قرار گرفته اند. كمک به تبادل تجربه ها ميان معلمان فيزيک؛ جلب 

مش��اركت آن ها در توليد محتوا برای مجله؛ نقد و پايش برنامه و 
كتاب های درسی اين حوزه و بهره گيری از تجربه ها و اندوخته های 
همكاران حوزه فيزيک، از ديگر فعاليت های مثبتی اس��ت كه در 

مجله رشد آموزش فيزيک شاهد آن هستيم.« 
مدي��ر دفت��ر انتش��ارات و تكنول��وژي آموزش��ی در انته��ا 
دس��ت اندركاران فصل نامه رش��د آموزش فيزيک را به استفاده از 
قالب های متنوع رسانه ای و نيز تجربيات معلمان در سراسر كشور 
تش��ويق كرد و گفت: »با توجه به اين كه م��ا در اين دفتر به كار 
انتشار مجالت مشغوليم، بهتر است به استفاده از قالب های متنوع 
رسانه ای توجه بيشتری داشته باشيم. عالوه بر اين، همه معلمان 
و ديگ��ر افرادی كه در حوزه آموزش فيزيک، حرفی برای گفتن و 
تجربه ای برای ارائه دارند در اطراف ما نيس��تند. چه بس��ا معلمان 
باتجربه ای در نقاط ديگر كش��ور باشند كه تجربه های بسيار غنی 
دارند و می توانند آن ها را در اختيار ديگران قرار دهند. هر چه دامنه 
توليدكنندگان مطالب مجله گسترده تر باشد، مجله بهتر و ماندنی تر 
خواهد بود. به اين اميد كه مجله رشد آموزش فيزيک بتواند راه خود 

را بهتر از هميشه طی كند.« 

فیزیک قدسی، پیوند فیزیک با دین
حجت االس�الم و المس�لمین دكتر محی الدین بهرام 
محمدیان، رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی در 
نكوداش��ت انتشار صدمين شماره رش��د آموزش فيزيک، بر پيوند 
دانش با زندگی و نيز جايگاه علوم طبيعی در برنامه درس��ی ملی 
تأكي��د كرد و گفت: »من از فيزيک و علوم تجربی به عنوان دانش 
طبيعی منقطع از عالم ماورا طبيعت ياد نمی كنم به همين جهت هم 
در برنامه درس��ی ملی، موضوعاتی مانن��د علوم تجربی را در حوزه 

ارتباطی دانش با عالم خلقت پيگيری می كنيم. 
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در برنامه درسی ملی به ارتقای پنج عنصر تفكر، علم، عمل، 
ايمان و اخالق در چهار عرصه ارتباطی با خود، خدا، خلق و خلقت 
تأكيد ش��ده اس��ت. ما در اين برنامه به جای واژه طبيعت از خلقت 
اس��تفاده كرديم چون در واژه طبيع��ت نوعی كژتابی و كج فهمی 
وجود دارد. معمواًل كسانی كه اين واژه را استخدام كرده اند گمان 
برده ان��د كه طبيعت پديده ای منقطع از علت فاعلی خود اس��ت يا 
برای آن علت فاعلی و علت غايی تصور نمی كنند. اما اگر با نگاه 
و جهان بينی الهی مان به خلقت نگاه كنيم، هم تفسيرپذيری خوبی 

پيدا خواهد كرد و هم ما را از مبدا آن منقطع نخواهد كرد.« 
ارتب��اط ميان فيزي��ک با دين و معاد نكت��ه ای بود كه رئيس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی به آن اشاره كرد و گفت: 
»پيش از اين در حوزه ارتباط ميان فيزيک و فلسفه مطالعات زيادی 
انجام ش��ده اس��ت اما درباره ارتباط ميان فيزيک و عالم معاد اين 
اتفاق نيفتاده است. شايد عنوان فيزيک قدسی تعبير جديدی به نظر 

بيايد اما می توان فيزيک و دين را به هم پيوند زد. 
گرچه ما بايد در راه ترويج علم و پيوند علم با زندگی بكوشيم 
اما زندگی ما تنها به دنيای مادی محدود نمی ش��ود. ما زندگی را 
امتدادی از اين جهان به جهان ديگر می دانيم از اين رو، فيزيک در 
آنجا هم وجود دارد گرچه فيزيک مادی نيست و به قول مالصدرا 
در آن جهان حركت به حركت جوهری تبديل شده است. اميدوارم 
رشد فيزيک به راه خود ادامه دهد و در اين باب نيز تأمالتی داشته 

باشد.« 

همواره همراه رشد فیزیک
نزديک به س��ی س��ال پيش، س�یدجعفر مهرداد از سوی 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی حكمی را دريافت كرد 
كه طی آن، به عنوان يكی از اعضای هيئت تحريريه مجله رش��د 

آموزش فيزيک انتخاب شده بود. گرچه مهرداد در آن زمان دوران 
بازنشس��تگی اش را می گذراند اما باز هم به منظور اعتالی سطح 
آموزش فيزيک در مدارس، قدم های نخس��تين برای انتش��ار اين 
مجله را برداشت و تاكنون هم همواره همراه و هم گام اين نشريه 

بوده است. 
او در مراس��م نكوداشت انتش��ار صدمين شماره رشد آموزش 
فيزيک، در س��خنانی كوت��اه درباره نح��وه ورودش به اين مجله 
گفت: »در سال 1362، رئيس وقت سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزش��ی، دكتر غالمعلی حداد عادل طی نامه ای، احكام هيئت 
تحريريه مجالت رش��د را صادر و ابالغ كرد و 14 ماه پس از آن 

نخستين شماره مجله رشد آموزش فيزيک منتشر شد.« 
مه��رداد در ادامه گفت: »دكتر غالمعلی ح��داد عادل، علت 
موجبه و تامه مجالت رشد از جمله مجله رشد فيزيک بود اما رشد، 
بالندگی، دوام و بقای آن حاصل زحمات افراد بسياری است كه در 

واقع علت مبقيه انتشار مجله بودند. 
اين علت مبقيه، ويژگی هايی داش��تند كه باعث رشد و تداوم 
انتش��ار مجله ش��دند. از جمله اينكه به كار خود علم داشتند؛ پايه 
و مايه كار را می دانس��تند و به كار خود ايمان و اعتقاد داشتند. اما 
از همه مهم تر همت عالی آن ها بود كه باعث ش��د امروز صدمين 
شماره مجله منتشر شود و اميدوارم از اين پس نيز راه مجله ادامه 

داشته باشد تا به قول پروين اعتصامی: 
ديبه معرفت و علم چنان بايد بافت

كه توانيم فرستاد به بازاری چند

نخستین قدم: تحول در آموزگاران
تا سی و يكمين شماره رشد آموزش فيزيک، نام اصغر لطفی 
به عنوان س��ردبير در اين مجله درج ش��ده اس��ت. او كه آن زمان 
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مسئوليت گروه فيزيک در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
را نيز برعهده داشت، نهالی را كه به دست استاد سيدجعفر مهرداد 

كاشته شده بود، تا سی ويكمين شماره رشد داد. 
وی با حضور در مراسم نكوداشت انتشار صدمين شماره رشد 
فيزيک، از اهداف انتش��ار اين مجله و نيز ايجاد آزمايش��گاه برای 
آموزگاران درس فيزي��ک به منظور آموزش بهتر به دانش آموزان 
س��خن گفت: »هر فرايند آموزش��ی دو ط��رف دارد؛ ياددهنده و 
يادگيرنده. هميش��ه معتقد بودم ما نمی تواني��م يادگيرنده را تغيير 
دهيم اما بايد خودمان را كه ياددهنده هستيم تغيير دهيم. با همين 
ديدگاه بود كه وقتی همراه با دوست بزرگوارم، شهید سیدكاظم 
موسوی به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی آمديم، تصميم 
گرفتيم ابتدا خود و س��پس معلمان را تغيير دهيم. به همين منظور 
آزمايشگاهی را ايجاد كرديم و همه معلمان فيزيک را به مدت يک 
هفته در دبيرس��تان البرز آموزش داديم تا درس فيزيک را همراه 
ب��ا آزمايش تدريس كنن��د و به اين ترتيب فهم و درک عميقی از 
مفاهيم فيزيک در دانش آموزان صورت گيرد. پس از آن هم كتابی 
را در اي��ن زمينه تأليف كرديم كه به صورت دس��ت نويس چاپ و 

توزيع شد چرا كه فرصت حروف چينی را هم نداشتيم.« 
يكی ديگر از روش های آموزش دبيران و ارتقای مهارت های 
حرفه ای آنان، توليد مجله ای در حوزه آموزش فيزيک بود. به اين 
ترتيب بود كه نخس��تين گام های انتش��ار فصل نامه رشد آموزش 
فيزيک برداش��ته ش��د: »يكی از مهم ترين روش ه��ای آموزش 
معلمان، انتش��ار مجله بود. به همين دليل س��راغ دكتر غالمعلی 
حداد عادل، رئيس وقت س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
رفتيم. با اس��تقبال ايشان و گروه های آموزشی ديگر، هيئتی برای 
توليد مجالت تشكيل شد و به اين ترتيب ابتدا مجله رشد آموزش 

رياضی و پس از آن رشد آموزش فيزيک منتشر شدند.« 

اصغر لطفی در آخر گفت: »ت��ا وقتی دانش آموزان مطلبی را 
باور نكنن��د، آن را ياد نمی گيرند. با آگاهی به اين موضوع بود كه 
در مجله سعی كرديم به معلمان كمک كنيم تا بتوانند به بهترين 
ش��كل مطالب و مفاهيم فيزيک را به دانش آموزان منتقل كنند. 

اميدوارم اين روند همچنان ادامه پيدا كند.« 

فیزیک، بنیان زندگی انسان
سیدحجت الحق حسینی، عضو هيئت تحريريه فصل نامه 
رش��د آموزش فيزيک اس��ت. او نيز در س��خنانی به ارتباط ميان 
فيزيک و طبيعت اشاره كرد و گفت: »انسان نخستين منشاء همه 
اتفاقات طبيعی را آسمان و اسطوره می دانست. بعد ها اين موضوع 
در مقوله دين هم تكرار و گرايش های دينی به طبيعت مطرح شد. 

همچنان كه كتاب های آسمانی نگاه ويژه ای به طبيعت دارند. 
در ق��رآن، 850 آيه راجع به طبيعت شناس��ی وج��ود دارد. 14 
سوره صراحتاً اسامی طبيعی دارند و در 26 سوره به تفصيل درباره 
طبيعت شناسی بحث شده است. البته طبيعت شناسی دينی نه برای 
بهره برداری از طبيعت بلكه برای نش��ان دادن نشانه های توحيد و 
معاد در آن هاس��ت. پس از آن نيز فلسفه و فيلسوفان به كنكاش 
و جست و جوگری در فيزيک پرداختند اما بيش از آن ها فيزيک در 

زندگی انسان حضور دارد. حضوری از ابتدای خلقت تا به حال. 
بش��ر برای رهايی از پاره ای رنج ها، باي��د راهی را برای مهار 
نيرو ه��ا و انرژی ها پيدا می كرد كه جز با رفتار علمی و ش��ناخت 
فيزيک ممكن نبود. طوری كه به قول محمد عبدالسالم دانش 

امروز مخصوصاً با رويكرد فيزيكی، بنيان فناوری فرداست.« 

فیزیک، جلوه گاه ریاضی
رياضی و فيزيک رابطه تنگاتنكی با يكديگر دارند تا جايی كه 
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برخی رياضی را الفبای فيزيک و برخی فيزيک را جلوه گاه رياضی 
می دانند. حجت الحق حسينی در س��خنانی به رابطه اين دو علم 
پرداخت و گفت: »فيزيک به ما هو فيزيک وجود خارجی دارد اما 
رياضی، علمی اعتباری است. رياضيات آنجا كه می توانسته مباحث 
فيزي��ک را حل وفصل كن��د، در اعمال گاليل��ه بنيان گذار فيزيک 
تجرب��ی، به عنوان جدا كننده روش علمی از روش های غيرعلمی 
به كار رفته اس��ت. به تعبير من، فيزيک جلوه گاه رياضی است. اما 
متأسفانه فيزيک آموزشی ما بيشتر مهارت حل مسئله است تا درک 
و فهم طبيعی فيزيک. اين درحالی است كه امروزه فيزيک به طور 
جدی وارد همه عرصه های زندگی بشر شده و پاسخگوی بسياری 
از نيازهای اساس��ی و مهم انسان برای پيشرفت شده است و اين 

ويژگی خاص روزگار ماست.« 

یاد نادره مردان 
نام اس�فندیار معتمدی ب��رای خوانندگان مجالت رش��د 
آشناست. كسی كه سال هاست به تاريخ آموزش و پرورش در ايران 
می پردازد تا غبار تاريخ، خدمات آن ها برای رشد و توسعه كشورمان 

را نپوشاند. 
او در مراس��م نكوداشت انتش��ار صدمين شماره رشد آموزش 
فيزيک هم ياد و خاطره همه كسانی را كه با همت خود جنبش و 
تغييری در نظام آموزشی كشور را ايجاد كردند، زنده كرد: »اصغر 
نوروزیان، با فعاليت هايش جنبشی را در ميان آموزگاران ايجاد كرد. 
او اعتقاد داشت نبايد ذهن دانش آموزان را از مطالب غيركاربردی 
انباش��ته كرد و به همين دليل هم بايد تغييری در آموزگاران ايجاد 
كرد. نوروزيان در س��ال 1338 س��ه آزمايشگاه فيزيک، شيمی و 
زيست شناس��ی برای آموزش معلمان در مدرسه ولی اهلل نصر كه 

امروز دبيرستان نرجس ناميده شده، ساخت. 

پس از آن، معلمان از گوشه و كنار كشور به آزمايشگاه آمدند تا 
آموزش ببينند. سپس انجمن معلمان علوم تجربی، انجمن هايی در 
شهرهای ديگر و حتی آزمايشگاه سيار راه اندازی شدند. نتيجه اين 
جنبش علمی، تالش برای دگرگونی نظام آموزشی در سال 1345 
بود. براساس اين دگرگونی، آموزش علوم نه فقط در دبيرستان، بلكه 
در دوره ابتدايی هم آغاز شد. در اين دوره بود كه كسانی همچون 
دكتر محمود بهزاد، هوشنگ شریف زاده، ابوالقاسم قلم سیاه 
و محمدعلی پیغامی تالش خود را برای نگارش كتاب های حوزه 

علوم برای دوره های مختلف تحصيلی آغاز كردند.« 
معتمد در ادامه س��خنانش به نقش انتشار مجله رشد فيزيک 
اشاره كرد و گفت: »با تالش های اين بزرگان بود كه نوزايی علمی 
در كش��ور صورت گرفت. پ��س از آن و با تغييرات ديگر، زمينه و 
بستر ايجاد و توليد مجله رشد آموزش فيزيک فراهم شد. وقتی اين 
مجله را از شماره يک تا صد مورد ارزيابی و بررسی قرار می دهيم 
متوجه می شويم كه محتوای آن هم رشد داشته است. شماره های 
نخست اين مجله به دانش افزايی معلمان اختصاص دارد چرا كه در 
آن زمان اين موضوع، مهم ترين نياز معلمان بود. اما حاال عالوه بر 
اينكه محتوای مجله ارتقا پيدا كرده، معلمان هم دست به قلم شده 
و مقاالت علمی می نويسند و اين از نتايج فعاليت های مثبت مجله 

رشد آموزش فيزيک است.« 

مجله رشد فیزیک؛ پیوند فیزیک و زندگی
 »رش��ته فيزيک، نخس��تين انتخاب من ب��رای تحصيل در 
دانشگاه بود. چرا كه معلمان خوب و كتاب خوب استاد نوروزيان در 
دوره دبيرستان باعث شده بود حس كنجكاوی من نسبت به جهان 
اطراف برانگيخته شود. دوران تحصيلم در دانشگاه با افتتاح راكتور 
هسته ای مصادف ش��د كه آن زمان جزئی از مركز اتمی دانشگاه 
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تهران بود. من در   همان مركز كارآموزی خود را گذراندم و در آنجا 
بود كه فهميدم همه آنچه را كه در فيزيک خوانده ايم تنها نظريه 
و تئوری نيس��تند بلكه كاربرد عملی هم دارند. اين ها باعث شد تا 
تحصيالتم را در رشته فيزيک هسته ای ادامه دهم. اكنون هم اگر 
به گذش��ته بازگردم، بار ديگر فيزي��ک را انتخاب می كنم چرا كه 
باعث شد با محيط اطرافم برخورد منطقی و درست داشته باشم.« 
دكتر منیژه رهبر، سردبير كنونی مجله رشد آموزش فيزيک 
كه از ش��ماره 38 با اي��ن مجله همراه بوده، پ��س از بيان عالقه 
خود به رش��ته فيزيک، مشاركت در انتش��ار اين مجله را يكی از 
دستاوردهای بزرگ زندگی حرفه ای خود دانست و ادامه داد: »شايد 
برای بس��ياری از دانش آموزان ما، فيزيک درسی سخت باشد. اما 
اين اشكال سيستم آموزشی ماست كه كمتر به ارتباط ميان آنچه 
در كتاب ه��ا می خوانيم با آنچه در دنيای اطرافمان می گذرد توجه 
می كند. اگر می خواهيم در راه و مسير ترويج علم قدم بگذاريم بايد 
مطالب درس��ی فيزيک را با آنچه در جهان اطراف می گذرد پيوند 

دهيم.« 
به حافظه س��پردن فرمول ها به جای س��عی در درک مفاهيم 
فيزي��ک، از موضوعاتی ب��ود كه منيژه رهبر به آن اش��اره كرد و 
گفت: »ما امروز شاهديم كه دانش آموزان وقت بسياری را صرف 
آموزش می كنند اما متأسفانه كتاب هايی كه ترويج می شوند، بيش 
از آنكه به درک مفاهيم منجر شوند، آن ها را به حفظ كردن مفاهيم 
تشويق می كنند. به همين دليل است كه به رغم تالش و كوششی 
كه صورت می گيرد، شاهد دستاورد چندانی در اين حوزه نيستيم.« 
رهب��ر به اهمي��ت اس��تفاده از آزمايش��گاه در تدريس درس 
فيزيک نيز اش��اره كرد و گفت: »متأسفانه در سيستم آموزشی ما، 
به آزمايشگاه اهميت چندانی داده نمی شود در صورتی كه فيزيک 
بيش از هر چيز يک علم تجربی اس��ت كه اساس آن بر تجربه و 

آزمايش است. اكنون بيشتر دانش آموزان ما قادر به حل بسياری 
از مس��ائل فيزيک هس��تند اما كارب��رد آن را نمی دانند و وقتی با 
مسئله ای مربوط به زندگی روزمره ش��ان روبه رو می شوند قادر به 
حل آن نيس��تند و نمی توانند از دانش خود استفاده كنند. به همين 
دليل اس��ت كه ما در مجله رش��د آموزش فيزيک بر انتقال ساده 
مفاهيم به مخاطبان، مفهومی كردن فيزيک و نيز پيوند اين مفاهيم 
با زندگی واقعی تأكيد داش��ته ايم. البته می دانيم كه تا رس��يدن به 
وضعيت مطلوب راهی طوالنی در پيش داريم ولی سعی ما همواره 
در اين جهت خواهد بود تا دانش آموزان ما بتوانند با اس��تعداد خود 

كشورمان را به جايگاه شايسته خود برسانند.« 

تقدیر از رشد دهندگان رشد
از اهداف اصلی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برای 
برگزاری نكوداش��ت انتشار صدمين شماره مجله های رشد، تقدير 
از همه كس��انی است كه در رش��د و بالندگی اين مجالت نقش 
داش��ته اند. در انتشار مجله رش��د آموزش فيزيک بزرگان بسياری 
نقش داش��ته اند كه طی اين مراس��م و در دو بخش مورد تشويق 

و تقدير قرار گرفتند. 
در بخ��ش نخس��ت از »آزیت�ا س�یدفدایی«، »جهانگیر 
ریاض�ی«، »ع�زت اهلل عرض�ی«، »اس�فندیار معتم�دی«، 
بروجن�ی«،  خلیل�ی  »روح اهلل  حس�ینی«،  »حجت الح�ق 
»محمدعلی س�عادت بخت«، »امیر بی�ژن عدالت«، »صمد 

فرخی« و »محمدرضا خوش بین خوش نظر« تقدير شد. 
بخش دوم نيز به تقدير از مرحوم »اصغر نوروزیان«، »اصغر 
لطفی«، »س�یدجعفر مهرداد«، »احمد احمدی«، »غالمعلی 
محمودزاده« و دكتر »منیژه رهبر« اختصاص داشت كه تالش 
آن ها در طی بيش از 27 سال، تدوام حيات فصل نامه رشد آموزش 

فيزيک را در پی داشت.



69

خورشيد شايد هر روز از مغرب غروب كند و برای مردم شهر 
تاريكی را سوغات بياورد اما خورشيد غروب روز 5 آبان ماه سال 91 
در حوالی مركز شهر تهران تازه راه طلوع را می پيمايد و سينمای 

مركز شهر را روشن تر از روزهای ديگر خود می كند.
خورش��يد اين بار برای چهل ودومين سال متوالی نه از مشرق 
كه از پش��ت درهای سينما فلس��طين و برای چهل ودومين سال 
متوالی و با نمايش مجموعه ای از آثار س��ينمايی آموزشی به روی 
مردم شهر تابيدن گرفته و می رود تا بار ديگر جلوه تازه ای از وجود 

خود را به رخ بكشاند.
چهل ودومين جش��نوارة فيلم های آموزش��ی رش��د با هدف 
ايج��اد ن��وآوري، خالقي��ت، باال بردن س��طح كيف��ي فيلم هاي 
آموزش��ي، فرهنگي، تربيتي و اجتماع��ي و ايجاد فرصت و انگيزه 
براي فيلم س��ازان، كارگردانان، نويسندگان، و هنرمندان وابسته و 
غيروابس��ته در زمينة توليد فيلم هاي آموزشي، فرهنگي، تربيتي و 
اجتماعي در توس��عة آموزش و فرهنگ مدارس عصر روز جمعه 5 
آبان و با ميزبانی س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و دفتر 

تأمين رسانه های آموزشي كار خود را آغاز كرد.
اين جش��نواره كه به منظور حمايت از توليد فيلم هاي مربوط 
به پروژه هاي وزارت آموزش و پرورش، ش��ركت ها و مؤسس��ات 
براي مدارس و سازمان هاي دولتي و غيردولتي، پخش تلويزيوني، 
آموزشي و انتشار وب برگزار می شود امسال در 23 موضوع متنوع 
از جمله هنر، زيست شناسی، حرفه وفن و موضوعات متنوع آموزشی 

ميزبان دانش آموزان و مربيان آموزشی سراسر كشور بود.
در مراس��م افتتاحية اين جشنواره در كنار جمعيت قابل توجه 
دعوت ش��ده به اين مراس��م چند تن از مس��ئوالن برگزار كنندة 
جشنواره و مسئوالن سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

سخنرانی پرداختند.

جش�نوارة فیلم رش�د بستر تحقق بس�ته آموزشی 
به  جای  كتاب  درسی

حمیدرضا كفاش، معاون تأليف و توليد مواد و رس��انه هاي 
آموزش��ي نخستين س��خنران اين مراسم و به رس��م ميزبانی در 

گزارشی از برگزاری چهل ودومین جشنوارة فیلم رشد

46 كشور در 4200 سانس فیلم مهمان 
جشن سینمایی رشد

                   حميد نورشمسي

گزارش
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س��خنرانی خود با اش��اره به برگزاری 42 دوره جشنوارة فيلم رشد 
با اش��اره به استفاده از تجربيات گذش��تة برگزاری جشنواره برای 
پربارترشدن اين جشنواره، اهداف جشنواره را »شناسايی، انتخاب 
و معرفی فيلم های علمی، آموزش��ی و تربيتی از سراسر جهان«، 
»بهره گي��ری از توانايی های صنعت س��ينما در آموزش وپرورش 
و نقش مؤثر آن در پيش��برد فرايند ياددهی و يادگيری«، »تبادل 
فرهنگی و هنری بين كشورهای مختلف دنيا و جمهوری اسالمی 
ايران«، »ارتقای جايگاه فيلم های آموزشی و تربيتی از نظر كّمی 
و كيفی در سطح كشور و تشويق هنرمندان برجستة ايران و ساير 
كش��ورها به تهية س��اخت فيلم های علمی، آموزشی و تربيتی«، 
»آگاه��ی از تحوالت و نوآوری های علمی � آموزش��ی و تربيتی 
كشورهای جهان«، »ايجاد ارتباط متقابل بين توليدكنندگان فيلم ها 
و برنامه های علمی، آموزشی و تربيتی با عالقه مندان و خواستاران 
امتياز فرهنگی اين نوع آثار« و »توسعة فرهنگ به كارگيری فيلم 
آموزشی در فرايند برنامة  درسی برای تحقق بستة آموزشی به  جای 

 كتاب  درسی« اعالم كرد.
دبي��ر چهل ودومين جش��نوارة بين المللی فيلم رش��د گفت: 
»جشنوارة چهل و دوم با ارسال 3 هزار فراخوان )به زبان فارسی( 
در ارديبهش��ت ماه سال جاری به ده ها مؤسسه و مركز توليد فيلم، 
افراد حقيقی و حقوقی و چاپ در نشريات و مطبوعات كار خود را 
آغاز كرد؛ در همين راس��تا تعداد 12 هزار آيين نامه و فرم فراخوان 
انگليسی از طريق روابط بين الملل دفتر جشنواره با پست الكترونيكی 
به مؤسسات فيلم سازی، جشنواره و افراد دست اندركار توليد فيلم در 
سراسر جهان فرستاده شد كه نتيجة اين رويداد، ارسال 1148 فيلم 

ايرانی و  274 فيلم خارجی به دبيرخانة جشنواره بود.«
وی يادآور ش��د: »مردادماه س��ال جاری به  مدت  30 روز  كار 
انتخاب فيلم ها انجام شده است و فيلم های ايرانی شامل 952 فيلم 

در بخش آزاد، 145 فيلم در بخش فرهنگيان و 51 فيلم در بخش 
دانش آموزان فيلمساز است و فيلم خارجی نيز شامل 229 فيلم در 

بخش آزاد و 45 فيلم در بخش دانش آموزی است.«
حميدرضا كفاش خاطرنشان ساخت: »در بخش مسابقه 176 
فيلم شامل 86 فيلم در بخش مسابقه ايرانی آزاد، 37 فيلم در بخش 
مسابقة خارجی آزاد، 13 فيلم در بخش مسابقة فرهنگيان فيلمساز، 
10 فيلم در بخش مس��ابقة دانش آموزی ايرانی، 7 فيلم در بخش 
مسابقه دانش آموزی خارجی، 17 فيلم در بخش ويژة نهضت سواد 
آموزی، 4 فيلم در بخش ويژة 137 ثانيه ای شهروندی، 2 فيلم در 

بخش ويژة توليدات دفتر به رقابت می پردازند.«
معاون »تأليف، توليد مواد و رس��انه های  آموزش��ی« سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی وزارت آموزش وپرورش تصريح 
كرد: »از مجموع فيلم های انتخاب ش��ده در بخش مسابقه 109 

فيلم ايرانی، 44 فيلم خارجی و 23 فيلم بخش ويژه است.«
حميدرضا كف��اش موضوعات جش��نوارة چه��ل ودوم را نيز 
اين گونه اعالم كرد: »توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی«، 
»تحول بنيادين در نظام آموزش وپرورش در حوزة دانش و مهارت 
و تربيت«، »اس��تقرار نظام آموزش��ی "3�3�6"«، »تعليم وتربيت 
اس��المی )خانواده، معلم، دانش آموز و توس��عة آموزش و مفاهيم 
قرآنی(«، »اقتصاد س��الم )هدفمن��دی يارانه ها، توس��عة بورس، 
اصالح الگوی مصرف، كاالی ايرانی، افتخار ايرانی(«، »فرهنگ 
و تم��دن ايرانی � اس��المی«، »مقاومت ملی پاي��دار )آموزش در 
شرايط بحران(«، »توسعة فناور ی های نوين در آموزش وپرورش«، 
»آموزش وپرورش اس��تثنايی«، »آموزش و مهارت های زندگی و 

آداب و حقوق شهروندی« و »ارزش ها و مفاهيم دفاع مقدس.«
معاون »تأليف، توليد مواد و رس��انه های  آموزش��ی« سازمان 
پژوه��ش و برنامه ريزی آموزش��ی وزارت آموزش وپرورش تأكيد 
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كرد: »اين جشنواره در گروه های »فيلم های علمی«، »فيلم های 
مستند«، »فيلم های انيميشن«،  »فيلم های تربيتی داستانی كوتاه«، 

»فيلم های تربيتی داستانی بلند« و »نماهنگ« برگزار می شود.«
ادامه اين مراسم پس از پخش فيلمی درباره يک معلم جانباز، 
با حضور جواد شمقدری، كفاش و حجت االسالم محمديان، معاون 
وزير آموزش وپرورش از اين معلم جانباز همراه همسرش تقدير شد. 

وی نيز هديه خود را به مردم زلزله زده تقديم كرد.

وزارت ارشاد حامی آموزش و پرورش در سینما
در ادامه اين مراس��م حجت االس�الم والمس�لمین دكتر 
محی الدین به�رام محمدیان، معاون وزي��ر آموزش و پرورش 
و رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش��ی به سخنرانی 

پرداخت.
وي اهداف اين جش��نواره را توليد و تقدير از س��ازندگان آثار 
سينمايی آموزش��ی به منظور آن جهت تسهيل يادگيری مفاهيم 
پيچي��ده خواند و گفت: »قصد ما توليد و معرفی فيلم های تربيتی 
� آموزشی و تقدير از پديدآورندگان اين آثار و در گام بعدی انتقال 

آنان به تک تک مدارس است.«
وی ادامه داد: »براس��اس اس��ناد تحول بنيادين و برنامة ملی 
درس��ی استفاده از فيلم آموزشی بخش��ی قابل اجرا  و ضروری در 
مدارس است. چرا كه می تواند فرايند يادگيری مفاهيم پيچيده را 
آسان ساخته و تربيت را عينيت بخشد. به همين دليل است كه ما به 
جشنواره اهتمام داريم و نسبت به توليدات برگزيده اقدام كرده ايم.«

محمديان سينمای كودک و سينمای آموزشی را سينمايی پاک 
خواند و با اشاره به رشد و نمو اين نوع سينما در صورت قرارگرفتن 
در چارچوب های برنامه های آموزش��ی از معاونت سينمايی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا حمايت های خود از اين سينما 

را به سمتی س��وق دهد كه وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
مرتب��ط با كودكان و نوجوانان نقش پررنگ تری را در اين امر ايفا 

كند.
مع��اون وزي��ر آموزش و پ��رورش و رئيس س��ازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزش��ی همچنين با اش��اره به لزوم رش��د تربيتی 
دانش آم��وزان با بهره گيری از فيلم های س��اخته ش��ده برای آنان 
از معاونت س��ينمايی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی خواست تا 
حمايت های س��ينمايی خود را به سمتی س��وق دهند كه وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان نهاد مرتبط با كودكان و نوجوانان نقش 
اصلی خود را در اين حيطه ايفا كند. وی يادآور شد: »هنگامی كه 
پشتيبانی های الزم از وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه صورت 
گيرد، اين امر سبب حمايت بيشتر مخاطبان از اين فيلم ها خواهد 

شد.«

سینما و مسئلة مهارت زندگی
جواد شمقدری معاون امور سينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی نيز سومين و آخرين سخنران اين مراسم بود كه پس از 
خواندن سرودی توسط بچه های دانش آموز، به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به قدمت 50 سالة جشنواره فيلم رشد يادآور شد: 
»فيلم، زبان تاريخی  ماس��ت و هر كش��وری كه می خواهد تاريخ 
ماندگاری داشته باشد از ابزار فيلم استفاده می كند و جشنواره ای كه 
42 دوره يا نيم قرن را پشت سر گذشته باشد به عنوان عقبة تاريخی 

ايران اسالمی قابل احترام است.«
معاون س��ينمايی با اشاره به سرانة پايين كتابخوانی در كشور 
خاطرنشان كرد: »دوس��ت داران فرهنگ بايد جهاد كتابخوانی را 
در كش��ور راه اندازي  كنند و با ايجاد خوراک مناسب برای فيلم ها 
به موفق بودن آثار توليد ش��ده توسط كارگردان ها و تهيه كننده ها 

بپردازند.«
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وی آموزش وپرورش را يكی از ارگان هايی دانست كه می تواند 
حلقة مفق��ودة پژوهش را احياء كند و تأكيد ك��رد: »آثار موفق از 
ذهن های خالق توليد می شود اما اين ذهن خالق به تنهايی كافی 
نيست و اگر به اليه های پنهان آن نفوذ كنيم شاهد خواهيم بود كه 

پژوهش و سيعی در آن حوزه شده است.«
اين مقام مس��ئول در حوزة س��ينمايی اف��زود: »هنگامی كه 
می خواهي��م برای اولين بار در هر ح��وزه گام برداريم احتمال خطا 
و لغ��زش وجود دارد و عده ای آماده هس��تند كه با بزرگ نمايی، از 
اين لغزش ابزاری برای بازی هدفمند استفاده كنند اما نبايد از اين 

لغزش ها ترسيد و بايد به هدف فكر كرد.«
معاون سينمايی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به توليد 
فيلم های منتقدانه با حمايت اين معاونت گفت: »در هر مسير توليد 
فيلم های انتقادی موافق و مخالفانی وجود دارد و فيلمساز می تواند 

در كنار نقد و چالش راه نجات و سعادت را بيابد.«
وی ب��ا ي��ادآوری ب��ه اين موض��وع كه فيلم های آموزش��ی 
فيلم هايی هستند كه مهارتی را به فرد می آموزند تصريح كرد يكی 
از مهم ترين مهارت هايی كه كشور ما به آن نياز دارد مهارت زندگی 
است، مسئله ای كه فيلمسازان داخلی از آن غافل شده اند و گوی و 

ميدان را به ديگران داده اند.
ش��مقدری با اش��اره به منويات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در مورد آموزش و تهيه و تدوين كتب آموزشي مهارت های 
زندگ��ی گفت: »در حال حاضر بيش��تر كتاب هايی ك��ه در حوزة 
آموزش مهارت های زندگی، موفقيت، ش��ادمانی و... است توسط 
كشورهای ديگر توليد می شوند و با فرهنگ اسالمی ما همخوانی 
ندارند پس يكی از وظايف شما توليد آثاری است كه سبک زندگی 

اسالمی را به نمايش می كشد.«
در پايان اين مراس��م از استان های ممتاز كه در دورة گذشته 

آثار متعددی در جش��نواره ارائه كردند و حضور پررنگی داشتند با 
حضور كفاش، شمقدری و محمديان تجليل شد و پس از آن نيز 
يک انيميشن برزيلی و يک فيلم سينمايی با عنوان »شعله در باد« 

به نمايش درآمد.
جش��نوارة چهل ودوم رشد اما به جز سينما فلسطين و سينما 
صح��را در 120 س��الن دانش آموزی ش��هر ته��ران در مدارس و 
كانون های فرهنگی تربيتی آموزش و پرورش نيز ميزبان فيلم های 

برگزيده خود بود.
همچنين هم زمان با برگزاری جش��نوارة فيلم رشد در تهران 
برای به تصوير كش��يدن اقتدار ايران اس��المی فيلم های مرتبط 
تاريخ��ی، علوم اجتماعی و مربوط به خليج فارس در شهرس��تان 
ابوموس��ی اكران ش��د كه برای اجرای اين طرح استان هرمزگان 

به عنوان استان معين انتخاب شد. 
همچنين امسال برنامة ويژه ای برای دانش آموزان، فرهنگيان 
و اوليای دانش آموزان مناطق زلزله زدة آذربايجان شرقی پيش بينی 
ش��د و طی آن، منتخبی از فيلم های شاد اين جشنواره در مناطق 

زلزله زده اهر، ورزقان و هريس اكران شد.
چهل ودومين جش��نوارة فيلم های آموزشی رشد در نهايت و 
پ��س از يک هفته اكران فيلم های منتخب جش��نواره  در 4200 
س��انس با معرفی برگزيدگان خ��ود در عصر جمعه 13 آبان به كار 

خود پايان داد. 
در اين مراسم كه با حضور جمعی از مسئوالن بخش آموزشی 
و سينمايی كشور، عالقه مندان به فيلم های آموزشی، هنرمندان، 
فيلمسازان و دانش آموزان فيلمساز در سينما فلسطين برگزار شد. 
حميدرضا كفاش، دبير اين جشنواره ضمن اعالم آمار و ارقام قابل 

تأمل اين دوره از جشنواره به تشريح اين آمار و ارقام پرداخت. 
وی كه پيش از اين نيز تعداد آثار رسيده به جشنواره را 1145 
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اثر ايرانی و 271 اثر خارجی اعالم كرده بود گفت: »پس از پذيرش 
176 اثر، اين فيلم ها طی هفته گذشته در 4200 سانس و با 840 

هزار نفر ظرفيت تماشاچی به نمايش درآمدند.«
كفاش در اين مراس��م بار ديگر به اهدای جايزه سيفژ در اين 
جشنواره اشاره و با تأكيد بر بازتاب رسانه ای اين جشنواره و گفت: 
»اين جش��نواره در 50 سالگی خود ش��اهد چاپ 1000 خبر، 20 
مقاله و 80 گفت وگو در 100 خبرگزاری و روزنامه، پيرامون اهداف، 

برنامه ها و حاشيه های خود بوده است.«

ثبات سیاسی با فعالیت های فرهنگی بین المللی
مهندس ایرج حسابی نيز يكی از حاضران در مراسم پايانی 
چهل ودومين جشنواره بين المللی فيلم رشد بود كه بر ايجاد ارتباط 
فرهنگی با ديگر كش��ورها تأكيد كرد و گفت: »حضور 46 كشور 
در اين جشنواره در زمانی كه آمريكا و اروپا دست به تحريم ايران 
زده اند نقش��ی غيرقابل انكار در ثبات سياس��ی و اجتماعی كشور 

خواهد داشت.«
مهندس حسابی افزود: »پروفسور حسابی همواره معتقد بودند 
كه به قول معروف مچ گيری از سياس��تمداران يک كشور منوط به 
ارتباط با شاعران، فيلمسازان، مقاله نويسان و هنرمندان آن سرزمين 
است. وقتی كه اين ارتباط برقرار شد اين وظيفه را ناخودآگاه آنان 

برعهده خواهند گرفت.«
حسابی تقدير و تجليل از جانبازان را از ديگر نكات بارز جشنواره 
خواند افزود: »يكی از داليل موفقيت و استمرار جشنوارة فيلم رشد، 
ثبات مديريت و عدم تغيير مديريت كالن آن بوده است.« او يادآور 
شد: »در كارهای بين المللی زمانی می توان به موفقيت دست يافت 
كه مديران بتوانند ارتباط های ايجاد شده خود را گسترش دهند. و 

هر ساله تجربيات خود را در راه تداوم جشنواره ها به كار بگيرند.«

جشنوارة رش�د؛ حامی مطمئن سند تحول در نظام 
آموزش وپرورش

حس�ین هژب�ری، مع��اون فرهنگ��ی و پرورش��ی وزي��ر 
آموزش و پ��رورش نيز به عنوان ديگر س��خنران مراس��م اختتاميه 
با اش��اره به آنك��ه يكی از بزرگتري��ن اه��داف آموزش وپرورش، 
توانمندسازی دانش آموزان در حوزه های فرهنگی است خاطرنشان 
كرد: »اختتامية جش��نوارة رش��د كه نماد زحمات و به ثمر نشستن 

تالش ما بود برای من باشكوه است.«
او با اش��اره به طرح ياران مدرسه خاطرنشان ساخت: »در اين 
طرح به دانش آموزان طرح ها و نقش هايی در حوزة ادارة مدرس��ه 
داده می ش��ود كه دانش آموزان نه تنها در حوزة تعليم وتربيت بلكه 

مديريت، مسئوليت اجتماعی، تعاون و... نيز پويا می شوند.«
هژبری تصريح كرد: »وزارت آموزش و پرورش در برنامه های 
تحول محور خود به دنبال رسانه ها و نرم افزارها و ابزار های كمک 
آموزش��ی است كه به واسطة آن ها در فرايند آموزش تصريح شود 
لذا برگزاری جشنوارة فيلم رشد يكی از راه های رسيدن به برخی از 

اين ابزارهاست كه همواره مورد حمايت ما بوده است.«
او با اشاره به اين موضوع كه اين وزارت خانه به دنبال فرصتی 
است تا فيلم های آموزشی هم در شبكه توليد و توزيع قرار گيرند 
گفت: »برنامه ريزی های گس��ترده ای در اين حوزه صورت گرفته 

است و تا حد زيادی اين هدف تحقق يافته است.«
مع��اون وزي��ر آموزش و پرورش تأكيد ك��رد: »از نگاه ما همة 
دانش آموزان ايرانی در يک جايگاه و موقعيت يكسان و مهم قرار 
دارند و براس��اس برنامه ريزی های ص��ورت گرفته به همين دليل 
همزمان ب��ا تهران اكران فيلم ها در برخی از اس��تان ها و مناطق 

زلزله زده و ابوموسی انجام می شود.«
او يادآور شد: »در سند تحول بنيادين روش های و فناوری های 



74

نوين در كنار معلم كه محور آموزش قرار دارد و 42 دوره جشنوارة 
فيلم رش��د منبعی مطمئن و ارزش��مند برای دستيابی به برترين 

فيلم های آموزشی، علمی و تربيتی است.«
هژبری با اشاره به ارسال بسته های فيلم برتر به مدارس كشور 
يادآور ش��د: »با توج��ه به حجم  باالي اين آثار كه متأس��فانه در 
برخی مدارس به خوبی مورد استفاده قرار نمی گيرد، تا ايده آل فاصله 
داريم كه اميدواريم با فرهنگ سازی الزم به زودی ابزار های كمک 

آموزشی از جمله فيلم های آموزشی هم جزئی از تدريس شوند.«

هنر؛ ابزار تسهیل آموزش
حجت االسالم و المسلمين محی الدين بهرام محمديان معاون 
وزير و رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی درس��ی در مراسم 
اختتامية چهل ودومين جش��نوارة فيلم رش��د، هنر را ابزاری برای 
تس��هيل در آموختن و آموزش و تالش  جشنوارة رشد را  نيل به 

فراگير شدن اين هدف دانست.
 رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزی نيز ديگر س��خنران 
اين مراسم بود كه در مراسم اختتامية جشنوارة نظام تعليم وتربيت 
اس��المی را نظامی خواند كه با تكيه به اين پشتوانه برای تحقق 
حيات طيبة انسان از طريق شكوفايی فطرت انسان ها طراحی شده 

است.
او دانش واقعی را دانش��ی خواند كه در حوزة اين نظام سامان 
بگيرد و رفتار انس��انی را اصالح كند و به رابطه با خدا و سرانجام 

اصالح رابطه با خلق خدا به دليل رابطه با معبود برسد.
محمديان افزود: امروزه ما به جش��نوارة فيلم رش��د نيز چنين 
نگاهی داريم و ابزار هنر را به كار گرفته ايم تا به تسهيل آموختن و 

فراگيرشدن آموزش ها بينجامد.
وی در انتهای سخنان خود متذكر شد: » اميد است يافته های 

جشنواره در سال تحصيلی جاری و آينده برای دانش آموزان پرثمر 
باشد.«

در ادامه مراس��م اختتاميه اين جشنواره برگزيدگان جشنوارة 
چهل ودوم به شرح زير تقدير شدند:

بخش دانش آموزان فیلم ساز:
1. تندي��س زرين، لوح تقدير و جايزة نقدی به فيلم مس��تند 

»خانوادة شمعدانی« به كارگردانی فاطمه انصاری
2. تندي��س زري��ن، لوح تقدير و جايزة نق��دی به فيلم كوتاه 
»س��وختن در آب، غرق ش��دن در آت��ش« به كارگردان��ی زانيار 

طهماسبی
3. تنديس زرين، لوح تقدير و جايزه نقدی به انيميشن »نقاشی 

ذهن« اثر مسعود طايری
4. ديپلم افتخار و لوح تقدير به »چرا با صدای خروس خورشيد 

درمی آيد« به كارگردانی  گالبر ياندميدزه از كشور گرجستان 

بخش فرهنگیان فیلمساز:
1. تنديس سيمين، لوح تقدير و جايزة نقدی به فيلم »آرزوها« 

به كارگردانی محمد مقيم پور بيژنی
2. ديپلم افتخار و جايزة نقدی به »آن مرد ايستاده است« به 

كارگردانی عليرضا نوروزی

بخش مستندهای علمی و آموزشی:
1. جايزة نقدی و تنديس جشنواره به شركت مناليزا از كشور 

فرانسه برای ساخت چند فيلم علمی و آموزشی
2. ديپلم افتخار، لوح زرين و جايزة نقدی به مستند »بازمانده 

تتيس« به كارگردانی بابک مجيدی
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3. ديپل��م افتخار و جايزة نقدی به فيلم »پرواز با بالهايم« به 
كارگردانی رسول انتشاری

4. ديپلم افتخار و جايزة نقدی به فيلم »رصدخانة مراغه« به 
كارگردانی حسين پورستار

5. ديپلم افتخار و جايزة نقدی به فيلم »مهرا« به كارگردانی 
حسن نقاشی

6. تنديس زرين و جايزة نقدی به فيلم »سالم خدای مهربان« 
به كارگردانی حسن نقيان  فشاركی

بخش فیلم كوتاه داستانی:
1. جايزة ويژه و جايزه نقدی به فيلم »3 در 3« به كارگردانی 

نونورجا از كشور پرتغال
2. تنديس زرين و جايزة نقدی به فيلم »عينک جادويی« به 

كارگردانی دانيال رپتر از كشور مكزيک
3. تندي��س ويژه و جايزة نقدی ب��ه فيلم »نامه ها ، عكس ها،  

آدم ها« به كارگردانی سيدمحمدرضا خردمندان
4. جاي��زة ويژه و نقدی به فيلم »مس��ئول« ب��ه كارگردانی 

سرجوباره خون از كشور اسپانيا
5. جايزة ويژة دبير جشنواره لوح تقدير و جايزة نقدی برای به 
تصوير كشيدن آرزوی صادقانه يک فيلم ساز استثنايی به فيلم »24 

ساعت مرخصی« به كارگردانی ناصر شهرياری احمدی

بخش پویانمایی:
1. جايزة ويژه هيئت داوران، جايزة نقدی به پويانمايی »صدای 

جاده« به كارگردان برزان رستمی
2. ديپلم افتخار و جايزة نقدی به پويانمايی »انتظارات بزرگ« 

به كارگردانی الكسی گوينگو از كشور پرتغال

3. ديپلم افتخار و جايزة نقدی به پويانمايی »آهوی گردن دراز« 
به كارگردانی سيدحسن سلطانی

4. تندي��س زرين، ل��وح تقدير و جايزة نقدی ب��ه پويانمايی 
»ماسوله« به كارگردانی بهرام عظيمی

ب
خش سیفژ:

1. فيلم »شعله در باد« به كارگردانی فرهاد مهران فر
2. »اتاق رحمت« به كارگردانی هوشنگ حسينی

3. »گراماز« به كارگردانی عباس رافعی
4. »سالم مادر« به كارگردانی امير طرفه حسينی
5. »و خدايی كه« به كارگردانی مهشيد فريدفر
6. »مادر پاييزی« به كارگردانی سيروس رنجبر

7. »مدرسة نيكان« به كارگردانی حسن شريعتمداری
8. »آوای آشنا« به كارگردانی سهيال كريمی

9. »آسان ترين كار كوچولوها« به كارگردانی مصطفی خسروی

بخش فیلم های 137 ثانیه ای:
1. مهدی طالبانی
2. مهدی نصيری
3. فاطمه سلطانی

4. سميه ميرمهدوی

بخش فیلم نامه:
1. رحيم كريم  زاده
2. عادله عطاران

3. مريم طيار
4.  طهر زنگانه
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بخش فیلم داستانی بلند:
1. جاي��زة وي��ژه و جايزة نقدی ب��ه فيلم »آق��ای مدير« به 

كارگردانی حسن آقاكريمی
2. ديپل��م افتخار و جايزة نقدی به فيلم »گاتو« به كارگردانی 

راجان خوسه از كشور هندوستان
3. جايزة ويژه و جايزة نق��دی به فيلم » آوان« به كارگردانی 

آرش سجادی حسينی
4. تنديس زرين لوح تقدير و جايزة نقدی به فيلم »ش��عله در 

باد« به كارگردانی فرهاد مهران فر.
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در اين نوشتار به تحليل يافته ها و تحليل اجمالی برخی از نتايج 
نظرسنجی در مورد ماه نامة رشد آموزش راهنمايی تحصيلی پرداخته 
می شود. كه با توجه به اهداف تحقيق و نظرات پاسخ گويان، ارائه 
شده است. در حيطة آمار توصيفی داده ها با استفاده از جداول توزيع 

فراوانی و نمودار ستونی ارائه گرديده اند.
در حيطة آمار اس��تنباطی، روش تحلي��ل واريانس يک راهه 
ANOVA و آزمون تعقيبی LSD مورد استفاده قرار گرفته است. 

تمامی تحليل ها در حيطة آمار توصيفی و استنباطی با استفاده 
از نرم افزار spss انجام شده است.

تحلیل وضعیت مخاطبان از نظر شغل
با توجه به جدول و نمودار زير 85/2 درصد از مخاطبان كه در 
پژوهش حاضر شركت نموده اند، معلم و فقط 2/9 درصد از آنان را 

مديران تشكيل داده اند. 

جدول شمارة 1: توزیع فراوانی وضعیت مخاطبان از نظر 
شغل

درصد فراوانیشغل
فراوانی

درصد فراوانی درصد معتبر
تجمعی

17885.289.089.0معلم
136.26.595.5معاون
62.93.098.5مدير
31.41.5100.0غيره
20095.7100.0كل

94.3بدون پاسخ
209100.0كل

آمارها چه مي گویند؟

ماه نامة رشد آموزش راهنمایي از نگاه مخاطبان

پژوهش
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نمودار شمارة 1: نمودار ستونی تحلیل وضعیت مخاطبان 
از نظر نوع شغل

تحلی�ل وضعی�ت وجود یا ع�دم وجود مجلة رش�د 
آموزش راهنمایی تحصیلی در دفتر مدارس

ب��ا توجه به جدول و نمودار زي��ر 84/7 درصد از مخاطبان كه در 
پژوه��ش حاضر ش��ركت نموده اند، بيان نمودند كه مجلة رش��د 
آموزش راهنمايی تحصيلی در دفت��ر مدارس وجود دارد. تنها 10 

درصد از مخاطبان در دفاتر مدارس شان اين مجله نيست.

جدول ش�مارة 2: توزیع فراوانی وضعیت وجود یا عدم وجود 
مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی در دفتر مدارس

وجود مجلة 
رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

17784.789.489.4بلی
2110.010.6100.0خير
19894.7100.0كل

115.3بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار ش�ماره 2: نمودار ستونی تحلیل وضعیت وجودیاعدم 
وجود   مجله رشدآموزش راهنمایی تحصیلی در دفتر مدارس

تحلیل متناس�ب بودن مطالب مجلة رش�د آموزش 
راهنمایی تحصیلی با اهداف این دوره

با توجه به جدول و نم��ودار زير 82/8 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر ش��ركت نموده اند، بيان نمودند كه مجلة رشد 
آموزش راهنمايی تحصيلی با اهداف اين دوره تناس��ب دارد. تنها 
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7/2 درص��د از مخاطب��ان معتقدند كه مطالب ارائه ش��ده در اين 
نشريات متناسب با اهداف دورة راهنمايی نيست.

جدول ش�مارة 3: توزیع فراوانی متناس�ب بودن مطالب 
مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی با اهداف این دوره

متناسب بودن 
با اهداف

درصد فراوانی
فراوانی

درصد درصد معتبر
فراوانی 
تجمعی

17382.887.487.4بلی
157.27.694.9خير

104.85.1100.0بی اطالع
19894.7100.0كل

115.3بدون پاسخ

نمودار شماره 3: نمودار ستونی تحلیل متناسب بودن مطالب 
مجله رشد آموزش راهنمایی تحصیلی با اهداف این دوره

تحلی�ل مفی�د ب�ودن مطال�ب مجلة رش�د آموزش 
راهنمایی تحصیلی برای مدیریت كالس

با توجه به ج��دول و نمودار زير حدود 70 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه مجلة رشد 
آموزش راهنمايی تحصيلی برای مديريت كالس درس مفيد است. 
حدود 20 درصد از مخاطبان معتقدند كه مطالب مجلة رشد آموزش 
راهنمايی تحصيلی برای مديريت كالس درس مفيد نيست. حدود 
10 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال 

نداده اند.
جدول شمارة 4: توزیع فراوانی مفید بودن مطالب مجلة رشد 

آموزش راهنمایی تحصیلی برای مدیریت كالس
متناسب 
بودن با 
اهداف

درصد فراوانی
فراوانی

درصد فراوانی درصد معتبر
تجمعی

14770.377.877.8بلی
4220.122.2100.0خير
18990.4100.0كل

209.6بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره 4: نمودار ستونی مفید بودن مطالب مجله رشد 
آموزش راهنمایی تحصیلی برای مدیریت كالس
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تحلی�ل كاربردی بودن مطالب مجلة رش�د آموزش 
راهنمایی تحصیلی برای پیاده سازی در كالس

با توجه به ج��دول و نمودار زير حدود 65 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه مجلة رشد 
آموزش راهنمايی تحصيلی برای پياده سازی در كالس درس مفيد 
است. حدود 21 درصد با اين نظر موافق نيستند. حدود 15 درصد 

از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

جدول ش�مارة 5: توزیع فراوانی كاربردی بودن مطالب مجلة 
رشد آموزش راهنمایی تحصیلی برای پیاده سازی در كالس

كاربردی 
بودن مطالب

درصد درصد فراوانیفراوانی
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

13564.675.475.4بلی
4421.124.6100.0خير
17985.6100.0كل

3014.4بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار ش�ماره 5: نمودار ستونی كاربردی بودن مطالب مجله 
رشد آموزش راهنمایی تحصیلی برای پیاده سازی در كالس

تحلی�ل نظر مخاطب�ان در مورد ادغام مجلة رش�د 
آموزش راهنمایی با رشد معلم

 با توجه به جدول و نمودار زير حدود 67/5 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر ش��ركت نموده اند، بيان نمودند كه با ادغام 
مجلة رشد آموزش راهنمايی تحصيلی با رشد معلم موافق هستند. 
ح��دود 15/3 درصد با اين نظر موافق نيس��تند. حدود 7 درصد از 

شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

جدول شمارة 6: توزیع فراوانی نظر مخاطبان در مورد ادغام 
مجلة رشد آموزش راهنمایی با رشد معلم

ادغام رشد 
راهنمايی با رشد 

معلم

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
فراوانی 
تجمعی

14167.572.772.7موافق
3215.316.589.2مخالف

209.610.399.5بدون نظر
19492.8100.0كل

157.2بدون پاسخ
209100.0كل
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نمودار ش�ماره 6: نمودار ستونی نظرمخاطبان در مورد ادغام 
مجله رشد آموزش راهنمایی با رشد معلم

تحلیل نظر مخاطبان در مورد تصویر یا عكس روی 
مجلة رشد آموزش راهنمایی 

 با توجه به جدول و نمودار زير حدود 27/8 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه تصوير روی 
جلد مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی عالی هستند. هيچ 
يک از ش��ركت كنندگان در نظرسنجی تصوير روی جلد مجالت 
رش��د آموزش راهنمايی را ضعيف نمی دانند. ح��دود 19 درصد از 

شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

جدول شمارة 7: توزیع فراوانی نظر مخاطبان در مورد تصویر 
یا عكس روی مجلة رشد آموزش راهنمایی

عكس روی مجلة 
رشد آموزش 

راهنمايی

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
فراوانی 
تجمعی

146.78.38.3متوسط
9746.457.465.7خوب
5827.834.3100.0عالی
16980.9100.0كل

4019.1بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره 7: نمودار ستونی نظر مخاطبان در مورد تصویر 
یا عكس روی مجله رشد آموزش راهنمایی
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تحلی�ل نظر مخاطبان در مورد س�رمقاله های مجلة 
رشد آموزش راهنمایی 

با توجه به جدول و نمودار زير حدود 21 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه سرمقاله های 
مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی عالی هستند. هيچ يک از 
شركت كنندگان در نظرسنجی سرمقاله های مجالت رشد آموزش 
راهنمايی را ضعيف نمی دانند. حدود 19 درصد از شركت كنندگان 

در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

ج�دول ش�مارة 8: توزی�ع فراوانی نظ�ر مخاطب�ان در مورد 
سرمقاله های مجلة رشد آموزش راهنمایی

سرمقاله های مجلة 
رشد آموزش راهنمايی

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
فراوانی 
تجمعی

2411.514.214.2متوسط
10148.359.874.0خوب
4421.126.0100.0عالی
16980.9100.0كل

4019.1بدون پاسخ
209100.0كل

نم�ودار ش�ماره 8: نم�ودار  س�تونی نظر مخاطب�ان در مورد 
سرمقاله های مجله رشد آموزش راهنمایی

تحلیل نظر مخاطبان در مورد مطالب پیرامون رموز 
معلمی مجلة رشد آموزش راهنمایی 

با توجه به جدول و نمودار زير حدود 64 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه مطالب پيرامون 
رموز معلمی مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی 
هس��تند. تنها يک نفر از ش��ركت كنندگان در نظرسنجی مطالب 
پيرامون رموز معلمی مجالت رش��د آموزش راهنمايی را ضعيف 
می دانند. حدود 19 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی 

به اين سؤال نداده اند.
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جدول شمارة 9: توزیع فراوانی نظر مخاطبان در مورد مطالب 
پیرامون رموز معلمی مجلة رشد آموزش راهنمایی

پيرام��ون  مطال��ب 
مجلة  معلمی  رموز 

رشد

درص��د فراوانی
فراوانی

ص��د  ر د
معتبر

فراوانی  درصد 
تجمعی

.15.6.6ضعيف 
3516.720.621.2متوسط

6933.040.661.8خوب
6531.138.2100.0عالی
17081.3100.0كل

3918.7بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره 9: نمودار ستونی نظرمخاطبان در مورد مطالب 
پیرامون رموز معلمی مجله رشد آموزش راهنمایی

تحلی�ل نظر مخاطب�ان در م�ورد مطال�ب پیرامون 
معلمان معمار مجلة رشد آموزش راهنمایی 

با توجه به جدول و نمودار زير حدود 57 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر شركت نموده اند بيان نمودند كه مطالب پيرامون 
معلمان معمار مجالت رش��د آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و 
عالی هس��تند. چهار نفر از شركت كنندگان در نظرسنجی مطالب 
پيرامون معلمان معمار مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف 
می دانند. حدود 29 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی 

به اين سؤال نداده اند.

ج�دول ش�مارة 10: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
مطالب پیرامون معلمان معمار مجلة رشد آموزش راهنمایی

پيرام��ون  مطال��ب 
معلمان معم��ار مجلة 

رشد

ص��د فراوانی ر د
فراوانی

ص��د  ر د
معتبر

ص��د  ر د
فراوان��ی 

تجمعی
41.92.72.7ضعيف 
2712.918.120.8متوسط

7134.047.768.5خوب
4722.531.5100.0عالی
14971.3100.0كل

6028.7بدون پاسخ
209100.0كل
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نمودار شماره 10: نمودار ستونی نظرمخاطبان در مورد مطالب 
پیرامون معلمان معمار مجله رشدآموزش راهنمایی

تحلیل نظر مخاطبان در مورد گزارش های مجلةرشد 
آموزش راهنمایی 

 با توجه به جدول و نمودار زير حدود 65 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر ش��ركت نموده اند، بيان نمودند كه گزارش های 
مجالت رش��د آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی هستند. 
كمتر از 2 درصد از ش��ركت كنندگان در نظرسنجی گزارش های 
مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. حدود 21 درصد 

از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

ج�دول ش�مارة 11: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
گزارش های مجلة رشد آموزش راهنمایی

گزارش های 
مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

31.41.81.8ضعيف 
2612.415.817.6متوسط

9746.458.876.4خوب
3918.723.6100.0عالی
16578.9100.0كل

4421.1بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره 11: نمودار ستونی نظرمخاطبان در موردگزارش 
های مجله رشد آموزش راهنمایی
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تحلیل نظر مخاطبان در مورد گفت وگو های مجلة 
رشد آموزش راهنمایی 

با توجه به جدول و نمودار زير حدود 64 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه گفت وگو های 
مجالت رش��د آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی هستند. 
كمتر از 2 درصد از ش��ركت كنندگان در نظرسنجی گفت وگو های 
مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. حدود 21 درصد 

از شركت كنندگان در نظرسنجی پاسخی به اين سؤال نداده اند.

جدول شماره12: توزیع فراوانی نظرمخاطبان در مورد گفت 
گو های مجله رشد آموزش راهنمایی

گفت وگو های 
مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

41.92.42.4ضعيف 
2612.415.918.3متوسط

9143.555.573.8خوب
4320.626.2100.0عالی
16478.5100.0كل

4521.5بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره12: نمودار ستونی نظر مخاطبان در مورد گفت 
گو های مجله رشد آموزش راهنمایی

تحلیل نظر مخاطبان در مورد دعوت به نوش�تن در 
مجلة رشد آموزش راهنمایی 

 ب��ا توجه به جدول و نمودار زير حدود 58 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر ش��ركت نموده ان��د، بيان نمودند كه دعوت 
به نوش��تن در مجالت رش��د آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و 
عالی هستند. يک درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی دعوت 

به نوشتن در مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. 
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جدول ش�ماره13: توزیع فراوانی نظرمخاطبان در مورد 
دعوت به نوشتن در مجله رشدآموزش راهنمایی

دعوت به 
نوشتن در 
مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد فراوانی درصد معتبر
تجمعی

21.01.31.3ضعيف 
3215.320.621.9متوسط

7736.849.771.6خوب
4421.128.4100.0عالی
15574.2100.0كل

5425.8بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار ش�ماره13: نمودار س�تونی نظرمخاطبان در مورد 
دعوت به نوشتن در مجله رشدآموزش راهنمایی

تحلیل نظ�ر مخاطبان در مورد تج�ارب و خاطرات 
معلمان در مجلة رشد آموزش راهنمایی

 
 ب��ا توجه به جدول و نمودار زير حدود 68 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه تجارب و 
خاطرات معلمان در مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب 
و عالی هس��تند. حدود 3 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی 
تجارب و خاطرات معلمان در مجالت رش��د آموزش راهنمايی را 

ضعيف می دانند. 

ج�دول ش�مارة 14: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
تجارب و خاطرات معلمان در مجلة رشد آموزش راهنمایی

تجارب و 
خاطرات معلمان 

در مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
فراوانی 
تجمعی

62.93.63.6ضعيف 
209.611.915.5متوسط

5425.832.147.6خوب
8842.152.4100.0عالی
16880.4100.0كل

4119.6بدون پاسخ
209100.0كل
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نمودار ش�ماره14: نمودار س�تونی نظرمخاطب�ان درمورد 
تجارب و خاطرات معلمان در مجله رشد آموزش راهنمایی

تحلیل نظر مخاطبان در مورد كارگاه تفكر خالق در 
مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی

 ب��ا توجه به جدول و نمودار زير حدود 62 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه كارگاه تفكر 
خالق در مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی 
هس��تند. حدود 6 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی كارگاه 
تفكر خالق در مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. 

آموزش + بازی 
در مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

94.35.55.5ضعيف 
209.612.317.8متوسط

6732.141.158.9خوب
6732.141.1100.0عالی
16378.0100.0كل

4622.0بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار شماره15: نمودار ستونی نظر مخاطبان درموردآموزش 
+ بازی در مجله رشدآموزش راهنمایی

ج�دول ش�مارة 15: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
آموزش + بازی در مجلة رشد آموزش راهنمایی 
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تحلیل نظر مخاطبان در مورد كارگاه تفكر خالق در 
مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی

 ب��ا توجه به جدول و نمودار زير حدود 62 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه كارگاه تفكر 
خالق در مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی 
هس��تند. حدود 6 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی كارگاه 
تفكر خالق در مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. 

ج�دول ش�مارة 16: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
كارگاه تفك�ر خ�الق در مجل�ة رش�د آم�وزش راهنمای�ی

كارگاه تفكر 
خالق در مجلة 

رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

125.77.57.5ضعيف 
188.611.218.6متوسط

7334.945.364.0خوب
5827.836.0100.0عالی
16177.0100.0كل

4823.0بدون پاسخ

209100.0كل

نمودار ش�ماره16: نمودار س�تونی نظرمخاطب�ان در مورد 
كارگاه تفكر خالق در مجله رشد آموزش راهنمایی

تحلیل نظر مخاطبان در مورد ویژه نامة ضمن خدمت 
در مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی

 با توجه به جدول و نمودار زير حدود 52 درصد از مخاطبان كه 
در پژوهش حاضر شركت نموده اند، بيان نمودند كه ويژه نامة ضمن 
خدمت در مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی 
هستند. حدود 10درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی ويژه نامة 
ضمن خدمت در مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. 
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تحلیل نظر مخاطبان در مورد ویژه نامة اس�تان ها در 
مجلة رشد آموزش راهنمایی تحصیلی

 ب��ا توجه به جدول و نمودار زير حدود 52 درصد از مخاطبان 
كه در پژوهش حاضر ش��ركت نموده اند، بيان نمودند كه ويژه نامة 
استان ها در مجالت رشد آموزش راهنمايی تحصيلی خوب و عالی 
هستند. حدود 7 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی ويژه نامة 

استان ها در مجالت رشد آموزش راهنمايی را ضعيف می دانند. 

ج�دول ش�مارة 18: توزیع فراوان�ی نظر مخاطب�ان در مورد 
راهنمای�ی آم�وزش  رش�د  مجل�ة  در  اس�تان ها  ویژه نام�ة 

استان ها  ويژه نامة 
در مجلة رشد

درص��د فراوانی
فراوانی

ص��د  ر د
معتبر

درصد فراوانی 
تجمعی

104.87.17.1ضعيف 
2110.014.922.0متوسط

7334.951.873.8خوب
3717.726.2100.0عالی
14167.5100.0كل

6832.5بدون پاسخ
209100.0كل

ج�دول ش�مارة 17: توزی�ع فراوانی نظر مخاطب�ان در مورد 
ویژه نام�ة ضمن خدم�ت در مجلة رش�د آم�وزش راهنمایی

ويژه نامة ضمن 
خدمت در 
مجلة رشد

درصد فراوانی
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
فراوانی 
تجمعی

157.210.010.0ضعيف 
2612.417.327.3متوسط

6832.545.372.7خوب
4119.627.3100.0عالی
15071.8100.0كل

5928.2بدون پاسخ
209100.0كل

نمودار ش�ماره17: نمودار س�تونی نظرمخاطب�ان درمورد 
ویژه نامه ی ضمن خدمت در مجله رشد آموزش راهنمایی
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* در پاس��خ به اين سؤال كه »آيا مطالب ارائه شده در مجلة 
رشد امكان كاربرد در كالس را دارد؟« پاسخ 65 درصد از مخاطبان 
مثبت بوده اس��ت و بين پاس��خ معلمان، معاونان، مديران و ديگر 

مشاغل مدرسه اختالف معنا داری وجود ندارد.

* در تمامی عوامل مورد بررسی بين پاسخ معلمان، معاونان، 
مديران و ديگر مش��اغل مدرسه اختالف معنا داری وجود ندارد. به 
ج��ز در مورد مطالب س��رمقاله ها و مطالب معلمان معمار كه بين 
پاس��خ معلمان، معاونان، مديران و ديگر مشاغل مدرسه اختالف 
معن��ا داری وجود دارد و ميزان رضايت مديران نس��بت به اين دو 

قسمت از گروه های ديگر بيشتر می باشد.

نمودار ش�ماره18: نمودار س�تونی نظرمخاطبان در مورد 
ویژه نامه ی استان ها در مجله رشد آموزش راهنمایی

در حيطة آمار اس��تنباطی، با روش تحليل واريانس يک راهه 
ANOVA و آزمون تعقيبی LSD  تأثير نوع شغل )معلم، معاون، 

مدير و غيره( بر هر يک از عوامل بررسی شده است كه نتايج آن 
به صورت خالصه در ادامه آورده شده است. 

* در پاس��خ به اين سؤال كه »آيا مطالب ارائه شده در مجلة 
رشد متناسب با اهداف دورة راهنمايی تحصيلی است؟« پاسخ 87 
درصد از مخاطبان مثبت بوده است و بين پاسخ معلمان، معاونان، 

مديران و ديگر مشاغل مدرسه اختالف معنا داری وجود ندارد.

* در پاس��خ به اين سؤال كه »آيا مطالب ارائه شده در مجلة 
رشد برای مديريت كالس درس مفيد است؟« پاسخ 78 درصد از 
مخاطبان مثبت بوده است و بين پاسخ معلمان، معاونان، مديران و 

ديگر مشاغل مدرسه اختالف معنا داری وجود ندارد.
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كلمة »مجلّه« از كلمه عربي »مخزن« مشتق  شده است كه از 
نظر لغوی به معنای انبار كاالهای گوناگون است؛ و شامل انتخاب 
گسترده ای از انواع ادبی گوناگون اعم از داستان، غيرداستان، فانتزی، 
ش��عر و س��رگرمی های مختلف مانند جدول، كاردستی، تصوير، 
عكس و... مي ش��ود. متون  انتخابی نسبتاً كوتاه، تنوع موضوعی و 
شكل يا فرمت مجله، از عواملی هستند كه كودكان را به  خواندن 
مجله تشويق می كند. اين ويژگی ها، پاسخگوی نيازهای كودكانی 
با عالئق و ذائقه های مختلف بوده و آن دسته از كودكان را كه از 

خواندن مطالب بلند و سنگين پرهيز دارند، ارضا می كند.
مطالب اكثر مجله ها و نشريات كودكان، مفّری خالق و پرشور 
برای خوانندگان خود مهيا می س��ازند و اين شانس را به كودكان 
می دهند كه دنيای هنر را بی واسطه كشف كنند. اكثر مجله های 
كودكان، مسابقه های خالقی همچون  داستان نويسی، مقاله نويسی، 
و نقاش��ی برگزار می كنند و با انتشار آثار كودكان و اهدای  جوايز، 
آن ها را به تالش در اين زمينه ها تش��ويق  می كنند. اين مسابقات 
برای طيف وسيعی از كودكان امكان تمرين و توسعه توانايی های  

خود را در زمينة نوشتن و هنرهای ديگر فراهم  می سازند.
نويس��ندگان و تصويرگران جوان و تازه كار، انتش��ار آثار خود 
در مجله های كودكان را به عنوان بخش مهمی از رش��د خالقانة 
خويش  به شمار می آورند. بسياری از نويسندگان و هنرمندان بنام و 
قديمی، به كار در نشريات روی می آورند چرا كه نشريات را وسيلة 
مناسبی برای عرضة كار خود به هزاران و چه   بسا ميليون ها كودک 

و نوجوان می دانند.
مجله های بسيار خوب كودكان، توازن  مهمی را ميان آموزش، 
اطالعات و سرگرمی  برقرار می سازند. يک مجله بايد سرگرم كننده  
باش��د و توجه فوری كودكان را به خود جلب  كند. به هرحال، اگر 
مجله ای تنها تفريحی باشد و هيچ نوع داستان يا مقالة ادبی نداشته 
باش��د، به مجله ای دورانداختنی مثل كتاب كميک استريپ تبديل 

می شود.
علی رغم بروز مش��كالت عظيم اقتصادی در سراسر جهان، 
تع��داد مجله های ك��ودكان هم��واره  روبه افزايش بوده اس��ت و 
مجله ه��ای خوب و با كيفيت كودكان به ابزاری قدرتمند در جلب  

مجالت كمک آموزشي كودكان در جهان

           دكتر نيره  شاه محمدي

پژوهش
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كودكان به مطالعه و خوان��دن مطالب الهام بخش  و مفيد، تبديل 
شده اند.1 

ویژگی های مجله هاي كمک آموزشی كودكان
چن��د ويژگی اصلی اي��ن مجله ها را از س��اير مجله ها مجزا 

می سازد:
1. از تمامی ش��يوه های پرداخت موضوع و شگردهای جذب 

مخاطب استفاده می كنند. 
2. جايگزي��ن معلم نيس��تند بلك��ه به عنوان ابزار آموزش��ی 
قدرتمندی، فضای معلم محور را تعديل و دانش آموزان را در آموزش 
خودشان سهيم می كنند. راهنمای معلم از بخش های جدانشدنی 

اين مجله ها هستند.
3. مجله هاي آموزشي كودكان، محتوا محور نبوده و صفحاتی 
از آن به فعاليت های جالبی به صورت چيستان، سرگرمي، لطيفه، 
قصه، داس��تان، يک بازی آموزشی سرگرم كننده يا ساختن وسيله 

آموزشی و... اختصاص می يابد.
4. اغلب اين مجله ها نقش مهمی ب��رای والدين در آموزش 
فرزندان خود، به خصوص در مقطع پيش دبستانی و پايه اول، قائل 
هس��تند و با گنجاندن فعاليت هايی در مجله، كه كودک به كمک 
والدي��ن خود آن ه��ا را انجام  دهد يا تكميل  كند، آن��ان را در روند 

آموزشی كودک سهيم می كنند.
5. اين مجله ها نثر روانی دارند. به برنامه زبان آموزی كودكان 
توجه مي كنند و هر شماره مجله را با واژگان و تركيباتی می نويسند 

كه كودک در دوره زمانی انتشار هر شماره آموخته  است.
6. در مجله كمک آموزش��ی خاص كودكان تصويرس��ازی، 
عكس، نقاشي و گرافيک بر جمالت برتری دارند. در اين مجالت 

تصوير بيش از جمالت نقش انتقال مفهوم را برعهده دارد.2 

وظایف و تأثیرات نشریات دانش آموزی 
نش��ريات دانش آموزی برحس��ب نوع كارب��رد و تأثيراتی كه 
می توانند بر مخاطبين خود داشته باشند، وظايف متعددی را به عهده 
دارد. توج��ه به مجموعه  وظايف و تأثيرات آن ها، عامل مهمی در 
برنامه ريزی  برای كاربرد مؤثرشان در رشد فردی و توسعه  اجتماعی 

به شمار می رود. 
اهم وظايف نشريات دانش آموزی عبارت اند از: 

1. افزايش آگاهی و اطالعات
2. ارشاد و هدايت

3. آموزش
4. سرگرمی

5. اطالع رسانی

جذابیت در مجالت كودكان و نوجوانان3 
از آنجايی كه نش��ريات با مخاطبان از پيش تعيين ش��ده ای 
روبروين��د كه الزم اس��ت ب��ه نيازهای ف��وری آن ه��ا و ارضای 
كنجكاوی ه��ای روزانه  آن ها در زمانی كوتاه پاس��خ گويند. يكی 
از روش های پاس��خگويی توجه به جدابيت آن هاست و محققان 
ارتباطات اجتماع��ی، اين عوامل جذابي��ت زا را كه  معيار گزينش 
و ارجحي��ت مطالب اس��ت، »ارزش های خب��ری« ناميده اند. در 
مقوله های مطبوعاتی، مطلبی ارزش انتشار دارد كه دارای يک يا 

چند ارزش خبری باشد. 
اي��ن ارزش های خبری عبارت ان��د از: دربرگي��ری، درگيری، 

شهرت، مجاورت، شگفتی، فراوانی تعداد و مقدار و تازگی.4 
 دربرگی�ری5: موضوعی است كه بر تعداد فراوانی از مخاطبان 
نشريه تأثيرگذار باشد. مثاًل گران شدن  چغندرقند، با اينكه برای يک 
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مجله روستايی � كش��اورزی  دارای ارزش دربرگيری است، برای 
يک مجله دانش آموزی، اين ارزش را ندارد.

 شهرت6: اشخاص، اشيا و نهادهايی كه دارای شهرت باشند، 
از ارزش خبری شهرت  برخورداند. شهرت می تواند منفی يا مثبت 

باشد.
 برخ�ورد، درگیری7: موضوعاتی كه  كش��مكش محور اصلی 
آن هاس��ت. مثل جنگ، س��رقت، تصادفات، حوادث و... البته، اين 
برخورد و درگيری، می تواند به ش��كل  برخورد دو انديشه متفاوت 

هم باشد. مثل اختالف فكری، مناظره، نقد و...
 شگفتی و استثنایي بودن8: موضوعاتی كه به علت  غيرعادی 

و عجيب و استثنايی بودن، مورد توجه مخاطبان نشريه است.
 بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار9: اين  ارزش خبری، به اعداد 
و ارقام بستگی دارد. هرچه اين اعداد و ارقام بيشتر باشد، موضوع 

مربوط به آن، از ارزش خبری  بيشتر برخوردار است.
 مجاورت10: مخاطبان نش��ريات، معمواًل به موضوعاتی كه از 
نظر جغرافيای و معنوی به آن ها نزديک  باش��د، عالقه بيش��تری 
دارند. ارزش خبری مجاورت، به دو شكل سنجيده می شود: الف( 
مجاورت جغرافيايی: منطقه، ش��هر و كش��ور مجاور ب( مجاورت 

معنوی: مشابهت های  فرهنگی، عقيدتی، قومی اجتماعی و...
 تازگ�ی11: هرچ��ه موضوعی از نظر زمانی مخاطبان نش��ريه 

نزديک تر باشد، ارزش خبری بيشتری  دارد.
نتيجة بی توجهی به  ارزش های خبری،كم شدن جذابيت نشريه 
و ريزش تيراژ است. مناسب ترين راه برای افزايش جذابيت نشريه، 
توجه به  قالب هايی است كه ظرفيت توجه به ارزش های خبری را 
داش��ته باشد. ادبيات، فاقد اين ظرفيت است و اگر بخواهيم  معيار 
گزين��ش مطالب ادبی را هم ارزش هاي خبری قرار دهيم، ادبياتی 

آفت زده خواهيم داشت.

در ادامه برخي از مجالت كودكان و نوجوانان كه در كشورهاي 
ديگر منتشر مي گردند معرفي مي گردند.

1. مجله تاپ12 )بلژیک(
مجله تاپ، مجله باكيفيتی است كه در بلژيک منتشر می شود 
و مخصوص  گروه س��نی 12-15 س��ال است. اين مجله مطالبی  

متنوع دارد و در عين حال مجله ای آموزشی � فرهنگی است.

2. مجله های اسالویچ13 و كارتینا گالریجا14  )بلغارستان(
در بلغارس��تان، مجلة »اسالويچ« از اوايل دهة 1900 و برای 
گروه سنی 3-8 سال تأسيس شد و تمركز اين مجله بر ادبيات و 
هنر است. هم چنين مجله كارتينا گالريجا در سال 1925 تأسيس 
گرديد و در زمينة هنر و ادبيات خاص گروه س��نی  10-14 ساله، 

منتشر می شود.

3. ویاسیولكا15 )بلوروس(
مجله وياسيولكا در كشور بلوروس ويژه كودكان 5 تا 10 سال 
منتشر شده و در بهترين  آثار نويسندگان بلوروسی و جمهوری های  
همسايه به چاپ می رسد.در اين مجله ستونی  به نامه های كودكان 

اختصاص دارد.

4. مجله های خورش�ید كوچک16، آویش�ن17، آتشبازی18، 
نش�ریه های زنبور كوچک19، ستاره صبح20،آتش كوچک21 

)جمهوری چک و اسلواكي (22
مجله خورش��يد كوچک در س��ال 1967 برای كودكان زير 6 
سال تأسيس شده است، مجله آويشن مخصوص كودكان 6 تا 8 
سال بوده و توسط شاعر چک  فرانتيسک هروبين23 در سال 1945 
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تأسيس گرديد. مجله آتشبازی نيز از چهل وپنج سال پيش تاكنون  
كودكان 9-11 ساله را سرگرم می كند. در همه  اين مجله ها شعر، 
داستان های خوب، فانتزی، افسانه های پريان، مسابقه و نقاشی های  

كودكان منتشر می شود.
نشريه های زنبور كوچک برای گروه های سنی  پيش دبستان، 
س��تاره صبح برای گروه های سنی 7-9 سال، آتش كوچک برای 
گروه های  سنی 9-11 س��ال و خورشيد كوچک برای كودكان 7 
تا 12 س��ال می باش��ند. همة اين مجله ها دارای مطالب متنوعی 
هس��تند. مجله های كودكان در جمهوری های چک و اس��لواكی 
توسط بهترين هنرمندان اين كشور تصويرگری می شوند. بسياری 
از آن ها، چاپ  آثارشان در اين مجله ها را بخشی از رشد هنری خود 

تلقی می كنند.

5. كریبل كرایل24 )دانمارک(  
اين مجله برای گروه سنی 9 تا 13 سال بوده و از سال 1989 
آغاز به انتش��ار ك��رده و از مجلة ادبی كريك��ت25 امريكايی  الهام 

می گيرد.

6. مجله های نوروس26، ستاره 27، چاپ28 )استونی(
مجله »نوروس« برای گروه س��نی 14 تا 18 س��ال بوده و بر 
محور عالئق عمومی  كودكان تهيه می ش��ود. مجله ستاره خاص 
كودكان 6 تا 10 س��ال بوده، نامه های  كودكان را منتشر  و آن ها 
را در كار تولي��د مطالب مجله ش��ركت می دهد. مجله چاپ برای 
كودكان گروه س��نی 12 تا 14 سال چاپ شده و مجله ايست ادبی  
كه تصويرگری آن را دانش آموزان برعهده  دارند. اين سه مجله به 

زبان استونی منتشر می شوند.

7. مجله سنتره29 )پاكستان(
سنتره از ژانويه سال 2008 ميالدي تاكنون توسط انتشارات 
كفايت30، بزرگ ترين شركت انتشاراتي پاكستان، در كراچي به  چاپ 
مي رسد. اين مجله در قالب ماهنامه و به زبان اردو منتشر مي شود. 
سنتره به عنوان بخشي از مواد خوانداري زبان اردو در برنامه درسي 
مدارس پاكس��تان، براي آموزش خواندن به دانش آموزان 8 تا 12 

ساله )دوره ابتدايي( گنجانده شده است. 

8. مجله په په ووله31 
اين ماهنامه آموزش��ي ك��ه اولين ش��ماره آن در بهار 1992 
ميالدي توسط انتشارات »رهايي كودكان كردستان«32  منتشرشد، 
تنها مجله آموزشي است كه به زبان كردي در كردستان عراق به 
چاپ مي رسد. په په ووله شامل موضوعات متنوعي از قبيل داستان، 
ش��عر، اطالعات عمومي، معرفي افراد مشهور، معرفي شهرهاي 
كردس��تان، معرفي لباس هاي محلي، بازي، انيميش��ن، تصاوير و 

نقاشي هاي كودكان است. 

9. مجله ماجد33 
ماج��د نام مجموعه كتاب هاي كميک و مجله اي مخصوص 
كودكان است كه در ابوظبي براي كودكان و نوجوانان اماراتي منتشر 
مي شود. اين مجله كه اولين شماره آن در سال 1979 منتشرشده 
است، از سال 2005 تا كنون در قالب هفته نامه با تيراژ 175/000 
نسخه توسط شركت رسانه هاي ابوظبي به چاپ مي رسد. هم اكنون 
اين مجله يكي از پرخواننده ترين نشريات كودكان و نوجوانان در 
بيشتر كشورهاي عرب زبان مي باشد، اما سوريه تنها كشور عربي 

است كه آن را دريافت نمي كند.
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10. مجله دنیاي داستان هاي علمي34 
اولين شماره اين مجله در سال 1979 براي كودكان و نوجوانان 
چيني در اين كشور به چاپ رسيده است. اين مجله هم اكنون در 
قالب ماهنامه و با تيراژ 130/000 نسخه منتشر مي شود، اما مديران 
مدعي هس��تند تعداد مخاطبان آن به مراتب بيشتر از رقم مذكور 

است. 

11. مجله مورزیلكا35 
اين مجله كه اولين ش��ماره آن در س��ال 1924 منتش��ر شد، 
ماهنامه اي ادبي و هنري اس��ت كه براي كودكان 6 تا 12 س��اله 
روسي چاپ مي شود. نام اين مجله كه به مدت 87 سال بدون وقفه 
چاپ شده، به عنوان مداوم ترين مجله دنيا در فهرست ركوردهاي 
گينس به ثبت رسيده است. اين مجله مطالبي مانند داستان، شعر، 
تصاوير زيبا، مقاالت، مطالب سرگرم كننده مانند چيستان، جدول و 
معما را براي كودكان چاپ  مي كند. مورزيلكا نام شخصيت كارتوني 
زردرنگي است كه در سال 1937 توسط آمينادف كانواسكي36 خلق 

شد. 

12. مجله بوف37 
اولين ش��ماره مجله بوف در سال 1976 توسط ناشر كانادايي 
»بايارد كانادا«38 منتش��ر گرديد. س��االنه 10 شماره از اين مجله 
براي گروه س��ني 9 تا 13 سال به زبان انگليسي منتشر مي شود. 
در س��ال 2010 تيراژ اين مجله 82/493 نسخه بوده است. مجله 
بوف موضوعات گوناگوني مانند: س��رگرمي، مقاالت حل مسئله، 
داستان هاي علمي، ستون مشاوره با خوانندگان، بخش هاي طنز و 

كميک استريپ را دربرمي گيرد. 

13. مجله كفشدوزک39
در اياالت متحده آمريكا ناشران متعددي در زمينه مواد كمک 
آموزش�ي كودكان و نوجوانان فعاليت م�ي كنند و مجالت زيادي 
در اين زمينه منتش��ر مي ش��ود. از جمله اين ناش��ران مي توان به 
ش��ركت چاپ و نش��ر كاروس40 اش��اره كرد كه از 35 سال پيش 
تاكنون كتاب ها و مجالت زيادي را براي گروه هاي سني مختلف 
به چاپ رس��انده اس��ت. از مجالت چاپ شده توسط اين شركت 
مي توان مجالت داستاني »كفشدوزک« )گروه سني3 تا 6 سال(، 
»كريكت«41 )گروه س��ني 9 تا 14 س��ال( و مجالت غيرداستاني 
)علمي، هنري و علوم انس��اني( »بپرس«42 )گروه س��ني 7 تا 10 
س��ال( و »بينديش«43 )كودكان و نوجوانان 10 س��ال به باال( را 

نام برد.
 از ديگر محصوالت اين ش��ركت، مي توان به »اوديس��ه«44 
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »صورت ها«45 )كودكان 9 سال به باال( 
»دانه هاي س��يب«46 )گروه سني 6 تا 9 سال(، »حفاري«47 )گروه 
س��ني 9 تا 14 س��ال(، »عنكبوت«48 )گروه سني 6 تا 9 سال(  و 

»دانستن«49 ) 6 تا 9 سال( اشاره كرد.

14. هامتي دامتي50
هامتي دامتي )گروه س��ني 5 تا 7 س��ال( مجله اي است كه 
از اكتبر س��ال 1952 تا س��ال 2000 به عنوان مجله اي همسو با 
»چيلدرن دايجست«51 )گروه سني 6 تا 12 سال، 700/000 نسخه 
در ماه( توس��ط دفتر انتشاراتي كاروس به چاپ مي رسيد. در سال 
2009 دو هفته نامه »چيلدرن دايجست« به »جک و جيل«52 تغيير 
نام داد، اما هامتي دامتي همچنان با همان نام به چاپ مي رس��د و 
امروزه در كنار  »جک و جيل« و »الک پشت«53 )گروه سني 3 تا 
5 سال( يكي از سه مجله اي است كه توسط اين شركت انتشاراتي 



96

براي كودكان تهيه  مي ش��ود. اين مجله كه نام آن از يک ش��عر 
كودكانه اقتباس شده، با ارايه داستان، كاردستي و تمرين، نوآموزان 

را به خواندن و افزايش مهارت هاي خوانداري ترغيب مي نمايد.

15. تایم براي كودكان54
»تايم براي كودكان« مجله ديگري است كه توسط انتشارات 
»تاي��م«55 در اياالت متحده آمريكا به چاپ مي رس��د. اين مجله 
به ص��ورت هفته نامه در اختيار دانش آم��وزان قرارمي گيرد و آن ها 
را به مطالعه عالقه مند مي كند. اين مجله غيرداستاني ابزاري قوي 
براي آموزش مهارت هاي خواندن و نوش��تن است. از ويژگي هاي 
بارز »تايم براي كودكان« به غير از تيراژ باال، ترجمه آن به بسياري 
از زبان هاي زنده دنيا مي باش��د. »تايم براي كودكان« به پنج قاره 

دنيا ارسال مي شود. 

16. خیال كن56 
 گاه نامه »خيال كن«، مجله آموزشي ديگري است كه 5 شماره 
از آن در س��ال )تعداد صفحات هر شماره 40 يا 50 صفحه است(  
براي كودكان 7 تا 12 ساله آمريكايي به چاپ مي رسد. اين مجله 
كه اولين ش��ماره آن در سال 1993 به چاپ رسيده است، مطالبي 
همچون مهندسي، علوم اجتماعي، باستان شناسي و علوم رباتيک را 
دربردارد كه در كتاب هاي درسي كودكان ابتدايي و راهنمايي كمتر 
گنجانده  شده اند. اين مجله مبادرت به چاپ مقاله هاي دانش آموزان 
در زمينه هاي گوناگون نيز مي نمايد و چهار سال پياپي )از 2004 تا 

2007( برنده جايزه طالي انتخاب والدين57 شده  است.

17. مجله هیجان58 
اين مجله با ارايه مطالب انگيزشي، اطالع رساني و آموزشي 

پرخواننده ترين نش��ريه استراليايي است. كودكان استراليايي براي 
دسترس��ي به آخرين اخبار و جديدترين اطالعات درمورد فيلم ها، 
بازي ه��ا، كارتن ه��ا و برنامه هاي تلويزيون��ي، همچنين خواندن 
داستان هاي طنز، جوک ها، كميک ها و مطالب  ورزشي »هيجان« 

را مطالعه مي كنند.  
»جدي نگيريد«59 يكي  ديگر از مجالت پرطرفدار استراليايي 
است كه دختران و پسران 7 تا 13 ساله آن را مطالعه مي كنند. اين 
مجله كه در 100 صفحه به چاپ مي رسد جديدترين موسيقي ها، 
بازي هاي ويدئويي، فيلم ها، كتاب ها، مصاحبه ها، مطالب ورزشي و 
سرگرمي را در اختيار خوانندگان خود قرار مي دهد. »جدي نگيريد« 
تنها مجله مخصوص جوانان اس��ت كه به ش��دت از چاپ مطالب 
كم ارزش اجتناب كرده و محتواي آن مملو از خواندني هاي سالم و 
شاد است. اين مجله بخشي از برنامه درسي استراليا بوده و به منظور 
گس��ترش مطالعه در بين دانش آموزان استراليايي به طور مداوم در 
اختيار مدارس اين كشور قرار مي گيرد. مطالب اين مجله در قالبي 
شاد و آموزنده تهيه مي شوند به طوري كه دانش آموزان، معلمان و 

والدين از خواندن آن ها لذت مي برند. 
»توماس و دوستان«60 مجله ديگري است كه براي كودكان 
اس��تراليايي منتش��ر مي ش��ود. »توماس« نام يک وس��يله نقليه 
مخزن دار است كه موقعيت هاي سرگرم كننده اي را براي كودكان 
فراهم  مي آورد. هر ش��ماره از اين مجله دربردارنده داس��تان هاي 
جذاب از جزيره »سودور«61 است، جايي كه وسايل نقليه موتوري 

دوست داشتني در آن به كار و بازي مشغولند. 
»دوستان پرتحرک«62 هم مجله اي سرگرم كننده و آموزشي 
اس��ت كه ك��ودكان اس��تراليايي آن را مي خوانن��د. در اين مجله 
ش��خصيت هاي ثابتي به نام هاي »سام«63، »مري«64 ، »جف«65 
و »آنتوني«66 در تمام صفحات با كودكان همراه هستند. كودكان 
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با خواندن اين مجله توس��ط شخصيت هايي كه در همه صفحات 
آن ها را همراهي مي كنند، مرتباً تشويق مي شوند كه  مهارت هاي 
حركتي نوپاي خود را با مهارت هاي خواندن و نوش��تن و رياضي 

تركيب  كنند.
»منطقه كي«67 ، »ك��رش«68،  »دي. ام. اي. جي«69 )گروه 
س��ني 7 تا 12 س��اله(، »حواس پرت ... ولي واقعي«70 و »فرشته 
كوچولو«71 مجالت ديگري هستند كه كودكان استراليايي آن ها 

را مطالعه مي كنند. 

18. مجله آكویال72 
مجله آكويال كه توسط انتش��ارات »جوانه تازه روييده«73 در 
انگلس��تان به چاپ مي رس��د ماه نامه اي است كه در هر شماره به 
موضوعي متفاوت مي پردازد. آكويال در ابتدا توس��ط متخصصان 
آموزشي اي توليد شد كه بر روي كودكان تيزهوش كار مي كردند. 
س��رمايه اين مجله در آن زمان توس��ط يک ش��ركت انتشاراتي 
آموزش��ي بين المللي تأمين  مي شد. از آنجا كه اين پروژه برگشت 
مالي قابل قبولي نداش��ت، در سال دوم چاپ تا مرز متوقف  شدن 
پيش رفت. اما گروهي از افراد اعم از طراح، نويسنده و ويراستار كه 
معتقد بودند مجله آكويال ارزش چاپ شدن را دارد، نسبت به چاپ 

آن در شركت انتشاراتي مستقلي اقدام نمودند.
در مدت 16 س��ال، اين شركت انتشاراتي كوچک و مستقل 
جاي خود را در بازار رقابت ثابت كرد.  با وجودي كه مجله آكويال از 
چ��اپ هر نوع آگهي بازرگاني امتناع مي كند، اما موفقيت مالي آن 
مرهون ارزش و شايستگي هايي است كه والدين و معلمان بر آن 
تأكيد دارند. در اين مجل��ه يک قانون براي مخاطبان وجود دارد: 
»جوانترها قلم به دست بگيرند و درباره هرچه دوست دارند براي ما 
بنويسند«. لحن سردبير آرام ولي جسورانه است. برخالف مجالت 

ديگ��ري كه با هدف آموزش كودكان چاپ مي ش��وند، مخاطبان 
آكويال احس��اس نمي كنند براي نويس��نده  شدن بايد حتماً بزرگ 
ش��وند. صفحات »پاسخ به نامه ها« س��تون هاي پرخواننده مجله 
هستند زيرا در آنجا امكان تمرين گفت وگو و ابراز عقيده وجوددارد. 
آكويال معتقد اس��ت همه بچه ها استعدادهاي پيچيده و درخشاني 
دارند كه بايد پرورانده ش��ود. اين مجله، ساالنه 12 موضوع جديد 
را  در اختيار معلمان قرار مي دهد كه براي مطرح  كردن در كالس 
مناس��ب مي باش��د. آكويال براي گروه هاي س��ني 8 تا 13 س��اله 
منتشر مي شود و حاوي مطالب علمي، زبان انگليسي، فضانوردي، 
رياضيات، محيط زيس��ت، تاريخ، فلسفه، شناخت حيوانات، هنر و 

ورزش است. 

19. مجله در جست وجوي سیب74
 همان گونه كه قباًل ذكر ش��د، شركت بايارد75 ناشر كتاب ها 
و مجالت كودكان به زبان فرانس��وي است. از جمله محصوالت 
اين ش��ركت مي توان به »در جس��ت وجوي سيب« اشاره كرد كه 
به صورت ماهنامه در 42 صفحه منتشر مي شود. اين مجله شامل 
داستان هاي زيبا، شخصيت هاي دوست داشتني، مطالب آموزنده و 
فعاليت هاي خالقانه بوده و به پرسش هاي كودكان درباره مسائل 

مختلف پاسخ مي دهد. 
»يادگي��ري خواندن«76 ماهنامه اي در 52 صفحه اس��ت كه 
توس��ط ش��ركت انتش��اراتي بايارد ميالن به زبان فرانسوي چاپ 
مي شود. هر شماره از اين مجله همراه با يک عدد سي دي در اختيار 
مخاطبان قرار مي گيرد. هدف از انتشار اين مجله ياري رساندن به 
كودكاني است كه به مطالعات غيردرسي عالقه مند مي باشند. هر 
ش��ماره از اين مجله عالوه بر كميک، بازي، داستان هاي كوتاه و 
يک داستان بلند، دربردارنده يک فرهنگ لغت است كه به توضيح 
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درباره واژگان دش��وار مي پردازد. از ديگر مجالتي كه توس��ط اين 
شركت انتشاراتي چاپ مي شوند مي توان به موارد زير اشاره كرد:

»گوزن«77 به صورت ماه نامه در 52 صفحه به چاپ  مي رس��د. 
اين مجله به توضيح علمي درباره طبيعت مي پردازد و كودكان را 
به جست وجو و كشف طبيعت تشويق مي كند. لحن احساساتي اين 

مجله كودكان را نسبت به حفظ محيط زيست آگاه مي نمايد. 
»س��ورتمه«78 مجله اي اس��ت كه به ص��ورت ماه نامه در 36 
صفحه منتش��ر مي ش��ود. داس��تان هاي بلند و كوتاه، بازي هاي 
آموزشي، مدارک و مستندات و معما از مطالب موجود در اين مجله 
مي باشند. كودكان با مطالعه اين نشريه به ابزارهايي براي كشف 

بهتر دنياي اطرافشان دست مي يابند.
»فرفره«79 هم ماه نامه  ديگري است كه در 36 صفحه منتشر 
ش��ده و به كودكان در آموختن  كلم��ات و تصاوير كمک  مي كند. 
داس��تان هاي بلند و كوتاه، ش��عرهاي كودكانه، كميک استريپ و 

برچسب هاي بزرگ و جالب از محتويات اين مجله است.80

20. مجله های یپ81، كولولینن82، نورتن ساركا )فنالند(
در فنالند، چندين نش��ريه خوب برای تمامی  گروه های سنی 
كودكان منتشر می ش��ود. »يپ« برای گروه های سنی 10 تا 14 
س��ال از سال 1938 شروع به انتشار كرد.»كولولينن« )برای گروه 
س��نی 7 تا 15 سال( و »نورتن ساركا« )برای گروه سنی 8 تا 17 
سال( نيز مجله هايی هستند كه پنجاه سال از عمرشان می گذرد. 
نورتن ساركا در زمينه های علم، طبيعت،كارهای دستی و موسيقی 
فعالي��ت دارد و از همكاری، نظرات و نامه های كودكان اس��تقبال 

می كند. 

پپ�ی84،  آس�تراپی83،  كوچ�ک،  س�یب  مجله ه�ای   .21

داس�تان های زیبا85، خواندن را دوس�ت دارم86، اوكاپی87، 
ایماژ دک88، واپی تی89 واكو90، دیابلو91، میكادو92 )فرانسه(

در فرانسه حدود صد و سی و پنج مجله برای  كودكان 2 تا 8 
ساله منتشر می شود. مجله »آستراپی«93 )كودكان 7 تا 11 سال ( 
بر محور عالئق  عمومی كودكان تهيه می شود.»پپی« )كودكان 18 
ماهه تا 3 ساله( با هدف ياری رسانی به رشد مهارت های  ديداری 
و زبانی خردس��االن اقدام به چاپ  داس��تان هايی ساده، تصاوير و 
بازی های  گوناگون می كند. مجله های داستان های زيبا )كودكان 3 
تا 7 سال( و خواندن را دوست دارم )كودكان 7 تا 12 سال( مشوق 

خوانندگان  مبتدی بوده و كودكان را به مطالعه تشويق  می كنند.
مجله ه��ای اوكاپی )كودكان 10 تا 15 س��ال(، »ايماژ دک« 
)ك��ودكان 8 تا 12 س��ال(، »واپی تی« )كودكان 7 تا 12 س��ال(، 
»واكو« )كودكان 3 تا 12 سال( » ميكادو« )كودكان 9 تا 12 سال( 
و ديابلو )كودكان 7 تا 9 سال( از ديگر مجالت كودكان در فرانسه 
به ش��مار مي رود كه  مطالبی چون جغراف��ی، تاريخ، علم، ورزش، 

حيوانات و طبيعت را چاپ می كنند.

22. س�گ رنگ وارنگ94، اس�ب قاصد95، فلو96، گشیشت 
میت پفیف97 و پشه98 )آلمان(

يكي از مجالتي كه در آلمان منتش��ر مي شود مجله »سگ  
رنگ وارنگ« )گروه س��ني 6 تا 16 س��ال( اس��ت كه به  معرفی 
نويس��ندگان و تصويرگران جوان معاصر پرداخت��ه و تالش دارد 
تازه كارانی را كش��ف كند كه آثاری ارزشمند وخوب دارند. از ديگر 
مجله های كودكان در آلمان می توان از اس��ب  قاصد و فلو )گروه 
سني 10 تا 15 سال( نام برد.»فلو« در سال 1875 تأسيس يافت و 
دو نوع چاپ از درون همين مجله به وجود آمده  است )گروه سني 
6 تا 7 سال و 8 تا 9 سال( .هر دو مجلة ياد شده در مدارس مورد 
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استفاده قرار می گيرند.
از ديگر مجله مخصوص كودكان ،»گشيش��ت  ميت پفيف« 
و پش��ه )گروه سني 8 تا 11 س��ال( مي باشند كه بر تاريخ بشر در 
عصرهای مختلف متمركز ش��ده و محبوبيت بسياری در مدارس 

دارند.

23. »دوس�تی«99، »اطریش ج�وان«100، »كوچكترها«101، 
كلوپ پاندا و»گنجشک پُست«102 )اطریش(

اكث��ر مجله های خ��وب ك��ودكان در اطري��ش، مجله های 
وابسته به كلوپ ها يا س��ازمان ها هستند. از اين گروه می توان به 
مجله های  »دوس��تی«، »اطريش ج��وان«، »كوچكترها«، كلوپ 
پاندا و»گنجش��ک ُپست« اشاره كرد. اين مجالت به طور وسيعی 

در مدارس مورد استفاده قرار می گيرند.

24. مجله ه�اي  نش�ریه كوچ�ک103، دوس�تان ج�وان104، 
قورباغه105، پاندا، بهار 106، پیتر پن )ایتالیا(

مجله هاي  نش��ريه  كوچک و دوس��تان جوان  )گروه سني 7 
تا 14( از س��ال 1924 آغاز به كار كرده و حاوی افسانه های پريان، 
داس��تان و بازی اس��ت  و كودكان نيز عالوه بر ارسال نامه، با آن  
همكاری می كنند. مطالب دو مجله قورباغه )گروه سني 6 تا 13( 
و»پاندا« كه هر دو از سوی فدراسيون جهانی حيات  وحش منتشر 
می شوند، بر موضوع هايی در مورد طبيعت و محيط زيست متمركز 
است. مجله بهار )ويژه نوجوانان( مخاطبان خود را در درک وقايع 
جاری، احساسات  يكديگر، پيشرفت تخصصی و استفاده از اوقات  
فراغتشان ياری رساند. يكی از مجله های  جديد ايتاليايی »پيتر پن« 
نام دارد كه ويژة كودكان 8-14 ساله منتشر می شود و مطالب آن 

بر محور عالئق عمومی استوار است.

25. پرن�دة قرمز107، جهانی از عجای�ب108، مونس علمی 
ك�ودكان109، مونس كودكان110، داس�تان های مصور برای  

كودكان111، دربارة طبیعت برای كودكان112 )ژاپن( 
يكی از مجله های ادبی مشهور ژاپن كه از سال های 1918-

1936 ب��ه چاپ می رس��د )پرندة قرم��ز( ن��ام دارد. در اين مجله، 
تصاويری بسيار خوب و داستان هايی با كيفيت باال منتشر می شود. 
مؤسسة انتشاراتی  »فوكوينكان شوتن«113 سه  مجله منتشر می كند 
كه عبارت اند از: جهانی از عجايب )گروه سني 8 تا 12( مطالب آن 
دربارة عالئق  عمومی كودكان است، مونس علمی كودكان ) گروه 
سني 4 تا 7 سال( مطالبی دربارة علوم طبيعی، علم، علوم  اجتماعی، 
تاريخ، جغرافی و نجوم منتشر می كند و مونس كودكان )گروه سني 
5 تا 7( كه از سال 1956 آغاز به كار كرده و در هر شماره تنها يک 

داستان  ادبی با تصاويری بسيار زيبا منتشر می كند.
نش��ر »فروبل كان«114 دو مجله  منتشر می كند كه عبارت اند 
از: داستان های مصور برای  كودكان حاوی داستان ها و تصاويری 
عالی  است و كتاب  دربارة طبيعت برای كودكان مطالب آن  دربارة 
طبيعت است. مجالت بسيار زياد ديگري مانند خورشيد115 )گروه 
سني 4 تا 6(، داستان های كودكان116 )مجله ای  ادبی(، داستان های 
مصور گاكن117 توس��ط كمپاني »گاكوش��وكن كيو شا«118 منتشر 

می شوند و عمدة مطالب آن ها داستان های مصور است.
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در دنياي امروز هنگامي كه از رسانه هاي آموزشي 
س�خن به ميان مي آيد، طيفي از نس�خه هاي چاپي و 
فضاهاي برخ�ط )آن الين( و مجازي ب�ه ذهن متبادر 
مي ش�ود. بيش�تر مجالت عالوه بر نس�خة چاپي، از 
طريق سايت ها نيز در اختيار عالقه مندان قرار دارند. 
مجالتي نيز هستند كه تنها در نسخه هاي الكترونيكي 
به مخاطبان خود ارائه مي شوند. برخي از شركت هاي 
انتش�اراتي ب�زرگ نيز به ص�ورت تخصصي، مجالت 

آموزشي منتشر مي كنند. 
به منظور آش�نايي با منابع آموزش�ي كشورهاي 
ديگر، صد عنوان از رسانه هاي آموزشي جهان معرفي 
مي گردد. به دلي�ل آنكه ارائة توضيحات كامل دربارة 
هر ي�ك از عنوان های نام برده ش�ده از حوصلة يك 
شماره خارج است، در اين شماره تنها به ذكر عنوان 
رسانه ها و نشانی وبگاه ها بسنده شده و معرفي ديگر 

ويژگي ها را به شماره هاي آينده موكول نموده ايم.

الف( محصوالت آموزشي دفاتر انتشاراتي
 مجالت آموزش�ي ش�ركت راتل�ج )تيلر و فرانس�يس(:1
آرش��يوويكنس��خةرايگان)نمونه(ازتماميمجالتاين
دفترانتش��اراتيدرپاي��گاهاينترنتيايندفتربهنش��اني:

tandfonline.com قابلمشاهدهاست.

1.تكنول��وژي،تربيتوآموزشوپرورش:2مجلةتخصصي
انجمن»فناورياطالعاتدرآموزشمعلمان«

2.آم��وزشتربيتبدنيوورزش:3مجلةرس��مي»انجمن
تربيتبدني«برايمعلماناينرشته

3.آم��وزشدردورانكودك��ي:4مجل��ةرس��مي»انجمن
بينالملليآموزشدردورانكودكي«

4.رفتاردرتربيتمعلم:5مجلةويژة»انجمنآموزش��ياران
معلمي«

5.آموزشوپرورش13-6:3مجلهايبينالملليبارويكرد
آموزشكودكان3تا13ساله

100 رسانة آموزشي جهان

           دكتر نيره  شاه محمدي
                معصومه خيرآبادي

پژوهش
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6.آموزشدوزبانهودوزبانگي)مجلةبينالمللي(:7مختص
مسائلآموزشدرمحيطهايدوزبانه

7.نش��ريةيادگيريزبان:8مجلةرسمي»انجمنيادگيري
زبان«

8.نشريةاروپاييمطالعاتآموزشدردورانكودكي:9مجلة
رسمي»انجمناروپاييمطالعاتآموزشدردورانكودكي«
9.تكنيكهايآموزشي10)مجلةبينالمللي(:نشريةرسمي

»مؤسسةمليآموزشسنگاپور«
10.روانشناس��يآموزش��ي:11مجلةبينالملليباموضوع

روانشناسيتجربيآموزشي
11.نش��ريةبينالملليبازي:12باتوجهب��هنقشبازيدر

آموزش
12.معلمجديد:13مجلةرس��مي»انجمنمعلمانوكالج

نيويورك«
13.نشريةاروپاييتربيتمعلم:14مجلةتخصصي»انجمن

آموزشمعلماندراروپا«

 مجالت آموزشي دفتر انتشاراتي اسپرينگر:15 مشخصات
تماميمجالترويپايگاهاينترنتيدفترانتشاراتياسپرينگر
بهنشاني springer.com قابلدسترسياست.چكيدةمقاالت
بهصورتبرخطومتنكاملآنهاازطريقخريداينترنتي

درسايتايندفترارائهميشود.
14.نش��ريةآموزشمعلمعلوم:16مجلةرس��مي»انجمن

معلمانعلوم«
15.آم��وزشچندزبانه:17دسترس��يبهمتنكاملمقاالت
اينمجلهبهصورتآنالينرويپايگاهاينترنتيبهنشاني 

multilingual_education.com امكانپذيراست.

16.ادبياتك��ودكاندرآموزش:18فصلنامهايبينالمللي
ش��املمق��االتومصاحبههاييبانويس��ندگانكودكو
نوجوان،نقدآثاركالسيكبرايخوانندگانجوان،توصيف
طرحه��ايموف��قب��رايخوان��دندركالسدرسوارائة

موضوعاتمرتبطبامهارتخواندنبهمعلماناست.
17.نش��ريةآم��وزشوپ��رورشدردورانكودكي:19ويژة
دس��تاندركارانآم��وزشكودكانازجمل��همربيانپيش

دبستاني،معلمانواستادانتربيتمعلم
18.تكنولوژيه��اياطالعاتيوآموزش��ي:20اينمجلهبه
بي��انرابطةبينفناورياطالع��اتوارتباطاتباآموزشو
پرورشميپردازد.چشماندازمجلهتماميسطوحآموزشي
ازبرنامههايُخردكارب��رديمانندنمونههايكالسدرس
تاپروژههايكالنمانندسياس��تگذاريهايمليدرحوزة

فناورياطالعاتوآموزشرادربرميگيرد.
19.تكنول��وژي،دانشويادگي��ري:21مجلهايبينالمللي
ك��هبهآموزشزب��ان،هنر،علومورياضياتبااس��تفادهاز
تكنولوژيهايجديدتوجهدارد.محتواياينمجلهمتشكل
ازمقاالتوگزارشهايآموزشيبااستفادهازفناورياست.
20.خواندنونوش��تن:22مجلهايبينرشتهايكهمقاالتي
باموضوعكس��بمهارتهايخواندنونوش��تنرامنتشر
ميكن��د.اينمقاالتتلفيقيازرش��تههايزبانشناس��ي،
پردازشاطالعات،عصبشناس��ي،روانشناسيشناختي،

علومگفتاريوشنيداريوآموزشوپرورشهستند.
21.تغييرآموزش��ي:23ايدههايمهموش��واهديازتغيير
درآموزشرامنتش��رميكند.دراي��نمجله،تأثيرعوامل
اجتماع��ي،اقتصاديوفرهنگيبرتغيي��ردرروندآموزش

بررسيميشود.
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22.نش��ريةبينالملليدورانكودكي:24اينمجلهبامطرح
كردنمسائلچندفرهنگي،آموزشكودكانوتوسعةپايدار
ومس��ائلجاريدرآموزشوپرورش،بهموضوعمراقبتو

آموزشكودكاندردورانابتداييميپردازد.
23.مروريبرروانشناسيآموزشي:25مجلهايبينالمللي
اس��تكهمطالبمربوطبهروانشناس��يآموزشي،اعماز
مقاالتپژوهش��ي،گزارش��اتونظراتجديددراينحوزه

رامنتشرميكند.
24.نشريةآموزشرفتاري:26منبعيبراياستفادهازاصول
رفتاريوفناوريدرآموزشوپرورشدانشآموزانمعلول،

درمعرضخطروعادِيتماميسنيناست.
25.تحقيقدرتكنولوژيآموزش��يوتوس��عه:27نش��رية
»انجمنروابطآموزشيوتكنولوژي«استكههرماهدوبار

چاپميشود.
26.نش��ريةاروپاييروانشناسيآموزشي:28اينفصلنامه
بارويكرديبينرش��تهايوتلفيقمس��ائلروانشناس��ي،
جامعهشناس��يوآموزشوپرورش،بهبحثدرحوزههاي

مذكورميپردازد.
27.محققاسترالياييدرحوزةآموزشوپرورش:29مجلة
رسمي»انجمنپژوهشگرانآموزشوپرورش«استرالياكه
باچاپمقاالتعلمي،ديدگاههايمحققانبينالملليرادر

حوزةآموزشوپرورشمطرحميكند.

 مجالت آموزشي شركت انتشاراتي سيج30
28.زباناول31)فصلنامه(:

fla.sagepub.com

29.نشريةكاناداييروانشناسيمدرسهاي32)فصلنامه(:

cjs.sagepub.com

30.كودكبااستعداد33)فصلنامه(:
gcq.sagepub.com

31.توسعةمدارس34)گاهنامه(:
imp.sagepub.com

32.سياستگذاريآموزشي35)دوماهنامه(:
epx.sagepub.com 

33.مديريتآموزشي36)فصلنامه(:
ecl.sagepub.com

34.نشريةسوادآموزیدردورانكودكی:37
 ecl.sagepub.com   

35.نشريةمعلوليتهايذهني:38
jid.sagepub.com

36.پژوهشدرآموزشزباندوم:39
ltr.sagepub.com

37.نشريةناتوانيهاييادگيري:40
ldx.sagepub.com

38.موضوعاتيدررهبريآموزشي:41
jel.sagepub.com 

39.نشريةتربيتمعلم:42
jte.sagepub.com

40.مديريتدرآموزشوپرورش:43
mie.sagepub.com

41.موضوعاتويژةآموزشكودكاندرسنينپايين:44
tec.sagepub.com

ب( مجالت الكترونيكي و سايت هاي آموزشي
42.آموزشدراسكاتلند)مجلةالكترونيكي(:45



105

educationscotland.gov.uk

43.معلمآنالين:46
teachers.org.uk

44.دورانكودكيامروز:47
childhoodstoday.org

45.آموزشاستثنايي)مجلةبينالمللي(:48
internationaljournalofspecialeducation.com 

46.آموزشروانشناسيتربيتي49)مجلةالكترونيكي(: 
teachingedupsych.org

47.آموزشزبانانگليسي،تمرينونقد:50
edlinked.soe.ac.nz

48.يادگيريوآموزش51)مجلةآنالين(:
jolt.merlot.org

49.شورايمليمعلمانزبانانگليسی52)وبگاه(:
ncte.org 

50.»درمدرسه«53)وبگاهآموزشي(:
  insidetheschool.com

51.كتابداران)مجلةالكترونيكي(:
teacherlibrarian.com

52.مديريتكالسدرسهوشمند54)وبگاهآموزشي(:
smartclassroommanagement.com

53.يادگيريابتدايي55)وبگاهآموزشي(:
learningfirst.org

54.آموزش56)وبگاه(:
 education.com

55.جهانآموزش57)وبگاه(:
educationworld.com  

56.اخبارآموزشي58)وبگاه(:
educationnews.com 

57.آموزشامروز59)وبگاه(:
teachingtoday.glencoe.com 

ج( مجالت آموزشي
58.معلماستراليايي:60

ozteacher.com.au

59.صفحةآموزشي:61
 metromagazine.com.au

60.مربياستراليايي:62
hardiegrant.com.au

61.راهحلهايفناوريدرآموزش:63
educationtechnologysolutions.com.au

62.راههايديگر:64
home-ed.vic.edu.au

63.معلم:65
research.acer.edu.au

64.ارتباط:66
research.acer.edu.au

65.محاسباتآموزشياستراليايي:67
acce.edu.au

66.رهبريدربرنامهريزيآموزشي68)مجلةالكترونيكي(:
 cmslive.curriculum.edu.au 

67.مطالعاتيدربارةيادگيري،ارزيابي،نوآوريوتوسعه:69 
sleid.cqu.edu.au

68.معلميدراسكاتلند:70
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teachingscothland.org.uk
69.پشتيبانييادگيري:71

learningsupport.co.uk
70.آموزشوپرورشامروز:72

collegeofteachers.ac.uk 
71.آموختنتكنولوژيبهمنظورآموزش:73

teachingtechnology.co.uk

72.طراحيوتكنولوژيآموزشي74)مجلةبينالمللي(:
ojs.Iboro.ac.uk

73.تكنولوژيآموزشياستثنايي:75
tamcec.org

74.آموزشمؤثر:76
uncw.edu

75.مدرسةراهنمايي:77
amle.org

76.سوادآموزيازطريقعلوم78)مجلةالكترونيكي(:
ejlts.ucdavis.edu

77.يادگيريديجيتاليدرتربيتمعلم:79
iste.org

78.آموزشوتربيتمعلم:80
sciencedirect.com 

79.مدرسةابتدايي:81
press.uchicago.edu

80.دبيرستان:82
 muse.jhu.edu

81.سوادآموزيوباسوادي:83
rrcna.org

82.آموزشعلومومحيطزيست84)مجلةبينالمللی(:
ijese.com

83.مسائلتربيتمعلم:85
ite.chapman.edu

84.مدرسةآمريكايي:
asbj.com/MainMenuCategory/Archive

85.تربيتمعلم)فصلنامه(:86
tegjournal.org

86.موضوعاتجاريدرآموزشوپرورش:87
cie.asu.edu

87.آموزشورفتاركودكان:88
muse.jhu.edu

88.مدارس؛مطالعاتيدربارةآموزشوپرورش:89
press.uchicago.edu

89.نشريةآمريكاييآموزش:90
press.uchicago.edu

90.مربيآمريكايي:91
aft.org

91.معلمآمريكايي:92
aft.org

92.آموزشوپرورشآينده:93
educationnext.org

93.مطالعاتانتقاديدرسياستگذاريهايآموزشي:94
jceps.com

94.معلميادگيرنده:95
learningteacher.eu

95.معلمكانادايي:96
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canadianmagazineteacher.com

96.بياموز:97
teachmag_digital.com

97.اي.تي.اي:98
teachers.ab.ca

98.نشريةكاناداييآموزشوپرورش:99
  ojs.vre.ca

99.نشريةكاناداييزبانشناسيكاربردي:100
  ojs.vre.ca

100.معلممثبت:101
teacherplus.org

پي نوشت

1. Routlage (T&F)
2. Technology, Pedagogy and Education
3. Physical Education and Sport Pedagogy
4. Childhood Education
5. Action in Teacher Education
6. Education 3 - 13
7. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
8. THE Language Learning Journal
9. European Early Childhood Education Research Journal
10. Pedagogies
11. Educational Psychology
12. International Journal of Play
13. New Educator
14. European Journal of Teacher Education
15. Springer
16. Journal of Science Teacher Education
17. Multilingual Education
18. Children’s Literature in Education
19. Early Childhood Education Journal
20. Educational and Informational Technologies
21. Technology, knowledge and Learning
22. Reading and Writing
23. Educational Change
24. International Journal of Early Childhood
25. Educational Psychology Review
26. Journal of Behavioral Education
27. Educational Technology Research and Development

28. European Journal of Psychology in Education
29. An Australian Educational Researcher
30. SAGE Publication
31. First Language
32. Canadian Journal of School Psychology
33. Gifted Child Quarterly
34. Improving Schools
35. Educational Policy
36. Educational Administration Quarterly
37. Journal of in Early Childhood Literacy
38. Journal of Intellectual Disabilities
39. Language Teaching Research
40. Journal of Learning Disabilities
41. Cases in Educational Leadership
42. Journal of Teacher Education
43. Management in Education
44. Topics in Early Childhood Special Education
45. Education Scotland (connected magazine)
46. The teacher online
47. Childhoods Today
48. International Journal of Special Education
49. Teaching Educational Psychology
50. English Teaching: Practice and Critique
51. Journal of Online Learning and Teaching
52. National Council of Teachers of English (NCTE)
53. Inside the school 
54. Smart classroom management 
55. Learning first 
56. Education
57. Education World
58. Education News
59. Teaching Today
60. Australian Teacher
61. Screen Education
62. Australian Educator
63. Education Technology Solutions
64. Otherways
65. Teacher
66. Connect
67. Australian Educational Computing
68. Curriculum Leadership
69. Studies In Learning, Evaluation, Innovation and Development
70. Teaching Scotland
71. Learning Support
72. Education Today
73. Teaching Technology for Education
74. Design and Technology Education: an International Journal
75. Journal of Special Education Technology (JSET)
76. The Journal of Effecting Teaching (JET)
77. Middle School Journal
78. Electronic Journal of Literacy through Science (EJLTS)
79. Journal of Digital Learning in Teacher Education
80. Teaching and Teacher Education
81. The Elementary School Journal
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82. The High School Journal
83. Literacy Teaching and Learning
84. International Journal of Environmental and Science Education
85. Issues in Teacher Education
86. Teacher Education Quarterly
87. Current Issues in Education
88. Education and Treatment of Children
89. Schools: Studies in Education
90. American Journal of Education
91. American Educator
92. American Teacher
93. Education next
94. The Journal of Critical Education Policy Studies
95. Learning Teacher Magazine
96. Canadian teacher magazine (CTM)
97. Teach Magazine
98. ATA Magazine
99. Canadian Journal of Education
100. Canadian Journal of Applied Linguistics
101. Teacher Plus
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مقدمه
يادنامه ها تنها يادنامه اند. قرار نيست به تفصيل چيزی را بررسی 
كنند، قادر نيس��تند مفصل و تمام و كمال حق مطلبی را ادا كنند، 
تنها يادنامه ای هس��تند برای يادآوری اتفاقات بسيار مهم؛ آن قدر 
مهم كه ردشان بر زندگی شخصی، هنری و حرفه ای ديگران باقی 
می ماند. يادنامة »علی نامور« هم از اين قاعده مس��تثنی نيست؛ 
نمی تواند حق مطلب را ادا كند، به س��اعت ها بحث و تحليل نياز 
دارد تا بالغ شود. نياز دارد تا علی نامور را به  خوبی بشناسد، هنرش 
را درک كند و هر صبح كه در ويترين انتش��ارات مدرسه نگاهش 
به جلدهايی كه او به تصوير كشيده است می افتد، »آه«های بلند 
نكش��د. »علی نامور« هرروز بر شيش��ة ويترين انتشارات مدرسه 
هس��ت. علی نامور هنوز در راهروهای مجالت رش��د در رفت و 
آمد اس��ت، هنوز در كتاب های درس��ی هس��ت و هنوز پوستری 
از او در دفتر رش��د نوجوان باقی اس��ت؛ پوس��تری از چهرة او كه 
روزی كه داشت می رفت به جنوب تهران، دست به دست شد ميان 

مشايعت كنندگان. آنچه در پی می آيد، دربارة چيزهايی است كه تا 
به حال گفته نش��ده اند. يادنامه ای است كوتاه، خيلی كوتاه، دربارة 

بودنش، رفتنش ، آرامشش و آثارش. 

علی نامور
متولد:55/1/1 

تاريخ فوت:89/5/10
تحصيالت: دانش آموختة دانشس��رای تربيت معلم پارس آباد ، 

كارشناس رشتة هنرهای تجسمی
شغل: دبير نقاشی، نقاش و تصويرگر كتاب

برخی كتاب هايی كه علی نامور تصويرگری كرده است:
1. او. : ترانه وفايی. ایرانبان

2. نبرد حران. مژگان شيخی. مدرسه

                                                                                                                                          

                   یادنامة زنده یاد علی نامور، تصویرگر مجالت رشد

                                                                                                                                                    به كوشش تهمینه حدادی

یادمان

سایه اش هنوز كنار ماست
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3. مثل قیامت. محمدتقی اختياری. مدرسه
4. آریایی ها. جمشيد خانيان. مدرسه

5. هدیة روباه. مرجان كشاورزی آزاد. مدرسه
6. ترانه های عاشقانه. مصطفی رحماندوست. شباويز

7. خاله خاله جان، بابا مهربان. مصطفی رحماندوس��ت. 
شباويز

8. عاشق و صنم. محمدرضا شمس. شباويز
9. غصه پرداز. هدا حدادی. شباويز

10. شب های سوری. هدا حدادی. شباويز
11. دومرول دیوانه. محمدرضا شمس. شباويز

12. پسری كه نبود. فريده خلعتبری. شباويز
13. خواب بیداری. فريده خلعتبری. شباويز

14. فرشتة گیسو بلند. مهدی ميركيايی. شباويز
15. شاه شاخ دار. آتوسا شاملو. شباويز

16. لطیفه های كودكانه. داوود لطف اهلل. نشر پيدايش
17. قصه های�ی برای خواب ك�ودكان. گيتا گركانی و 

ناصر يوسفی. پيدايش
18. قصه های ش�یرین وی�س و رامین. الله جعفری. 

پيدايش
19. به همسرم جودی. سولماز جوشقانی. پيدايش

20. لیل�ی نام تم�ام دخت�ران زمین اس�ت. عرفان 
نظرآهاری. صابرين

21. كوله پشتی ات كجاست؟عرفان نظرآهاری. به نشر
22. كمدی الهی. دانته. اميركبير

23. دن كیشوت. سروانتش. اميركبير
24. شازده گالبی. عذرا جوزدانی. سروش

25. روبه آسمان. فريبا كلهر. سروش

26. خانواده آقای چرخش�ی. طاهره ايبد. كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان

27. نامه هایی به آقا غوله. محمدرضا يوسفی. كتاب چرخ 
و فلک

28. بندرخت�ی كه ب�رای خودش دل داش�ت. فرهاد 
حسن زاده. كتاب چرخ و فلک

29. كالغ ها هم می میرند. داوود غفارزادگان. سبزخامه
30. من، زن بابا و دماغ بابام. محمدرضا شمس. افق
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غروب . . . 

غروب . . . 
به گاه ايستادن ، تنهايم . . . 

تكيه گاه دشت، بی نهايت خاليست
و دويدن هامان در رويا، تمام نشدنی

از كنار مزرعه
 و از كنار درختی كه سال ها تنهاست ، می گذرم

 جاده ای ساكت
 ولی پر تپش از ساية يک سنجاقک

 می ايستم
ابرها باالی دشت آرام اند

 شايد ، باران ببارد
 چشمانم را با شتاب باز می كنم

 جاده را سر می كشم
 و می چرخم

دستانم موازی جاده
و چقدر شبيه بال های پرندگان تيز است

 نگاهی به گذشته ، كودک بودم
 بازی 
 گريه

 خواب
صبح ، بيداری بی ميل از قصه ها

 دوری از پرواز و راه رفتن كنار ستاره ها
 كودكی تيری بود از كمان جهيده

 و چه زود غروب كرد
كنار فرزندانم روبه روی همين دشت ايستاده ايم

 دست بر سر دخترم می كشم
 موهايش به سوی درختان رم می كنند
 نگاه مهربان همسرم را به ياد می آورم

سايه اش هنوز كنار ماست
 دخترم را سخت در آغوش می كشم

 سبزه ها خيس می شوند
پسرم استوار دستانش را دور كمرم حلقه می زند

 چقدر فرصت خداحافظی نزديک است
 از پشت كوه ها به راه می افتد

اكنون برای ايستادن پيرم
و تنها از خاطرات دوران شاداب زندگی خرسندم

 می بالم ، مغرور می گردم
 روی عصا محكم خم می شوم

 ريه هايم از هوای تنهايی لبريز می شوند
 و من سردم می شود

روبه روی چشمانم ، فرزندانم و فرزندانشان
 زندگی باقيست

 ولی ديگر از آن من نيست
 و من بی شک امروز غروب خواهم كرد

1378/12/26      
               صبح ساعت 10:07

         علی نامور
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1
قرار شد برويم پارک الله، زيرانداز بيندازيم و كارگاه هامان  را 
در ه��وای آزاد برگزار كنيم. اين اتفاق هم افتاد. علی نامور از بين 
نامزدهای مختلف انتخاب شد )مدتی بود كه بيشتر با »دوچرخه« 
كار می كرد(. همين شد كه پنج شنبه، هفتم مرداد، او زودتر از همه 
آنجا بود. مثل تمام روزهای تابس��تان اش  بلوز و ش��لوار س��فيد و 
خنک پوشيده بود و منتظر مانده بود خبرنگارهای افتخاری نشريه  
»دوچرخه« روزنامه همشهری برسند و به كمک او جلد ويژه نامة 
»روز نوجوان « را كار كنند. دير رس��يدم. ق��رار هم نبود اول وقت 
آنجا باشم. بقية كارگاه ها كنار هم برگزار می شدند. گروه علی نامور 
دورتر بود. نمی دان��م  چرا از بين همة آن ها، كارگاه تصويرگری را 
انتخاب كردم و اصاًل چه لزومی داش��ت علی نامور موقع س��الم 
و احوال پرس��ی  جلوی پايم بلند شود و حال خواهرم را بپرسد بعد 
بروم و ش��ب ماجرا را به خواهرم بگويم و هردو شروع كنيم  راجع 
به خوبی های نامور حرف زدن. می دانم كه قطعاً همة اين اتفاق ها 

معنی داشت؛ قطعاً. 

2
آن روز چش��مم مدام دنبال اين بود كه نامور امروز چه  چيزی 
خل��ق می كند. او مدام راجع ب��ه رنگ گذاری صحبت  می كرد كه، 
چطور از رنگ تيره به روش��ن برس��يم. همه  داشتند تندتند كالغ 
می كش��يدند و من مدام به اين فك��ر می كردم كه، چقدر كارهای 
نامور متفاوت ش��ده است! او كالغ می كشيد و كالغ هايش شبيه 
تصاوير كتاب های  »فرشتة گيسو بلند«، »غصه پرداز«، »من و زن 
باب��ام و دماغ بابام « نبود؛ حت��ی كتاب های طنزی كه در اين چند 
س��اله تصويرگری شان  را برعهده داشت. بعد از رفتنش اين بحث 
داغ تر شد. يكی می گفت: »می دانيد بدی قضيه چه بود؟ علی ديگر 
برعكس صد و پنجاه كتاب قبلی اش انتزاعی كار نمی كرد و درست 
وقتی كه وارد دورة جديدی از تصويرگری شد، از بين ما رفت؛ بايد 
می ماند!« يكی ديگر می گفت: »آن  روز كه داشتم آخرين كتابش 
را ورق می زدم، ديدم، وای، عجب كارهای خوبی! باورم نمی ش��د 

چطور از آن سبک  به اين سبک متفاوت رسيده است.« 
3

تند رفتنش معنی داشت

یادمان
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يكشنبه نشسته بوديم توی تحريريه. قرار شد از خبرنگارهای 
افتخاری حاضر در كارگاه ها يادداش��ت، گزارش و خاطره بگيريم. 
يكی از بچه های كارگاه تصويرگری راجع به استادش  نوشته بود: 
»او كتانی های آل اس��تار سفيدش را درآورد و به ما گفت، از آن ها 
ايده بگيريم! وقتی از كمبود آب برای  رنگ هايمان ناليديم، گفت، 
هنر در فقر به دنيا می آيد و در ثروت می ميرد!« عاشق اين مطلب 
ش��دم؛ رفتم و عكس های  او را نگاه كردم. هم��كارم در تمام آن 
دو روز می گف��ت: »چه  قدر نامور خوب اس��ت! اولين باری بود كه 

می ديدمش. راستی، چند سالش است ؟سی و چهار سال!
4

روز بعد از آن همكارم گريه می كرد. س��ه روز بعد از آن  مدام 
عكس هايی را كه از دست هايش در حين تصويرگری  گرفته بوديم، 
نگاه می كرديم. چه دس��ت های خاصی! اين ها واقعاً معنی داشت؛ 

واقعاً. 
5

دوشنبه صبح خيلی ها اين پيام را دريافت كردند: »علی نامور 
هم رفت«. اين جمله زياده از حد ابهام داش��ت. شايد همان معنی 
را می داد كه دربارة خيلی ها كه س��فر می كردند برای هنر، صادق 
بود. اما، اين طور نبود. بايد دنبال دوستانش می گشتم برای گرفتن 
يادداشت. بايد به خيلی ها زمان برگزاری مراسم را خبر می دادم. بايد 
باور می كردم كه او شنبه آمد اينجا، كه يكشنبه رفته بود و آخرين 
تصويرگری اش را تحويل  »سروش كودكان « داده  بود، كه همين 
ديروز پژمان رحيمی زاده را ديده بود توی يک  كتاب فروشی و پريده 
بود و او را ترسانده بود و بعد راهش را كشيده بود و رفته بود، بعد 
از گفت��ن اين جمله: »اومده بودم  بترس��ونمت و برم!«رحيمی زاده 
گفت: »واقعاً از شنيدن خبر فوت نامور ترسيدم!« همگی ترسيديم؛ 

همگی. 

6
عجب روزی ب��ود؛ همه بودند. نه برای جايزه های داخلی اش  
آمده بودند، نه برای جايزة هزار و يک ش��ب كشور پرتغال، نه  برای 
جايزه های تايپه و بلگراد. نويسنده ها، تصويرگرها، مديران  مجالت 
رش��د، ناش��ران برجس��ته . . . آرام بودند آن روز. زمانی  كه بود، با 
خودش آرامش می آورد. آن روز هم آرامش آورد. نمی دانم، ش��ايد 
قرار بود با آن آرامش خداحافظی كنيم! نمی دانم  چرا آن روز يكی از 
نزديک ترين دوستانش مرا مخاطب قرار داد و گفت: »فيلم برداری 
برای دخترش با تو. « بعد شانه هايم  سنگينی كرد؛ اما معنی داشت. 
همة اين اتفاق ها معنی داش��ت، و من مراس��م را برای دخترش با 
دوربينی كوچک فيلم برداری  ك��ردم. يكی ديگر هم آمد و گفت: 
»بعداً عكس ها را بدهيد به  سايت. « خواستم بگويم: »من خبرنگار 
نيستم؛ من كسی هستم  كه با نامور يک روز خوب را بعد از مدت ها 

گذرانده. « خانة هنرمندان آن روز شلوغ بود؛ يک شلوغی آرام!
7

آن روز وقت��ی كارگاه تمام ش��د، نامور از جايش بلند ش��د و 
رفت. نماند مانند بقيه، كه ناهار بخوريم و عكس بيندازيم. گفت : 
»می خواهم با همسر و دخترم باشم. « تند رفت؛ بايد می رفت. حتمًا 

معنی داشت اين كارها؛ حتماً.
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»مهدي��ه حاجی ابوالحس��ن« همس��ر علی نام��ور ، نقاش و 
تصويرگر است. او پيش از آشنايی با علی نامور تصويرگری می كرد 
و به تازگی هم دو عنوان كتاب با تصويرگری های او در انتش��ارات 

اميركبير به چاپ رسيده است. 
با او در منزلش قرار می گذارم و چيزهايی را كه می دانم دوست 
نخواهد داش��ت، از او نمی پرسم. خانة آن ها در يكی از كوچه پس 
كوچه های ميدان امام حسين)ع( است و در و ديوارش حاكی از آن 

است كه هنرمندی در اين خانه زندگی می كند. 
مهديه خيلی راحت به سؤاالت پاسخ می دهد؛ به تمام سؤاالتی 
كه حتی خودم برای مطرح ك��ردن آن ها مردد بوده ام. با او دربارة 
شخصيت علی نامور، كاركردنش و حتی مرگش صحبت می كنيم. 

خيلی راحت، خيلی آهسته، خيلی آرام. . . 

- بگذار این طور ش�روع كنیم؛ به نظر می آمد علی 
نامور از جمع گریزان است. مثالً در بسیاری از محافل 
دیده نمی شد. این حس شخصی من است یا واقعاً او 

این خصلت را داشت؟
*نه، واقعاً اين طور بود. می توانم بگويم خلق و خوی درويشی 
داش��ت و اگر از جمع فاصل��ه می گرفت، برای اين ب��ود كه وارد 
حاش��يه های تصويرگری يا نقاشی نشود. يادم نمی آيد كه يک بار 
هم دربارة تصويرگری ديگری بد گفته باشد. قاعدتاً آدم هايی هستند 
كه از هم خوششان نيايد، حتی خود من و شما هم ممكن است از 
كسانی خوشمان نيايد اما علی اين طور نبود. او رابطة خوبش را با 

همه داشت و دربارة كسی هم قضاوت نمی كرد. 
 - این فاصله گیری از جمع تو را اذیت نمی كرد؟

*ن��ه. در هرح��ال او رابطه های حرفه ای اش را داش��ت و ما 
ب��ا برخی از تصويرگران در رفت و آمد بوديم. يعنی جمع دوس��تانة 
خودمان را داش��تيم اما مثل س��ايرين روابطمان گس��ترده نبود و 

هركسی را دوست محسوب نمی كرديم. 

مردی كه خودش را می كشید
گفت وگو با مهدیه حاجی ابوالحسن، همسر زنده یاد علی نامور

یادمان
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- ك�دام تصویرگره�ا بودن�د كه آثارش�ان را دوس�ت 
داشت؟

* فرشيد شفيعی و محمدعلی بنی اسدی. هميشه آثارشان را 
دنبال می كرد. جالب اس��ت كه هر دوی اين افراد هم بدون اينكه 
حس علی را دربارة خودش��ان بدانند، در تمام مراسم علی شركت 

كردند. 
- خودش تصویرگری را چه طور شروع كرد؟

* برحسب يک اتفاق. او دانشجوی رشتة هنرهای تجسمی 
بود. يک روز يكی از اس��تادانش كتابی ب��ه او می دهد و می گويد 
برو برای كتاب نقاش��ی بكش تا نمرة درس��ی را كه با من داری، 
به تو بدهم. عل��ی هم می رود و كار می كند. بعد از مدتی می بيند 
كتاب با نام استادش و البته بی اجازه چاپ شده است. پيگير قضيه 
می شود و استاد به او توضيح می دهد كه كاری كه علی انجام داده 
تصويرگری است. از آن به بعد، علی از تصويرگری خوشش می آيد 

و به طور جدی وارد اين كار می شود. 
- این قضیه آن موقع تا چه حد برایش جدی بود؟

*زياد؛ س��ه تا از كتاب هايش در همان زمان دانشجويی چاپ 
شدند. 

- اما نقاشی را هم دنبال كرد؟
*بله. 

- و كدام را بیشتر دوست داشت؟
*نقاشی. 

- همین رشته را هم در هنرستان تدریس می كرد؟
*بله، هفته ای سه روز. 
- معلم مهربانی بود؟

*بله، خب با برخی از دانش آموزانش رفت و آمد داشت و گمان 
می كنم بيشتر افراد علی را با رفتارهای خوبش می شناختند. پس 

قاعدتاً به عنوان معلم هم خوش رفتار بوده. 
- برگردیم به تصویرگری. می گویند بعضی تصویرگرها 

بدقول اند. آقای نامور هم جزء آن دسته بود؟
*نه. جالب اس��ت كه هميشه كارهايش را زودتر از موعد هم 

تحويل می داد. 
- زمان هایی كه به كارهایش اصالحی می خورد، چه؟آن 

موقع ها هم خوش قول بود؟
*بله. او آدم صبوری بود و تا جايی كه می توانس��ت و به كار 
لطمه نمی خورد، نظر ناش��ران را می شنيد و اثرش را تغيير می داد. 
اتفاقاً من بيشتر از او نسبت به اصالحی ها حساس بودم و ضرورتی 
نمی دي��دم كه هم��ة آن ها اعمال ش��ود اما او به ناش��رها احترام 
می گذاش��ت. شده بود كه بخواهد كاری را كامل پس بگيرد. متن 
هم برايش بسيارمهم بود. شده بود اثری از يک نويسندة برجسته را 
به او بدهند و بگويد متنش خوب نيست و آن را قبول نكرده باشد. 
- علی نامور آتلیه نداشت و در خانه كار می كرد. دوست 

دارم دربارة نوع كار كردنش بگویی. 
* او از صبح تا ش��ب طراحی می كرد. در مهمانی و س��فر و 
كنار س��فرة غذا هم دفترش همراهش بود. شب ها هم دفترش را 
می گذاش��ت باالی س��رش تا اگر احياناً بی خواب شد ، بلند شود و 
طراحی كند . می ش��د كه چند هفته ه��م از خانه بيرون نمی رفت. 
يک بار حساب كرديم ديديم يک ماه است تا دم در خانه هم نرفته 

است. تمام آن مدت فقط طراحی و نقاشی می كرد. 

- آدم شلخته ای هم بود؟
*شلختگی های خاص هنرمندان را داشت، اما اين شلختگی 

نظم داشت. چيزی گم نمی شد. 
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- در تصویرگری از چه موادی استفاده می كرد؟
*رنگ پالستيک ساختمان. 

- جداً؟
*بل��ه. زمان دانش��جويی كه پول نداش��ت، از اين نوع رنگ 
استفاده می كرد. بعدها هم كه ديگر می توانست رنگ های نقاشی 

بخرد، ترجيح می داد از همين رنگ استفاده كند. 

- ش�ما یک دخت�ر كوچک هم داری�د. كار كردن برای 
آقای نامور در این شرایط سخت نبود؟

*جالب اس��ت كه اين موضوع را مطرح كرديد. نه اتفاقاً آنا رز 
راحت می توانست كارهای پدرش را ببيند و پدرش معتقد نبود بچه 
نبايد به چيزی دست بزند. آنا رز می نشست پهلوی پدرش و علی 
ه��م به كارش ادامه می داد. علی می گفت حتی اگر روی يک كار 
تمام شده لكه ای هم ايجاد شود، بايد روی آن لكه كار كرد و آن را 

بخشی از كار كرد. به خاطر همين دلواپسی نداشت. 

- حاال آنا رز چه عكس العملی نسبت به كارهای پدرش 
دارد؟

*اگر كارهای پدرش را ميان صد تا كار ديگر هم بگذارم، آن ها 
را می شناسد و جالب اينكه تحليلشان می كند. دربارة جزء به جزء 

كار حرف می زند و نظر می دهد. 

- چرا علی نامور در حالی كه كار رئال انجام می داد. در 
تصویرگری آن قدر از متن فاصله می گرفت؟ 

* همان طوركه گفتم، مهم بود متن خوبی دس��تش برسد و 
بتوان��د از آن ايده بگيرد اما بعد خودش به ايده پردازی می پرداخت. 
اعتقاد داش��ت متن و تصوير دو دنيای متفاوت اند. بنابر اين اگر در 

متن آمده بود در دس��ت دختر ليوان اس��ت، او در دست ديگرش 
گل می گذاش��ت. معتقد بود تصويرگری بايد با دنيای رئال فاصله 

داشته باشد. 

- خ�ب ای�ن متك�ی نب�ودن به مت�ن تصویرگ�ری را 
س�خت می كند. او واقعاً می توانست آن طور كه می خواهد 

تصویرگری كند؟
*بعضی ناش��رها بودند كه اين اج��ازه را به او می دادند و او با 
آن ها راحت تر و بيشتر كار می كرد، اما در هرحال مثل هر تصويرگر 
ديگری آرزويش اين بود ك��ه آن طور كه می خواهد تصويرگری 

كند. 
- علی نامور جز شعرهایی كه از او در اختیار داریم، چیز 

دیگری هم نوشته  است؟ 
*او برای خودش ش��عر می گفت. يک دفتر ش��عر دارد كه در 

سال های مختلفی آن ها را سروده. 

- جز تدریس، نقاش�ی، تصویرگ�ری و. . . كار دیگری 
هم انجام می داد؟

*ساز می زد، اواخر عمرش هم انيميشن و كار حجم را شروع 
كرده بود كه نصفه ماندند. البته بايد بگويم هفتة آخر عمرش، يعنی 
از 2 تا 10 مرداد، جز شركت در يک كارگاه كه شما هم آنجا بوديد، 

هيچ كاری انجام نداد. ناگهان دست از كار كشيد. 

- چرا؟
*روز دوم م��رداد گفت كه دل��ش می خواهد بميرد و يک بار 
ديگ��ر به دنيا بيايد و اين بار همة عمرش را پای نقاش��ی نگذارد. 

می خواهد با خانواده اش باشد، همين!
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- بله. خوب یادم هست. آن روز در كارگاه تصویرگری 
موقع ناهار گفت كه باید زود برود؛ چون می خواهد ناهار را 
با شما و دخترتان بخورد. بعد اوایل هفتة بعدش آمد دفتر 
دوچرخه و ما دوش�نبه صبح مطلع شدیم فوت كرده است. 

واقعاً ایشان بیماری قلبی داشت؟
*بله. هم بيماری قلبی داش��ت ، هم س��ندروم مارفان و دكتر 
به او گفته بود كه زياد عمر نخواهد كرد و البته علی به من نگفته 
بود. چند بار به ش��وخی گفته بود كه قلبم درد می كند و من جدی 
نگرفته بودم. در واقع خودش هم مسئلة قلبش را جدی نگرفته بود. 
دربارة س��ندروم هم دكتر گفته بود هيچ دارو و جراحی ای برای او 

كارساز نيست. 

- می شود دربارة آن روز صحبت كنیم؟
* بله، اما دوست دارم اول اين نكته را بنويسيد. من وقتی چهار 

سال و يک ماه داشتم، روز دهم مرداد پدرم فوت شد. 
آنا رز هم روز دهم مرداد پدرش را از دس��ت داد؛ در حالی كه 
چهارسال و دو ماه داشت. آن روز صبح من به علی گفتم می خواهم 
بروم بهشت زهرا برای ديدن پدرم و او گفت آخر هفته مرا می برد و 

خب، من و علی آخر هفته به بهشت زهرا رفتيم!

- آن روز عصر چه شد؟
آن روز صب��ح من با علی صحبت ديگری هم داش��تم. علی 
گفت كه بايد از اين به بعد خودم كار كنم و درآمد مس��تقل داشته 
باش��م. آن موقع به من برخورد و از دستش عصبانی شدم. دليلی 
ب��رای اين كار نمی ديدم. اما در هرحال قب��ول كردم و همان روز 
س��اعت 5 بعدازظهر قراردادی را با يک نفر امضا كردم تا از آن به 
بعد يک كارگاه داشته باش��م. همان موقع كه من قرارداد را امضا 

كردم، علی جلوی در خانه و سوار بر ماشين فوت كرد. 

- چطور مطلع شدید؟
* من تا ساعت 12 شب خانه نيامدم. علی ساعت پنج بعدازظهر 
جلوی در خانه و س��وار بر ماشين فوت كرده بود. همسايه ها ديده 
بودند كه صدای گاز دادن ماش��ين تكرار می ش��ود؛ آمدند و ديدند 
فوت شده. آن ها شماره ای از من نداشتند. شب پليس با من تماس 

گرفت و من مطلع شدم. 

- خ�ود تو هم تصویرگری می كنی. از زمانی كه با علی 
آشنا شدی این كار را شروع كردی؟

* نه من قبل از آش��نايی با علی سه كتاب تصويرگری كرده 
بودم اما بعد ديگر اين كار را انجام ندادم. چندسالی كار چوب انجام 
می دادم. االن اما نقاش��ی می كنم و تصويرگری را دوباره ش��روع 

كرده ام. 

- به عنوان كسی كه در این رشته سررشته ای هم دارد، 
كدام سبک كار علی را می پسندیدی؟

* من همه شان را دوست داشتم. با همة آن ها ارتباط می گرفتم 
و نمی توانم بگويم كدام را ترجيح می دادم. 

- در اغل�ب تصویرگری ه�ای آقای نام�ور وقتی دقت 
می كنی�م می بینیم م�ردی قد بلند با ریش ه�ای بلند وجود 
دارد. این مردها به ش�دت ش�بیه خودش هستند. چرا علی 

نامور خودش را می كشید؟
*همان طور كه می دانيد، علی درويش مسلک بود و از طرفی، 
در هنر هم برايش مهم بود با اثر ارتباط بگيرد. پس نمی شد توقع 
داش��ت كه خودش را جای قهرمان های داس��تان تصور نكند. او 
خودش را جای قهرمان ها می گذاش��ت؛ می ش��د خود آن ها و در 
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نتيجه خودش را در دل داستان تصوير می كرد. 

- شما متفاوت ترین مراسم چهلم را برگزار كردید. در 
واقع به جای مراس�م، نمایشگاهی از آثار علی برپا كردید. 

چطور تصمیم گرفتید این كار را بكنید؟
*علی برای من نمرده بود و ضرورتی نمی ديدم برنامه ای برای 
بيشتر ناراحت شدن اطرافيانم برپا كنم. همين شد كه آثارش را به 
نمايش گذاش��تم. همان طور كه هنوز در برخی سايت ها آثارش را 

ارائه می دهم. 

- و س�ؤال آخر: چند وقت پیش كتاب جدیدی از آقای 
نامور چاپ ش�د و ش�ما هم در جریان نبودید. چه حس�ی 

نسبت به این اتفاق داشتید؟
* در مجموع، مردم فراموش��كار و بهانه تراشی داريم. بعد از 
مرگ علی خود من به تک تک ناشران مراجعه كردم و پرسيدم كه 
آيا با علی تسويه حساب كرده اند يا نه. بعد آن ها با تعجب می گفتند 
ن��ه و اينكه نمی دانس��ته اند بايد با چه كس��ی در اين باره صحبت 
كنند. اين عجيب ترين بهانه ای است كه تا به حال شنيده ام. طبعًا 
هركس��ی فوت می كند، خانواده ای دارد. دربارة آن كتاب هم طبعًا 
كمترين توقع اين اس��ت كه به بازمانده های تصويرگر خبر بدهند 
كه كتابی پس از چهار سال منتشر شده است. اين كمترين وظيفة 
انس��انی هر كسی است. شايد هنوز هم ناشرانی باشند كه با علی 

حساب كتابی دارند و فراموش كرده اند. 
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عمده فعالیت های علی نامور با ناشرانی همچون شباویز، 
آس�تان قدس رضوی )به نش�ر( و مدرسه بوده است. در این 
میان، می توان از فریبا نباتی به عنوان كس�ی نام برد كه طی 
ده س�ال تغییر و تحوالت ش�خصی و حرف�ه ای علی نامور را 
به دلیل همكاری با انتشارات آستان قدس رضوی شاهد بوده 
اس�ت. فریبا نباتی روزنامه نگار، نویس�نده و مترجم اس�ت و 
سال هاس�ت به عنوان مدیر فرهنگ�ی فعالیت می كند. او طی 
گفت وگو بر كش�ف و ش�هودی بودن علی نامور تأكید بسیار 
دارد. دربارة تالش های نامور برای ارائة آثار مناس�ب صحبت 
می كند و نیز دربارة برخی خلقیات او كه بسیاری از ما با آن ها 

آشناییم. 

- آشنایی شما و علی نامور از كجا شروع شد؟
* در واقع، عرفان نظر آهاری معرف علی نامور به من بود. خانم 
نظر آهاری گفت كه می خواهد كتاب »كوله پشتی ات كجاست؟« 
را به تصويرگری خاص بدهد كه خودش او را به ما معرفی خواهد 

كرد. بنابراين، يک روز علی نامور به دفتر انتشارات آمد. بايد بگويم 
كه من از آقايانی كه موهای بلند داشتند می ترسيدم اما آقای نامور 
از همان لحظة اول حس خوبی به من داد. قرار ش��د ايشان طرح 
بزنند و بياورند و بعد ما دربارة كار مفصل صحبت كنيم. دو روز بعد، 
علی نامور با 39 طرح ريز و درش��ت آمد و آن ها را روی ميز چيد. 
طرح های او فوق العاده بود و برای من باور كردنی نبود كه كسی در 
عرض دو روز بتواند اين همه طرح بزند. تمام آن چند روز با خودم 
كلنجار می رفتم كه چطور بايد هزينة هنر او را پرداخت كنم و اين 
موضوع آزارم می داد؛ چون هر انتشاراتی ای وسعی دارد و نمی شد 

هزينة واقعی كار آقای نامور را پرداخت كرد. 

- پس همین خوش قولی باعث ش�د كه سفارش 
كارهای بعدی را هم بگیرد؟

* نمی ش��ود انكار كرد كه او يک هنرمند با آثار خاص بود و 
در واقع بعد هنری آثارش باعث می شد تا مديران انتشارات فعاليت 
او را بپذيرند. حاال اينكه عده ای به خاطر س��ليقه و عدم شناخت از 

از كشف و شهود معنوی تا كشف و شهود هنری
گفت وگو با فریبا نباتی، نویسنده و مترجم معاصر

یادمان
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تصويرگری با آثار او ارتباط نمی گرفتند، مسئله ای جداست اما اين 
خيلی مهم اس��ت كه تو در كار كم نگذاری و خوش قول باش��ی. 
بودند افرادی هم طراز با علی نامور كه بدقولی می كردند. قاعدتاً تو 

در اين شرايط همكاری با علی نامور را ترجيح می دهی. 

- و بعد آرام آرام رابطة خانوادگی شما آغاز شد؟
*آقای نامور به دفتر ما رفت و آمد می كرد. سروقت كارش را 
می آورد و پس از مدتی من فهميدم با او چقدر مش��تركات روحی 
دارم. فرهنگ ما و نوع نگاه ما به مذهب متفاوت بود اما پس ازمدتی 
فهميدم آقای نامور يک آدم كش��ف و شهودی است و او آرام آرام 
شروع كرد به صحبت كردن دربارة اين كشف و شهودها- كه البته 
گفتنش در اينجا ضرورتی ندارد. مدتی كه گذشت، خواهرزاده های 
من می خواستند تصويرگری ياد بگيرند و آقای نامور اين آموزش 
را برعهده گرف��ت. او آدم راحتی بود و هربار می آمد منزل ما، من 
برايش ماكارونی درس��ت می كردم و او چيزی نمی گفت. سال ها 
ماكارونی خورد تا اينكه يک روز خواهرزاده ام به من گفت كه آقای 

نامور ماكارونی دوست ندارد!
يک بار هم يادم هست كه من و همسر علی نامور در آشپزخانه 
بوديم، وقتی بيرون آمديم ديديم در حالی كه دارد به محمد و فائزه 
تصويرگ��ری ياد می ده��د، به خواهرزادة كوچک ت��رم هم ديكته 
می گوي��د. حاال كه بهش فكر می كنم، به حالت نشس��تنش ، به 
حالت ديكته گفتنش و اينكه چندتا بچه دورش جمع شده بودند، 
خنده ام می گيرد. اين خيلی خوب است كه يک نفر پس از مرگش 
هم بتواند به ديگران شادی ببخشد. اين ها را گفتم تا بدانيد فردی 
بی دريغ بود و اين همان ويژگی برجس��ته او بود. می دانيد او با آن 
سابقه كار وظيفه نداشت حواسش به همه كس و همه جا باشد اما 
هميشه مراعات احوال ديگران را می كرد. مراعات جيب ديگران را 

می كرد. مراعات همه چيز را. 

- مراعات جیب دیگران را؟
*يادم هس��ت يک بار پروژه ای را با حس��ين نوروزی ش��روع 
كرديم و گويا نوروزی از من دلخور ش��ده بود. آقای نامور جريان 
اي��ن دلخ��وری را به من گفت و قرار ش��د يک ب��ار باهم به دفتر 
حسين نوروزی برويم. چند روز بعد به من زنگ زد كه من نزديک 
انتشارات هستم، می خواهيد حاالبرويم ديدن حسين نوروزی؟ به او 
گفتم: »آخر االن بايد گلی چيزی دستمان بگيريم. همينطوری كه 
نمی شود.« اما او گفت:»نه ضرورتی ندارد.« می دانم اين را از اين 
لحاظ گفت كه گمان كرد من آن موقع ممكن است پول خريد گل 
را نداشته باش��م. هم حواسش به من بود، هم حواسش به دلخور 

نبودن آدم ها از هم. 

-گفتی�د بی دری�غ بود. منظور ش�ما را از این كلمه 
نمی فهمم. 

*ببينيد مث��اًل در آموزش تصويرگری به بچه ها گفته بود كه 
من س��عی می كنم تمام چيزهايی را كه طی ساليان آموخته ام، به 
ش��ما منتقل كنم يا اصاًل در كار كردن كم نمی گذاشت. هركاری 
می كرد، تا به نتيجة دلخواه خودش و ناش��ر برسد و قاعدتاً ارزش 
مالی و معنوی اين كارش هم ديده نمی شد ، اما او همچنان ادامه 
م��ی داد. گرچه در اواخر عمرش يک بار گفته بودكه بيش از اندازه 
از حق زن و فرزندش زده و ديگر س��ر كارهايش مذاكره می كرد. 
نمی دانم ش��ايد هم اين به نوع رابطة ما بر می گش��ت. هيچ وقت 
نمی گذاش��ت من در مقابل ناشر دس��ت خالی باشم. ارتباط من با 
اين آدم هم طول، هم ارتفاع و هم ژرفا داش��ت؛ چون او خودش 
هنرمندی عميق، روشن و باعاطفه بود. من در طول زمان خيلی ها 
را از دس��ت داده ام اما گمان می كنم آخرين ضربه را علی نامور به 
من زد و هنوز يک سؤال برايم باقی است: آدم ها وقتی می خواهند 
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بروند، حتماً يک جور راضی می شوند برای رفتن و اطرافيانشان هم 
در ي��ک لحظه اين رضايت را می دهند. خيلی دوس��ت دارم بدانم 

آقای نامور چرا راضی به رفتن شد؟

- حتماً معاملة خوبی بوده؟
* نمی دان��م. اصاًل نمی دانم. آخر او خيلی كارها داش��ت كه 
انجام نداده بود و اگرچ��ه جايزه های زيادی گرفته بود، حتماً قرار 
بود به جاهای بهتری هم برس��د. اگر مانده بود، در تصويرس��ازی 
ايران حركت دگرگون كننده ای ايجاد می كرد. او هرچه را در زندگی 
می خواست، برای همسرش می خواست. قاعدتاً رفتن چنين آدمی 

جای سؤال دارد. 

- از مرگ او چه چیزی را به یاد دارید؟
*بخ��ش عجي��ب ماجرا اين اس��ت كه خانوادة آق��ای نامور 
هيچ وقت سر زده به خانة ما نمی آمدند و طوالنی هم نمی نشستند. 
چندروز قبل از مرگش تماس گرفتند كه ما داريم می آييم. آمدند و 
عجيب اين بود كه تا ساعت 6 هم نشستند. بعد ناگهان علی بلند 
شد و بدون هيچ مقدمه ای گفت خداحافظ و از در رفت بيرون؛ در 

حالی كه هنوز دختر و همسرش آماده نشده بودند. 
 چن��د روز بعد مهديه زنگ زد و گف��ت: »خاله به دادم برس. 

علی مرد.«
سرش داد زدم كه شلوغ نكن. 

داشتم فكر می كردم كه حتماً دعوايشان شده. 
مهديه گفت: »علی مرد.« من دوباره داد زدم. 

بعد او گفت: »به خدا مرد، به خدا مرد.«

- قاعدتاً ش�ما خیلی از كارهای آقای نامور را به عنوان 

خری�دار بررس�ی كرده ای�د. م�ن ای�ن س�ؤال را از خان�م 
ابوالحسن هم پرسیده ام. از شما هم می پرسم: آقای نامور 
هیچوق�ت نگفت ك�ه چرا در تصویرس�ازی هایش ، در هر 

كتاب و فضایی خودش را هم می كشد؟
*نه، اما اگر از لحاظ روان شناختی بخواهيم بررسی كنيم، اين 
كار نوعی خودشيفتگی است. با اين حال، شناخت من از او اين را 
نمی گويد. من با هنرمندان زيادی س��ر و كار داش��ته ام و می توانم 
بگويم اغلبش��ان اين خصيصه را دارند اما اين خصيصه را در علی 
نامور و قيصر امين پور نديده ام. شايد علی بيش از حد با كار درگير 
می شده. قباًل هم گفتم كه او يک آدم كشف و شهودی بود. شايد 

به اين طريق در آثارش حضور داشت. 

- اما در اواخر عمرش گویا دیگر كشف و شهودی 
نبود. آثاری از او دیده می شد كه رد علی نامور در آن ها 

كم رنگ بود. 
*يادم هس��ت كه يک بار يک جا يادداش��تی گذاشته بود كه 
بايد برای آسايش خانواده ام بيشتر تالش كنم. شايد انجام دادن آن 
كارهای غيرشهودی به همين دليل بوده. در آن كارها تكنيک موج 
می زند و حتماً آن خطوط و طرح ها برای خود او پر از عمق و معنا 
بوده اس��ت اما بله، او در جايی از كشف و شهود در آثارش فاصله 
گرفت. چون از آن درجه ايثار و گذش��ت كه ده سال پيش داشت، 

فاصله گرفته بود. با اين حال هيچ وقت نديدم مغرور شود. 

- اما در نگاه اول مغرور به نظر می رسید. 
*ش��ايد از اين لحاظ كه برروی آثارش تعصب داشت. بلد بود 
در جای الزم به افراد غير متخصص تشر بزند. ارزش های وجودی 
خودش را شناخته بود اما در روابط اجتماعی اش نه. قضيه آن است 
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كه او كمی خجالتی بود و نمی توانست با همه ارتباط بگيرد اما در 
رفتارش هميشه محتاط بود، به شدت برايش اهميت داشت كه دل 

كسی را نشكند. 

-پس در واقع معتقدید كه او تغییری درونی كرد ، 
نه اینكه آثارش ضعیف شوند؟

*بله. يادم هس��ت ما سال ها بعد دربارة كاری صحبت كرديم 
و او گفت: »باشد كار می كنم، اما فالن دستمزد را هم می گيرم.«

دنيايی كه علی طی كاركردن به آن رس��يده بود، عجيب بود. 
كارهاي��ش غيرمتع��ارف و هنرمندانه بودند و ص��رف اينكه برای 
كودک و نوجوان هستند علی در آن ها كم نمی گذاشت. اين اتفاقی 
است كه متأسفانه زياد شاهدش هستيم. اما بنابر همان اصلی كه 

گفتم، او تغيير كرد. به كشف های جديدتری رسيد. 

- ممنون. حرف آخری هست كه دوست داشته باشید 
بگویید؟

* بله. خوب اس��ت از علی عامه كن و گل محمد خداوردی 
هم ياد كنم. علی عامه كن برای ما كار هم كرده بود و گل محمد 
خداوردی هم يک بار به دفترانتش��ارات آمد و شبيه به علی نامور 

نشست و برايم از كشف و شهودهای معنوی اش گفت. 
و در آخ��ر دربارة علی نام��ور: همكاری بود كه اگر به او تكيه 

می كردی، هيچ وقت بد نمی ديدی. علی با دلش زندگی می كرد.
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یادداشت هنرمندان و نویسندگان دربارة علی نامور
یادمان

جوانی غريب و عجيب با قد و قامتی بلند و كش��يده، اندامی 
الغ��ر و چهره ای همچون خاطره، با رنگ��ی پريده و مهتابی و با 
هيبتی محكم همچون كوه و لهجه ای آذری را می بينم كه قصد 

ورود به اتاق را دارد. 
با حالتی بس��يار غريبانه، مؤدب و جذاب و دوست داشتنی، با 
هيئ��ت و منظری كه در خاطراِت ش��يريِن آدم می  ماند و ماندگار 
می ش��ود. با دستی كشيده و چس��بيده بر بدن و ديگر دست او با 
انگشت های بلند و باريكش باال آمده است تا نشان دهد كه قصد 

صحبت دارد. 
آن لحظه ای كه توانست با همة خصوصيات فردی و جاذبه های 
پنهانی اش مرا با قدرت بخواند و در كناِر خودش همچون دوستی 
ديرينه بنش��اند؛ آن هم با نگاه های پر از حس  و حال و اش��تياق 
فراوان و گرم و صادقانه اش، دورا دور و در خيال خود بغلش كردم 

و بوسيدمش. 

                                                  
اي��ن غريبة عجيب و غريب كه اكنون در خاطره ام نشس��ته 
اس��ت، از راهی دور برای ديدن من آمده بود و من هم كه سخت 
ش��يفتة حال واحوال گيرايش بودم، ديگ��ر او را غريبه نمی ديدم. 

آشنايی می ديدم كه از اين پس بايد همراه و همدل من می شد. 
در چند لحظة گذرا، آن هم به راحتی، آهس��ته و آرام و سبک 
در كنارم نشست و گفت: »ببخشيد، آقای مكتبی؟« گفتم: »خودم 
هس��تم«. مات و مبهوت گفت: »عجب، خيال می كردم كه شما 
جوونيد؛ كارهاتون كه همينو نشون می ده« و من هم كه از شوق 
به جوش آمده بودم به مزاح گفتم: »درست ديده ای جوون، جوونم 

و شانزده ساله ام. «
چه��رة مهتابی رنگ او كمی به س��رخی گراييد و با ش��رمی 
نََمكين كه خاص جوانان شهرس��تانی است، لب به سخن گشود 
و گفت: »درس��ته. « و به ش��كلی نجوايی از او شنيدم كه با خود 

می گفت: »برای رسيدن به كمال بايد خيز برداشت. «
و من كه تا آن وقت مجذوب شخصيت او شده بودم، به خوبی 
ديدم كه اين جوان، پر از جاذبه های پنهانی است! در خيال خودم 

بغلش كردم و بوسيدمش.«
مدت ها بعد از اين قضيه و در روزگاری كه ديگر با هم آشنا و 
دوس��ت شده بوديم، از او پرسيدم: »آن روز كه بهت گفتم شانزده 
ساله ام و تو گفتی درسته، به چه و چگونه فكر می كردی؟ من كه 

از اين گفته ات خوشم آمد.«

* * *
برای رسیدن به كمال باید خیز برداشت

غالمعلی  مكتبی
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او گفت: »می دونيد، وقتی اينو گفتيد منو به ياد شعری از خواجه 
حافظ ش��يرازی انداختيد كه می فرمايد: هر چند پير و خسته دل و 
ناتوان شدم. هر گه كه ياد روی تو كردم جوان شدم، و لحظه ای به 

نظرم شانزده ساله آمديد. «
دستش را به گرمی گرفتم و گفتم: »خوب، حاال بفرماييد كه 

كی هستيد و از كجا می آييد. «

آخر وقت اداری بود و زمان رفتن به منزل. دستش را به گرمی 
گرفتم و گفتم: »خوب علی جون، خداحافظ تا فردا. «

فردای آن روز آمد، با مجسمه  ای كوچک و آهنی كه مرد الغر 
اندام و بلند قامتی را نشان می داد. او اين مجسمه را كه چيزی در 

دست دارد، به عنوان يادگاری برای من آورده بود. 
مجس��مه ای به غايت زيبا، زنده و گويا با هديه ای در دس��ت. 
اين مجس��مه با حالتی مرموز كه دارد و نگاهی پرسشگر و عميق 
به افق های دوردست و خيالی، در جايی از خانه قرار دارد كه در هر 

زمان می توان به راحتی آن را ديد و نگاهش كرد. 

در خلوت خود، هرگاه دلم برای دوس��تی و  آشنايی، رفيقی و 
عزيزی تنگ می ش��ود، در خيال خود بال می گشايم و به سمت و 
س��وی او به پرواز درمی آيم و اين بار پروازی پر از شوق و بغض و 

بازگشتی غمگين و سبک. 

علی نامور در دوران عمر كوتاه خود توانست نشان بدهد كه راه 
صدساله را می شود يک شبه رفت، آن هم به راحتی. 

ترانه های عاشقانه

مصطفی رحماندوست

»ترانه های عاشقانه« مرا »علی نامور« تصويرگری كرد. اين 
كتاب، نخستين مجموعه شعر عاشقانه ای بود كه برای نوجوانان 
چاپ و منتش��ر می شد و طبعاً حساسيت زيادی داشت. هم اينكه 
چگونه ش��عری می تواند برای نوجوانان شعر عاشقانه باشد كه نه 
س��يخ بس��وزد و نه كباب، هم اينكه تصويرگری های ش��عرهای 
عاشقانة نوجوانانه، از چه گونه ای باشد كه نه مينياتورهای عاشقانة 

پيشين را يادآوری كند و نه جسم گرايی عاشقانه های امروز را.
دش��واری س��رودن را م��ن گردن گرفت��ه بودم و دش��واری 

تصويرگری به گردن علی نامور افتاد.
علی از آن دست آدم هايی بود كه كم حرف می زد. بروز نمی داد 
كه چه در س��ر دارد و چه می خواهد بكند. اين بود كه دغدغه های 

من برای اينكه چه تصويرهايی فراهم خواهد آمد، دو چندان بود.
بارها از او پرسيدم كه چه می خواهی بكنی؟ و او به نقطه ای- 
انگار دوردست- خيره شد و سكوتی كرد و سری تكان داد و گفت: 
»ببينم چه می توانم بكنم.« دغدغة سومی هم رخ نمود. اينكه علی 
كار تصويرگری كتاب را خيلی طول داد و بيم اين را به وجود آورد 

كه از پسش برنمی آيد.
باألخره، دغدغه ها به خط پايان رس��يد و يک روز علی نامور 
تصويرهايی را كه برای نخستين مجموعة شعر عاشقانة نوجوانان 
كشيده بود، رو كرد. اين بار نوبت من بود كه به گوشه ای دورتر خيره 
شوم، بعد سكوت كنم و بعد بگويم كه فكر می كنم همان چيزی از 

آب درآمده و همان گونه ای شده است كه در روياهايم بود.
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* * *
قفس شيشه ای

                                                      مجيد ذاكری

چه كسی می دانست فردای آن روز شاد، ماتم باشد. 
آن روز پس از مدت ها علی به  ديدنم آمده بود. روز خوبی بود؛ 
پنج، ش��ش نفر ديگر از بچه هم آمدند. جمع مان جور ش��د. خيلی 
وقت بود اين طور دور هم جمع نشده بوديم. از هر دری حرف زديم؛ 
علی از جدايی اش از آموزش وپرورش گفت، از سفرش به خارج از 
كشور، از مشكالت و معضالت، از ايده های جديدش. تعدادی هم 

كار آورده بود ببينم. 
از برنامه ه��ای آينده گفتيم و آين��دة بی برنامه. برای يک كار 
مش��ترک به توافق رس��يديم. آن روز گفتيم، خنديديم و هی فكر 
كرديم و به هيچ نرس��يديم. ناهار خوردي��م. علی نخورد؛ گفت از 
ناهار اداره خوشش نمی آيد. به شوخی به او گفتيم هر كه نخورده 

يه باليی سرش ميادها. . . !

از آن پس، علی در نظر من هنرمندی شد كه كم حرف می زند، 
زياد فكر می كند، در ذهن طرح های بسياری می زند و آنچه روی 

كاغذ می آورد، ستودنی است.
تصويرها و شعرهای ترانه های عاشقانه در وبالگ های بسياری 
كليک به كليک گشتند و اين نشان از آن داشت كه مخاطبان هم 

عاشقانگی تصاوير نامور را به خوبی پذيرفته اند.
فقط حيف و صد حيف كه ناشر كتاب نابكار از كار درآمد و من 
ديگر نخواستم نتيجة آن همه دغدغه  و تالش تجديد چاپ شود.

از كارهای جديدش گفت و از دغدغه هايش؛ از كپی كاری های 
بچه های جديد. 

كارهای جديدش زيبا بودند؛ مثل قديم؛ مثل روحش، لطيف 
بود و حساس. 

علی روح بزرگی داشت؛ روح بزرگی قفسی كوچک. 
قفس��ی شيش��ه ای كه با لرزه های زندگی لرزيد، ترک خورد، 

شكست، هزار آيينه شد و به خاک ريخت. 
آن روز يک قرار كاری برای فردا گذاشتيم. قرار شد فردا علی 

زنگ بزند و شروع كنيم. 
از فردای آن روز تا امروز گوشم به زنگ است و چشمم به َدر؛ 

چه كسی می دانست فردای آن روز شاد، ماتم باشد. 

* * *
كاش قاب ها را شکسته بودیم

فرهاد حسن زاده

براي علي نامور كه با نقاش��ی هايش داستان هايمان را معنی 
می كرد
 

تو سرد مي شوي، آهسته آهسته 
 قهوه سرد مي شود، آهسته آهسته 

 من سرد مي شوم...
 

 نه، من نبايد سرد شوم 
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من آمده ام كمي نقاشي كنم از قامت بلند تو 
در كنار درختي كه زرد مي شود آهسته آهسته 

و كبوتري كه شادي هايش درد مي شود آهسته آهسته 
 

هرگز قلم موهايت را نشور 
آن ها بويي از ته رنگ تو را دارند 

تو، كه خورشيد از حاشية نقاشي ات بيرون زده
 و مي خواهد از پشت كوه هاي قهوه اي... 
 راستي قهوه ات سرد شد... آهسته آهسته 

شادي ات درد شد... آهسته آهسته
چهره ات زرد شد... آهسته آهسته

 چرا نمي نوشي از اين همه رنگ قشنگ؟
 از اين خوني كه از رنگين كمان قرض گرفته ام

 
از اين آب كه مال شعر سهراب است

 از اين شرابي كه مي چكد از ديوان حافظ
 

من كنار س��نگ م��زار، چهرة گلگون ت��و را در قابي از خنده 
نمي خواهم

 
قاب ها واسطه اند براي نديدن، نبوسيدن، نگفتن

 كاش دردهايمان را به هم گفته بوديم براي روز مبادا
كاش مبادايمان را جا گذاش��ته بوديم توي كوچه هاي تنگ و  

باريک امام حسين
و قدم زنان رفته بوديم تا مولوي و هياهوي گنگ و بي نشاط 

آدم هايي كه آهسته آهسته رد مي شوند

 و حس كرده بوديم تک تک برگ هايي را كه آهسته آهس��ته 
زرد مي شوند

 كاش قاب ها را شكسته بوديم.

* * *
 

 علی از نوع نامور
                                                            هداحدادی

پيش از ش��نيدن در گذش��ت علی نامور، كتاب درخت پنير به 
دس��تم رس��يد. تصاويرش را نگاه كردم و گفتم: چقدر علی نامور 

فرق كرده است!
بعد كه خبر درگذش��ت او را ش��نيدم، با خودم فكر كردم كه 
اي��ن فرق كردن ها و اين جس��ت وجوها و اين به دنبال چيزی كه 
نمی دانيم چيست گشتن ها، مسير، ماجرا و هدف يک زندگی هنری 
است. پركار بود؛ پركارترين تصويرگری كه می شناختم. چه خوب 
كه علی نامور هميشه در حال گشتن بود و در خودش جامد نشده 
بود. چه خوب كه در كتاب های تازه اش فرق كرده بود و خوب فرق 
كرده بود. چه خوب كه جست وجو برايش تمام نشده بود و هنوز آن 

چيزی را كه می خواست پيدا نكرده بود. 
پيداكردن، آفت يک هنرمند است. نقطه ای است كه نه واقعاً، 
بلكه به صورت وهمی، هنرمند گمان می كند يافته است و در يافتة 
خودش غرق می ش��ود ، جامد می ش��ود و برای هميشه از حركت 
باز می ايس��تد. هنر مثل هر موجود جاندار ديگری وقتی از حركت 

می ايستد در خود می پوسد و متعفن می شود و از بين می رود. 
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چيزی برای پيداكردن جايی منتظر ما نايستاده است. همه چيز 
در جس��ت وجو و اكتشاف و عبور معنا پيدا می كند و علی نامور در 
شوق اين جست وجو ها بود كه از مسيری كه ما می شناسيم، خارج 
ش��د و در مسيری كه هيچ كس نمی شناسد و قدرت اكتشافش را 
ندارد، قدم گذاشت. گاهی علی نامور را تصور می كنم كه در مسير 
خيلی عجيب جديدش ، ذوق زده از چيزهای جديدی كه كش��ف 
می كند، از اين بوته به آن بوته س��رک می كش��د، از اين سايه به 
آن س��ايه می رود و پا در رود های كوچ��ک و ناپيدا می گذارد و از 
شلپ شلپ جهيدن آب در زير پايش لذت می برد. گاهی او را تصور 
می كنم كه در پيچ و خم تازه ای می نشيند و به جايی خيره می شود. 
بعد ، ذوق زده از نوری كه در دورها ديده است، بلند می شود، همه 

چيز را جا می گذارد و می رود. 

* * *
علی و علی

                                                      فرشيد شفيعی
شايد خواب ديدم كه وس��ط بزرگراه ايستاده ام و ماشين ها با 
س��رعت از كنار من رد می ش��وند. پل عابر آنجا كمی جلوتر چپ 
و راس��ت بزرگراه را به هم وصل كرده. زياد دور نيس��ت؛ می شود 
آدم های روی پل را تشخيص داد، آشنا اگر باشند و باز انگار خواب 
ديدم كه علی و علی از روی پل به س��المت عبور می كنند. علی 
آن دوس��ت كه الغر و كشيده است و علی آن دوست كه الغر و 

بسيار كشيده است. 
چه خوب می ش��د يكی از س��مت چپ و ديگری از س��مت 
راس��ت پل باال می رفتند و در ميان پل به هم می رسيدند. سالمی 
می كردند، دست می دادند و كمی با هم صحبت می كردند. اينكه 

در حال انجام چه كاری هس��تند و يا پول فالن كار را، جايزة 
فالن را يا نمی دانم اصاًل شايد هم از كنار هم رد می شدند، بی هيچ 
حرفی و تنها يک اش��ارة س��الم كه آدم را ياد سالم آقای كوربه 

می اندازد و از طرف مخالف پل پايين می آمدند. 
ش��ايد هم اين اتفاق افتاده بوده اصاًل يا شايد همين حاال در 
گوشه ای ديگر از هستی در حال رخ دادن باشد؛ زيرا كه من خواب 
هس��تم و گويا اگر از خواب بيدار نش��وم، همه چيز ممكن است، 
بی نياز از اميد. در بيداری ست كه برای رخداد های مورد عالقه بايد 
اميدوار بود. در بيداری ست كه در حسرتم، حسرت بی نيازی از اميد. 
بی نيازی از اميدی كه دوستان به خواب رفته ام در آن غوطه ورند. 

* * *
با هم وارد بانک شديم

                                                    
                                                      مهدی صادقی

با هم وارد بانک شديم. علی چک خودشو نقد كرد منم چک 
خودمو. بعدش خوش��حال از اينكه پول تصويرس��ازی هامون رو 
گرفتيم، رفتيم با هم پيتزا خورديم. وقتی اومدم خونه، متوجه شدم 
علی نامور تمام پول كارش رو گذاشته توی كيف من. وقتی بهش 
زنگ زدم، گفت: می دونم تو ش��رايط بدی هستی و االن بيشتر از 

من به پول نياز داری... 
به سختی تونستم پولش رو بهش پس بدم...
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»ظرف آبی بياوريد« اين جمله پاسخ معصوم عليهم السالم به 
كسی بود كه پرسيده بود: »چگونه وضو بگيرم؟« احكام شريعت 
را در قالبی س��اده و ش��يرين به حكمت ها گره می زدند تا گوارای 
وجود مخاطب ش��ود. مگر نه اين است كه انس��ان آفريده شد تا 
از كوچه پس كوچه های ش��ريعت بگ��ذرد و به »نور علی كل نور« 
برس��د و خودش يكپارچه نور شود!  پس چرا روش های آموزش و 
پاسخ گويی به سؤاالت شرعی به گونه ای است كه گاهی مخاطب 

را به كوره راه و بن بست می كشاند و سپس او را رها می كند. 
همكار و يار ديرين حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتی 
كه با ش��نيدن نامش��ان، »نماز« در ذهن تداعی می شود به دفتر 
دعوت ش��ده اس��ت تا در يک گپ و گفت دوس��تانه، روش های 
آموزش اح��كام را مرور كنيم تا بدانيم جای كدام روش س��اده و 

جذاب خالی است؟! 

روش ها 
نكتة مهمی در دست نوش��ته های ش��هيد مطهری ديدم. اين 
مجموعه در يازده جلد در چند سال اخير منتشر شده است. نيمی از 
كتاب ها به صورت الفبايی و نيمی ديگر به صورت موضوعی تنظيم 
شده است. در جلد دوم كه مجموعة حرف »ت« است، سه موضوع 
تعليم، تربيت و تبليغ آمده است. »تبليغ« به معنای »رساندن يک 
پيام« در س��ه حوزة فرهنگ، اقتصاد و سياست توضيح داده شده 
اس��ت. ايشان معتقدند تبليغ چهار ركن دارد، محتوا، حامل، ابزار و 

روش ها. 
درمورد اركان تبليغ معارف دين )اعتقادات، اخالقيات و احكام( 
به آسيب شناسی پرداخته اند. محتوای معارف دينی كه بسيار غنی 
است و جای هيچ شبهه نمانده است. در تربيت »حامل« كه همان 
نويسنده و گويندة اين معارف است، كم كار بوده ايم. »ابزار« تبليغ 
هم در مقايسه با جهان امروز، بسيار مبتدی است. در ميان معارف 
اس��المی كمتر از آثار قلمی مانند ش��عر، قصه يا فيلم و انيميشن 
استفاده می كنيم. با اين وجود بيشترين ضعف در روش های تبليغ 

چگونه احکام را به كودكان و نوجوانان 
بیاموزیم؟ 

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سیدجواد بهشتی

زهرا شعبانی 

نشست های علمی - كاربردی 
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ديده می شود. در شيوه های تبليغ دويست سال از جهان مسيحيت 
فاصله داريم. 

آن ها جامعه را به قسمت های كوچک به نام جنسيت، اصناف، 
قشر و غيره تقس��يم كرده اند. آن قدر آزمون و تجربه داشته اند كه 
امروز صاحب مجموعة متنوعی از روش های تبليغ دين برای تمام 
جامعه حتی كوچک ترين دسته بندی های آن مانند زندانی، مسافر، 

كودک، والدين و غيره هستند. 
وقت��ی اين مطلب را خواندم، غصه خوردم. در بيس��ت س��ال 
گذش��ته حدود پانصد جلد كتاب دربارة نماز به زبان فارسی منتشر 
شده است. حدود سيصد كتاب را مطالعه كردم شايد دو يا سه كتاب 

دربارة  روش آموزش نماز باشد. همه دربارة »محتوا« بودند. 
بارها ش��نيده ام خانواده ها دوست دارند فرزندانشان نمازخوان 
باشند و به دنبال يک روش مناسب هستند اما هيچ پاسخی برای 
آن ها نداشته ايم و فقط طفره رفته ايم. موضوع »روش« بسيار مهم 
اس��ت. برای اين كه يک ايدة خوب به يک برنامة اجرايی تبديل 
شود ممكن اس��ت زمان طوالنی صرف شود اما در آخر برای هر 
شخص به تفكيک سن، سطح تحصيالت، جنس و محل زندگی 
)در كشور اسالمی يا غيراسالمی( و غيره چند روش خوب خواهيم 

داشت. 
روش بيان معارف دين )اعتقادات، اخالقيات و احكام( متفاوت 
است. در اعتقادات، تقليد حرام است. هر  فردی خودش بايد به باور 

دينی برسد. 
در اخالقيات نيز وجدان بنا بر فطرت انسان است. 

درمورد احكام، تمام دستورالعمل ها را بايد از يک فقيه دريافت 
كرد. موضوع تقليد و مرجعيت در ش��يعه يک پرسش��ی است كه 
گاهی با ظن و گاهی با س��وءظن مطرح می شود. در ماه های اول 
پيروزی انقالب، گروهی از منافقين در دانش��گاه تهران جلساتی 

برگ��زار می كردند كه بيش��تر از همه موضوع مرجعيت در ش��يعه 
تخريب می ش��د. واژة »تقليد« را به گونه ای تعريف می كردند كه 
اين شبهه در فكر جوانان پيش می آمد كه مگر ما حيوان هستيم كه 
تقليد كنيم؟ در حالی كه »تقليد« در هر حوزه ای مانند روانشناسی، 
جامعه شناسی و دين تعريف جداگانه ای دارد. كسی كه می خواهد 
سفسطه كند می تواند معنای اين واژه را از يک حوزه به حوزة ديگر 
ببرد. اين كه چرا بايد تقليد كرد، فلس��فة آن چيس��ت در بحث ما 

نمی گنجد. ما به دنبال روش های بيان احكام هستيم. 

مسئولیت آموزش احكام 
اگر بخواهيم اين موضوع را در قرآن جس��ت وجو كنيم شايد 

روشن ترين آيه اين باشد: 
»فل��وال نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فی الدين و لينذروا 

قومهم اذا رجعوا اليهم« 
علما اين آيه را، آيه »طلبگی« می نامند. آيه در اوج جنگ های 
حضرت رسول)ص( نازل شده است. آن قدر موضوع جهاد و جنگ 
پررنگ شده بود همه به آن سمت و سو می رفتند كه به حوزة فقه 

بی توجه شده بودند. 
در اين مورد احاديث بسياری نقل شده است از جمله؛ 

قال رس��ول اهلل: يا علی - اذا رايت الناس يشتغلون بالفضائل 
فاشتغل انت با تمام الفرائض )ميزان الحكمه، ج 7، ص 448( 

حضرت رس��ول )ص( از حضرت علی عليه السالم خواسته اند 
هرگاه  ديد كه مردم مشغول دريافت فضايل اخالقی هستند او به 

تكميل فرائض دينی بپردازد. 
دكتر محمدرضا طالبان، حدود سال های 77 تا 80 در سه سال 
متوالی س��ال اول در منطقه 6 تهران، سال دوم كل شهر تهران و 
در س��ال آخر در كل كش��ور، دو تحقيق انجام داد. يكی سنجش 
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دينداری و ديگری سنجش بزهكاری دختران و پسران دبيرستانی. 
با اين محقق محترم در چند جلس��ه گفت وگويی داشتم. می گفت 
در غرب تقريباً در هر دهه، سطح دينداری مردم را اندازه می گيرند 
و با قبل مقايس��ه می كنند. در شرق كمتر به اين موضوع پرداخته 

می شود. 
آق��ای طالبان دينداری را در چهار س��طح تعريف كرده اند؛ 1. 
اعتقادی، 2. احساس��ی، 3. مناسكی و 4. پيامدی )رفتاری(. نتيجة 
تحقيق به اين صورت بوده است كه در سطح اعتقادی بيش از 97 

درصد به اصول اعتقادی باور داشتند. 
سطح احساس نس��بت به سطح اعتقادی، 20 درصد كاهش 
داشته است. در اين سطح ارتباط كالمی و نوشتاری با خدا سنجيده 

شده است. 
در سطح مناس��كی، متغيرهای روزه و نماز آزمون شده است 
كه نسبت به س��طح اعتقادی 40 درصد كاهش نشان داده است. 
يعنی حدود 60 درصد دانش آموزان در اين سطح قرار گرفته اند و در 
نهايت فقط حدود 22 درصد در سطح پيامدی جای گرفته اند. يعنی 

80 درصد نسبت به سطح اعتقادی كاهش داشته است. 
از اين سه سطح، سطح مناسكی بيشتر از بقيه در روش های 
آموزش احكام كاربرد دارد. اگر بتوانيم كاری كنيم كه دانش آموز با 
مناسک دينی اُنس و الفتی داشته باشد، درواقع توانسته ايم معارف 
دينی را هميشه به او يادآوری كنيم چون اين مجامع تجلی معارف 
دينی اس��ت. احكام بر همة ابعاد مناس��كی تأثير می گذارد و تأثير 

می گيرد. 
آقای طالبان پنج بزه را كه ممكن است دانش آموزی در سطح 
دبيرس��تان انجام دهد را هم سنجيده اس��ت كه از اين قرارند؛ 1. 
س��رقت، 2. اعتياد، 3. دوستی با جنس مخالف، 4. مالكيت اقالم 

مبتذل، 5. تقلب 

بيش��ترين فراوانی در »تقلب« ديده ش��د. همه از كنار آن با 
پوزخند می گذري��م 64 درصد دانش آموزان به اين »بزه« آلوده اند. 
»تقلب« همراه اين دانش آموزان تا رس��يدن به س��مت مديريت، 

وزارت، كسب و كار در بازار و غيره است. 
بعد از تقلب، 54 درصد گفته اند كه حداقل يک دوست از جنس 
مخالف دارند. در ادامه، محقق اين موضوع را بررسی كرده است كه 
كدام ابعاد دينداری در كاهش بزهكاری مؤثرتر است. مناسک دينی 

پاسخ اين پرسش تحقيق بوده است. 
از بين نمازهای پنج گانه نماز ظهر بيشترين تأثير را در كاهش 
آسيب ها داشته است. آية »حافظوا علی الصلوات والصالة الوسطی« 
بر اين موضوع اش��اره دارد. اين كه كدام نماز، نماز وس��ط اس��ت. 
نظره��ای متفاوتی وجود دارد. امام خمين��ی)ره(، نماز ظهر را نماز 
وسط می دانند. اگر فرزندان مان به نماز مقيد شوند به سوی مناسک 
دينی هم متمايل می ش��وند و به همان نس��بت از كژی ها فاصله 
می گيرند. شايد تأكيد حضرت رسول)ص( به حضرت علی)ع( كه 

به تكميل فرائض دينی بپردازد به خاطر همين اثر مهم است. 
حضرت امام )ره( در جلد اول تحريرالوسيله در باب شرايط امر 
به معروف در مسئلة 3 فرموده اند كه: »بيان احكام الهی مورد ابتالء 
مكلفين الزم است. در رساله ها در مسئلة شمارة 11 به اين موضوع 
اش��اره شده است كه دانس��تن و آموزش آن واجب است. پس به 
دنبال روش های آموزش موضوعی نيستيم كه مستحب است بلكه 

مورد تأكيد و واجب است. 
قال رسول اهلل )ص(: يجی الرجل يوم القیامة وله من الحسنات 
كالسحاب والركام اوكالجبال الرواسی فيقول: يا رب اتحالی هذا و 
لم اعمله��ا؟ فيقول: هذا علمک الذی علمت الناس يعمل به من 

بعدک. )بحاراالنوار، ج 2، ص 19( 
در اين روايت حضرت رس��ول )ص( می فرمايد كه شخصی 
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در روز قيامت پاداش اعمال خود را می بيند كه به بزرگی كوه ها و 
ابرهاست. به خداوند می گويد اين پاداش برای من نيست و خداوند 
به او خطاب می كند اين چيزی است كه به مردم آموختی و آن ها 
بعد از تو به آن عمل كردند. پاداش عمل آن ها به حس��اب تو هم 

گذاشته شده است. 
قال الصادق )ع(: من علم خيرا فله بمثل امر من عمل به قلت 
ف��ان علمه غيره - يجری ذلک ل��ه؟ قال: اين علمه الناس كلهم 
جری له قلت و ان مات؟ قال و ان مات )بحاراالنوار، ج2، ص 17( 
در اين حديث نيز تأكيد شده است هر كس خوبی را آموزش 
دهد مانند اين است كه خود به آن عمل كرده است. حتی اگر آن 
كه آموزش ديده اس��ت آن خوبی را به ديگری آموزش دهيد و در 
نهايت تمام مردم آن را بياموزند. حتی بعد از مرگ نيز پاداش عمل 

آن ها به حساب او هم گذاشته می شود. 
از امام حسن عسگری)ع( نيز نقل شده است كه: زنی خدمت 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها رسيد و عرض كرد مادر پيری دارم كه 
دربارة نمازش چند سؤال دارد. مرا به خدمت شما فرستاد تا بپرسم. 
آن گاه ده س��ؤال پرسيد يا يک سؤال را ده بار تكرار كرد تا اين كه 
از كثرت پرس��ش ش��رمنده شد و عرض كرد: ش��ما را به زحمت 
نمی اندازم ای دختر رسول خدا. حضرت فرمود: هرچه می خواهی 
بپرس. اگر به كسی صدهزار دينار طال بدهند تا بار سنگينی را به 
باالی بام ببرد آيا با اين پرداخت، خسته می شود؟ عرض كرد؛ نه. 
فرمود: در پاسخ هر مسئله ای كه من به تو می گويم خداوند بيشتر 
از فاصلة زمين تا آسمان پر از لؤلؤ به من پاداش می دهد پس من از 
كسی كه بار سنگينی را حمل می كند راحت ترم. از پدرم شنيدم كه 
فرمود: هنگامی كه علمای شيعه محشور می شوند هر يک از آن ها 
به اندازة علم و جديتش در راه ارشاد بندگان از خلعت های كرامت 
خداوند جايزه می گيرد به طوری كه به هر يک از ايشان هزار هزار 

حله نور داده می شود )بحار، ج 2، ص 24( 

رهنمودی از شهید مطهری 
اين ش��هيد بزرگوار معتقد بود يكی از شرايط موفقيت در هر 
كاری انتخاب روش و اسلوب صحيح است. نقطه عطف علم جديد 
و علم قديم دانشمندان جديد نيست بلكه اسلوب و روش هاست. 
علت سرعت پيشرفت و موفقيت علم جديد اين نيست كه پاستور 
از جالينوس و بوعلی سينا نبوغ بيشتری دارد بلكه سّرش اين است 

كه اسلوب  علما در تحقيق، تغيير كرده است. 

ضرورت تنوع در روش ها 
 به دليل اين كه ظرفيت، نيازها،  ش��رايط، س��ن و جنس افراد 
متفاوت اس��ت، استفاده از روش های متنوع و متعدد ضرورت پيدا 
می كند تا امر تربيت و هدايت بيش��تر و بهتر تحقق يابد. در ادامه، 

روش های بيان احكام آورده می شود. 

روش روخوانی و توضیح 
يك��ی از روش های معمول و رايج در ميان احكام اين اس��ت 
كه اس��تاد از روی متن رساله يا كتاب فقهی، مسئله را می خواند و 
نكته های آن را توضيح می دهد. اين روش زبانی و غيرفعال است 
و مخاطب از طريق شنيدن دريافت می كند. روان شناسان می گويند 
حدود سيزده درصد يادگيری از طريق شنوايی است. پس شايسته 

است روش های ديگر هم به كار گرفته شود. 

در تحقيقی دريافتم كه در گذشته علمای شيعه و سنی احكام 
را از احاديث استخراج می كردند. شيخ صدوق كتابی با عنوان »من 
اليحض��ره الفقيه« دارد كه در آن تم��ام احاديث مربوط به احكام 
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را در دس��ته بندی های ويژه آورده اس��ت. در قرن های بعد سبک 
تغيير كرد و حديث با توضيح عالم دينی مطرح شد. از آن جايی كه 
برخی احاديث ظاهراً در تداخل با هم بودند و برخی ديگر سنديت 
نداشتند، اين روش باعث سردرگمی مخاطب می شد. شيخ طوسی 
و سيدمرتضی توضيحاتی به آن ها اضافه كردند. در قرن های اخير 
يعنی حدود سيصدس��ال اخير، احاديث برداشته شد و فقط توضيح 
عالم ماند. حدود 60 يا 70 س��ال است كه كتابی به نام رساله باب 
ش��د. مبدع يک فرهنگی است كه مورد تأييد علما واقع شد. پس 

هنوز هم می توان در شكل ارائة احكام نوآوری كرد. 

روش عملی 
برای بررس��ی سيرة معصومين عليهم السالم در باب آموزش 
احكام، بهترين منبع وسائل الشيعه تأليف مرحوم شيخ حر عاملی 
در بيست جلد است. عالمی ديگر مطالب جا افتاده را در بيست جلد 
ديگر آورده است كه در مجموع، چهل جلد شده است. در اين اثر 

آموزش احكام بسيار عملی است. 
از پيامبر)ص( می پرسند چگونه نماز بخوانيم می فرمايد: »صلوا 
كما رايتمونی اصلی«  زراره می گويد: امام باقر)ع( فرمود: آيا وضوی 
پيامبر)ص( را برای شما حكايت نكنم؟ گفتيم: چراكه نه، بفرماييد. 
س��پس ظرف آبی خواستند. آستين ها را از دو زراعشان باال زدند و 
به صورت عملی وضو را تشريح نمودند. )وسائل الشيعه، ج 1، ص 

 )727
حماد می گويد روزی امام صادق عليه السالم به من فرمود: ای 
حماد! آيا نمازت را خوب اقامه می كنی؟ عرض كردم: سرورم كتاب 
ُهزير را كه دربارة نماز نوشته است از حفظ هستم. حضرت فرمود: 
مانعی ندارد. برخيز و نماز بخوان )تا ببينم چگونه نماز می خوانی( 
ايس��تادم و يک نماز به عنوان نمونه خوان��دم. حضرت فرمود: ای 

حماد! خوب نماز را اقامه نكردی. چه قدر زشت است كه شخصی 
ش��صت يا هفتاد س��ال از عمرش بگذرد و يک نماز تمام و كامل 
و ب��ا آداب به جا نياورد. حماد می گويد در خود احس��اس كوچكی 
كردم و گفتم: فدايت شوم حال كه چنين است پس نماز را به من 
بياموزيد. حضرت ايستادند و دو ركعت نماز با آداب و رعايت حدود 
آن اقامه نمودند و فرمودند اين چنين نماز اقامه كن )وسائل الشيعه، 

ج 4، ص 673( 
اگر در مدرس��ه اين شيوه رايج شود يعنی بچه ها كنار حوض 
وضو را بياموزند و يكی يكی نماز را به صورت عملی  تمرين كنند، 

ديگر در سن باال دچار مشكل نخواهند شد. 
در ش��هر ما عالم��ی بود كه می گف��ت از حضرت عبدالعظيم 
حسنی كه در زمان چهار امام معصوم عليهم  السالم حيات داشته 
است، نكته ای آموختم. آن حضرت اعتقادات خود را در نزد معصوم 
عليه  الس��الم عرضه می كرد. آن عالم بزرگوار شهر ما نيز عرضة 
احكام را در مسجدی كه امام جماعت آن بود برای مثال باب كرد. 
هر ش��ب هشت نفر به وضوخانه مس��جد می آيند و در نزد ايشان 
وضو می گيرند. اگر اش��كالی داشته باش��ند آموزش می بينند و در 
تاريخ مش��خصی مثاًل 20 روز ديگر بايد دوباره در حضور ايش��ان 

وضو بگيرند. 

اهمیت دسته بندی 
حدود پانزده س��ال قبل تحقيقی انج��ام دادم و طی آن روش 

احكام گويی را آسيب شناسی كردم. 
به هر خانه ای كه وارد می شدم می گفتم در خانه رساله داريد؟ 
پس از مشاهدة رساله شايد به جرأت بتوانم بگويم كه درصد درصد 
موارد، حدود صد صفحة اول مطالعه شده و بقية صفحه ها تميز و 
ورق  زده نشده بود. متأسفانه همه احكام را از تقليد شروع می كنند 
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بعد نماز و روزه و بعد از آن دوباره به اول بازمی گردند. تصور عموم 
اين است كه احكام يعنی نماز و روزه! 

در حالی كه موسيقی، صدا، نگاه، كسب و كار، رابطة زن و مرد 
و حتی كوچک ترين موضوع های زندگی احكام دارند. 

مرحوم دكتر بی آزار ش��يرازی اولين كسی است كه براساس 
موضوع، احكام را دسته بندی كرد. مجموعة ده جلدی ايشان هنوز 

هم تجديد چاپ می شود.
فايدة دس��ته بندی موضوعی اين است كه گروه های مختلف 

جامعه به احكام مربوط به خود جذب می شوند. 

روش تقسیم بندی 
شهيد مطهری دربارة روش تقسيم بندی می گويد: همة ارباب 
علوم، مس��ائل علم خود را به نحوی تقس��يم می كنند. منطقيين، 
منطق به تصورات و تصديقات تقس��يم می كنند و حكمای الهی، 
حكم��ت را به امور عامه و خاصه. اصوليين نيز اصول را به اصول 
لفظی و عقلی تقسيم كرده اند. بنابراين يكی از روش های مفيد در 
تفهيم، تفهم، جاذبه و موفقيت درس احكام، روش تقس��يم بندی 

است. 

الزم اس��ت به چند نكته در دس��ته بندی احكام توجه شود، از 
جمله؛ 

- محور دسته بندی واحد باشد. 
- دسته بندی موضوعی خود دارای فايده باشد. 

- اقسام دسته بندی متداخل نباشند. 
در ادامه به چند تقسيم بندی اشاره می شود. 

براساس سن: احكام كودكان، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 
براساس جنس: احكام دختران و بانوان، احكام پسران و مردان 

براساس موضوع: عبادی، اقتصادی، اداری، خانوادگی، پزشكی 
براساس ش��غل: هنرمندان، رانندگان، عكاس��ان، پرستاران، 

صاحبان رستوران، آرايشگران، متصديان معامالت ملكی 
براساس نياز: بيماران، مسافران خارج از كشور، زوج های جوان، 
مأموران امنيتی. در تقسيم بندی براس��اس شغل، آقای فالح زاده. 

حدود سی جلد كتاب تأليف كرده اند. 
برای مثال در مس��ئله ای داريم كه پوش��يدن لباس نامحرم 
حتی پوشيدن دمپايی، حرام است. خريداری لباس جنس مخالف 
و استفاده از آن هم اين حكم را شامل می شود. وقتی هنرپيشه مرد 
در نقش زن بازی می كند، مرتكب عمل حرام می ش��ود. خيلی ها 
اين احكام را نمی دانند مثاًل راننده نمی داند وقتی پول خرد ندارد چه 
حكمی در احكام دربارة موقعيت او آمده است. دانستن اين احكام 

به معنای آوردن دين در تاروپود زندگی است. 
هرچه كه نامش رفتار است، درباره اش احكام داريم. در حوزة  
رفتار، هر رفتاری از پنج حالت، واجب، حرام، مس��تحب، مكروه يا 

مباح خارج نيست. 

وقت��ي بدانيم دين براي هر رفتارمان حرفي براي گفتن دارد، 
بيشتر با آن انس می گيريم. 

روش مقایسه ای 
در اين روش دو موضوع در مقايسه با هم گفته می شود. 

1. مقايسه احكام زن و مرد 
مثال: مستحب است مرد هنگام رفتن به سجده اول دست ها 
را به زمين بگذارد سپس زانوها را و زن بالعكس و موقع برخاستن 
از س��جده مرد ابتدا زانوها را از زمين بلند كند سپس دست ها را و 

زن بالعكس 
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2. مقايسه احكام بالغ و نابالغ 
3. مقايسه احكام نماز و روزه 

4. مقايسه احكام وضو و غسل 

روش پرسش و پاسخ 
در س��يره ائمه عليهم السالم آمده است كه ايشان، به ويژه آن 
دسته كه با مردم ارتباط مستقيم داشتند بسيار از اين روش استفاده 
می كردن��د. وقتی گوينده مطلبی را ارائه می دهد درواقع آن چه كه 
خود صالح می داند را می گويد اما وقتی پرس��ش می ش��ود خالء 
مطل��ب و نياز مخاطب را می بيند و با توج��ه به آن صحبت ها را 

تكميل می كند. 
در آي��ات قرآن��ی 888 جملة پرسش��ی آم��ده و 129 بار واژه 
»سئل« و مشتقات آن ديده می شود. حدود 12 سوره نيز با پرسش 

آغاز شده است. 
امام صادق)ع( می فرماي��د: ان هذا العلم عليه قفل و مفتاحه 

المسئله؛ به دانش قفلی زده شده كه كليد آن پرسش است. 
چند نكته دربارة اين روش وجود دارد؛ از جمله: 

- پرس��يدن، مخاطب را به تفكر دوبارة يک حكم تش��ويق 
می كند. 

- پرسيدن، زمينة يک آموزش دقيق را فراهم می كند. 
- اين روش مبتنی بر اين اصل است كه بهترين راه يادگيری 

هر چيز، كشف آن مطلب توسط پرسش های يادگيرنده است. 
- در اين روش خوب اس��ت همة دانش آموزان در پرس��ش و 

پاسخگويی شركت كنند.  
- بهتر است از همة دانش آموزان پرسش شود.  

- پرس��ش ها به گونه ای انتخاب ش��وند كه بحث از موضوع 
اصلی خارج نشود.  

روش آموزش تصویری 
نقش مهم تصوير در آموزش مشخص است. متأسفانه دربارة 
آموزش احكام به اين روش خيلی كم كاری شده است. در روايتی 
داريم كه حضرت رسول)ص( با چوبی روی زمين تصوير می كشيد 

و مسائل را توضيح می داد. 
چند س��الی اس��ت كه آقای ف��الح زاده مجموع��ه ای به نام 
»نوراالح��كام« را تهيه می كند. در اين مجموعه احكام به كمک 

تصوير آموزش داده می شود. 
برای مثال مسئلة »حد ترخص« كه به يک مسئلة حاد تبديل 
ش��ده و همه از علما شاكيند كه نمی توانند آن را به خوبی تفهيم 
كنند، ايشان با تصوير چند شهر كوچک و بزرگ، شرح داده است. 

روش قصه گویی 
حدود س��ال 58 بود. ديدم آقای قرائتی خيلی ناراحت اس��ت. 
علت را پرسيدم. گفت از اين ناراحتم كه رساله ها قابل درک نيستند، 
پرس��يدم چرا اين گونه فكر می كنيد. پاسخ داد: به چند دليل. يک؛ 
ادبي��ات آن مانند ادبيات عهد قاجار پر از الفاظ قديمی اس��ت كه 
امروزه كاربرد ندارد به همين خاطر جوا ن ترها دوست ندارند از متن 

رساله، حكمی ياد بگيرند. 
دو؛ بس��ياری از مس��ائل كه امروزه كمتر كسی به آن مبتال 
می شود در همة رساله ها هست مانند عرق شتر نجاستخوار. سه؛ 
ائمة معصومين عليهم السالم وقتی احكام می گفتند آن را با شيرينی 
حكمت می آميختند. علما اسرار و حكمت های مسائل شرعی را به 
عرفان بردند و احكام را در عنوان فقه آوردند. در نتيجه رس��اله ها 
مانند كتاب های قانون مدنی شدند كه هيچ كس دوست ندارد آن ها 
را بخواند و فقط اهل فن از عهدة آن ها برمی آيند. چه اشكالی دارد 
وضو را به سبک ائمه عليهم الس��الم بياموزيم. برای مثال از امام 
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رضا عليه السالم روايت كنيم كه وضو سه حكمت دارد؛ پاكيزگی، 
نشاط و روشنی دل! 

در اولين سالی كه در آموزش وپرورش مسئول اقامه نماز شدم 
از آقای علی حسن زاده خواستم احكام را در  قالب قصه بنويسد و تا 
جايی كه امكان دارد حكمت و فوائد آن ها را هم بياورد و اگر آيه ای 

درباره اش نازل شده است، به آن اشاره كند. 
چه��ار جلد كتاب تأليف كرد. دو جلد برای مقطع راهنمايی و 
دو جلد برای مقطع دبيرس��تان. كتاب دختران و پسران هم از هم 
مس��تقل بود. بعد از سال ها هنوز هم از بهترين كتاب های احكام 
هستند. ساالنه دو ميليون جلد چاپ شد. متأسفانه بعد از چند سال 
به خاطر هزينه های اين ايده، دوباره از دانش آموزان خواس��ته شد 

بروند كتاب رساله بخوانند. يعنی نقطه، سرخط! 

نكاتی در بیان احكام 
1. احكام به تناس��ب مخاطب و زمان و نياز گزينش شود نه 

ترتيبی.  
2. به اولويت ها توجه شود.  

3. احكامی كه در قرآن آي��ه ای دارند، آن آيه با توضيحات و 
پيام ها آورده شود. 

4. با اس��تناد به آيات و روايات به برخی از حكمت ها و فوائد 
حكم اشاره شود. 

5. احكام دين برای مردم سهل و آسان معرفی شود. 
6. در ابتدا برای افراد به حداقل واجب اكتفا شود. 

7. قابل درک و فهم باشد. 
8. طوری گفته شود كه مكلف دچار وسواس نشود.  

9. از همه مراجع با احترام ياد شود 
10. احكام به گونه ای بيان ش��ود كه بدآموزی نداش��ته باشد. 

)مانند تشريح استمناء(.  
11. به گونه ای بيان نش��ود كه سوءاستفاده شود. در كنار بيان 
مذمت ربا، مسائل بانكی به طور كامل گفته شود تا مخاطب نسبت 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی بدبين نشود. 
12. تفاوت ها بيان ش��ود مانند تفاوت س��ود علی الحس��اب و 

غيرعلی الحساب.  
13. احكام بانوان توسط آقايان بيان نشود.  

14. برخی از احكام را تا سؤال نكرده اند بيان نشود.  
15. داش��تن تسلط علمی بر مسائل شرعی و مطالعه پيش از 

تدريس.  
16. تهيه طرح درس و داشتن متن درس در زمان آموزش.  

17. در نظر گرفتن تركيب مخاطب.  
18. زمينه سازی قبل از آموزش احكام.  

19. آموزش اصطالحات و واژه های مربوط به احكام.  
20. ذكر مدارک احكام جهت اطمينان مخاطب.  

21. نيازسنجی در موضوعات احكام. 
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پ�س از مرور روش های آم�وزش احكام در اولین 
نشس�ت دفتر، جای خالی یک روش مناس�ب بیش�تر از قبل 
دیده ش�د و در آخ�ر، روش آموزش تصوی�ری به عنوان یک 
راهكار ساده، روشن، جذاب و گویا كه بیشترین بُرد آموزشی 

را دارد، به عنوان موضوع دومین نشست دفتر انتخاب شد.

ضرورت تصویرسازی احكام
ابتدا خوب است به اين موضوع بپردازيم كه احكام تا چه اندازه 
ضرورت و قابليت تصويرسازی دارد. ضرورت اين كار بديهی است. 
مدتی است گروهی از طلبه ها در مترو در ارتباط مستقيم با مردم، به 
سؤاالت دينی آن ها پاسخ می دهند. هر كدام از 140 طلبه، به طور 
متوسط روزانه 60 مراجعه كننده دارند. يعنی در روز، به پرسش های 
110 هزار نفر پاس��خ می گويند. بيش��ترين فراوانی پرسش ها در 
حوزة احكام اس��ت. در مالقاتی كه اين گ��روه از طلبه ها با آقای 
قرائتی داشتند من هم حضور داشتم. شايد برايتان جالب باشد كه 
بدانيد اكثر مراجعه كنندگان در طيف سنی 20 تا 40 سال هستند. 

همه هم با ش��وق به آن ها مراجعه می كنند. آقای قرائتی از ايشان 
پرسيد آيا با طعنه و توهين رفتار می كنند پاسخ دادند كمتر از نيم 
درصد از ايش��ان به اين شكل رفتار می كنند. همه مشتاق شنيدن 

پاسخ هايشان هستند.
قسمت ناراحت كنندة گزاش كار ايشان اين بود كه اكثر آن ها 
از اقشار تحصيل كرده هستند كه بديهی ترين موضوعات احكام را 

نمی شناسند .
ش��ايد اين همه بی اطالعی به خاطر ك��م كاری ما در آموزش 
احكام در زمان تحصيل باش��د. اتخاذ چند روش مناسب كه بتواند 

يادگيری را نهادينه كند، بهترين راهكار است.

قابلیت تصویرسازی احكام
حدود بيس��ت س��ال قبل يک محق��ق را مأم��ور كرديم تا 
روش های آموزش احكام را در كشورهای عربستان، مصر، سوريه، 

كويت، تركيه، عراق و لبنان جمع آوری كند.
بهتري��ن آن ها روش تصويری تركيه بود. در فيلم آموزش��ی، 

تصویرسازی احکام
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سیدجواد بهشتی

                                                                         زهرا شعبانی

نشست های علمی- كاربردی
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مرب��ی با دانش آموزان كالس در يک س��فر يک روزه تقريباً تمام 
احكام مبتال در س��فر را با تحرک و ش��ادابی آموزش داد. چند روز 
قب��ل احكام را مرور كردم و دي��دم تقريباً تمام مطالب آن قابليت 
تصوير سازی دارد. از تقليد گرفته تا نجاسات، مطهرات، نماز، روزه، 
اقتصاد و خانواده تا مس��ائل حقوقی. ارائة استفتائات هر مرجع در 

قالب تصوير بسيار ضروری است. 
دوستی می گفت حدود 55 مورد آموزش از راه نمايش توسط 
پيامبر اكرم)ص( پيدا كردم. برای مثال در س��ندی دستور داد همه 
توقف كنند و تا جايی كه امكان دارد هيزم و خار و خاشاک جمع 
كنند. هيزم در بيابان داغ به چه كار می آمد؟ اين سؤالی بود كه از 
ذهن همه گذش��ت و عده ای اعتراض كردند. حضرت فرمود اين 
يک تكليف است. هيزم ها را جمع كردند. كوهی از هيزم بود. كسی 
تصور نمی  كرد بتوان از بيابان اين همه هيزم پيدا كرد. پيامبر)ص( 
دستور دادند هيزم ها را آتش بزنند. شعله های آتش زبانه می كشيدند 
و به آسمان می رفتند. پيامبر)ص( رو به جمع فرمودند كه گناهان 
هم اين گونه هستند. در نگاه اول كسی گناه بزرگی در زندگی اش 
نمی بيند اما وقتی گناهان كوچک ذره ذره جمع می شوند، كوهی از 

گناهان درست می كنند.
حضرت رس��ول)ص( می توانست همين مطلب را در يكی از 
منبرهای خود بگويد اما آن را در قالب نمايش آموزش داد. فرض 
كنيم 70 نفر در آن سفر حضور داشتند. شک نيست اين خاطره را 
برای خانواده و دوستانشان تعريف كرده اند و در واقع تعداد زيادی 
اين تذكر الهی را در قالب يک نمايش جذاب و شيرين آموخته اند.

رواي��ت اس��ت در يك��ی از روزهای پاييز، حض��رت در جمع 
مس��لمانان شاخة درختی را تكان دادند و تعداد زيادی برگ زرد بر 
زمين ريخت. همه سكوت كرده بودند. فرمود: چرا دليل اين كارم 
را نمی  پرسيد. اصحاب سؤال كردند. سپس ايشان آيه ای را تالوت 

كردند كه دربارة نماز بود. فرمودند همان گونه كه با اش��ارة دستم 
برگ ها ريختند با يک نماز، گناهان نمازگزار می ريزند.

نقل اس��ت احكام نماز جماعت را در نماز جماعت نمايش��ی 
می آموخت.

همة 17 بخش نماز قابليت تصويرس��ازی دارند كه در ادامه 
اشاره ای به آن ها می شود.

وضو
هيچ مرجع شيعه ای نمی شناسم كه گفته باشد نماز كسی كه 
وضويش اشتباه است مورد عفو قرار می گيرد. بلكه همة نمازهايش 
باطل اس��ت. وضو يک عمليات س��اده است كه به راحتی آموخته 
می شود. شخصی می گويد نزد امام صادق)ع( رفتم و گفتم وضوی 
حضرت رس��ول)ص( را برايم توصيف كنيد. حضرت فرمود ظرف 
آبی بياوريد و به جای توصيف كالمی، يک وضوی عملی گرفت. 
متأس��فانه گاهی از ادبيات صد سال گذش��ته برای آموزش وضو 
اس��تفاده می كنيم. عباراتی مانند از رس��تنگاه مو تا زير دهن، بين 
انگشت سبابه و انگشت ابهام و... مبهم هستند. در آموزش نمايشی، 

خطابه به حداقل می رسد.
ما كه عارف نيس��تيم اگر بعد از نماز اثر چسب را روی دست 
ديديم دوباره از س��ر ش��وق وضو بگيريم و نماز بخوانيم. نمازمان 
از س��ر تكليف است. پس دقت كنيم تا درست بياموزيم و مجبور 

نباشيم بعد از مدتی نمازهای چند ساله را اعاده كنيم.
شايد خواندن اين خاطره هم برايتان جالب باشد. برای عمليات 
بدر ح��دود  چهارهزار رزمنده آماده بودن��د. به همه توصيه كردم 
وصيت نامه ها را بنويس��ند و قبل از عمليات ارسال كنند. آقايی كه 
معلوم بود خيلی گريه كرده است نزدم آمد و گفت: امروز فهميدم 
تمام غس��ل هايی كه كرده ام اش��تباه بوده است. پرسيدم چه طور؟ 
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گفت: ابتدا سمت راست را می شستم، سپس سر و گردن و در آخر 
س��مت چپ را. حاال هم كه عازم عمليات هستم نمی دانم نمازها 
و روزه هايم را چگونه قضا كنم. شايد شهيد شوم، تكليف چيست؟ 
گفتم باتوجه به سواد من، همة  نمازهايت باطل است اما اجازه بده 
از علمای قم هم بپرس��م، شايد راهی باشد. آن زمان تماس با قم 
آن هم از مقر فرماندهی خيلی سخت بود. به زحمت تماس گرفتم. 
گفتن��د فقط يک راه وج��ود دارد. اگر محل زندگی اين آقا در يک 
مكان دور افتاده باش��د كه نتوانس��ته احكام را بياموزد و به عالم و 
كتاب دسترس��ی نداشته، »عامل قاصر« است. تكليف از او ساقط 
می شود. با خوشحالی به سوی جمع دويدم و فرياد زدم؛ برادر اهل 

كجايی؟! او هم پاسخ داد: تهران!
امروزه همه فكر می كنيم مردم استان های مرزی و شهرهای 
حاشيه نش��ين، در آموزش دين محروم هستند. در حالی كه همين 

استان تهران و استان های ديگر به نوعی محروم هستند.
در ي��ک جمع 500 نفری در تهران، روش تيمم را پرس��يدم. 

تيمم چهارصد نفرشان باطل بود.

وقت
اولين پيام اوقات نماز، توجه به طبيعت است. آسمان، خورشيد، 
ماه، س��تاره ها و... مظاهر زيبای طبيعت هس��تند. حضرت عالمه 
طباطبايی می فرمايند خداوند در قرآن به س��ی  و اندی مورد قسم 
خورده اس��ت كه بيشترين آن ها قس��م به وقت است. پس نقش 
»وقت« در زندگی ما مشخص است. چندين ساعت تالش كردم 
تا تصويری دربارة فجر كاذب از اينترنت سرچ كنم اما بی نتيجه بود. 
دين از ما خواس��ته در زمان فجر صادق و كاذب و طلوع خورشيد 

بيدار باشيم و با نگاه به طبيعت به دنبال صاحب نشان باشيم.
پنج وقت نماز با زيبايی های طبيعت آميخته شده اند. حتماً اين 

موضوع فلسفه ای دارد. متأسفانه حتی هم لباسی هايم هم اين گونه 
نيستند كه در هر وعده نماز به آسمان نگاه كنند.

چندی قبل نزد آقای قرائتی بودم. مهمانی از س��وريه داشتند 
كه برای شركت در همايشی به ايران آمده بودند. دكترای رياضی 
داشتند. به آقای قرائتی گفتند مدتی است دربارة آية »و الصبح اذا 
تنفس«؛ »قس��م به صبح وقتی نفس می كشد« تحقيق می كنم. 
مزرعه ای در نزديكی دمش��ق دارم. بعد از تصويربرداری از آسمان 
متوجه ش��دم شرق آس��مان در زمان طلوع به مدت 20 دقيقه به 
شكلی مانند تنفس شش ها، حركت های سريع دارد و گويی تنفس 
می كند. تصويرهای آن دانشمند را ما هم ديديم. دقيقاً مانند تنفس 
شش ها بود. اگر فريضة نماز بين دو وقت تعيين شده است در غير 
اين صورت باطل می شود، پس فلسفه ای دارد. نظم و برنامه ريزی 

در زندگی يكی از پيام های وقت شناسی است.
شهيد عاليقدر، آيت اهلل بهشتی آن قدر وقت شناس بود كه حتی 
يک بار در جلسات به بهانة ترافيک و مسائل ديگر، تأخير نداشت. 
شايد بگوييد مسئوليت سنگين قضاوت او را وقت شناس كرده بود. 
اما او قبل از انقالب، وقتی هيچ سمتی نداشت اين گونه بود. حدود 
س��ال 55 بود. هجده سال داشتم. به مش��كلی برخوردم. يكی از 
دوستانم توصيه كرد با ايشان مشورت كنم. تماس گرفتم. گوشی 
را برداشت. بعد از سالم و احوالپرسی از ايشان خواستم وقتی برای 
مشورت تعيين كند. گفت بايد دخترش را ببيند. بعد از چند دقيقه 
پاسخ داد. دو ماه و شش روز ديگر در فالن ساعت می توانی بيايی. 
عصبانی شدم و با يک خداحافظی تلفن را قطع كردم. به آن دوستی 
كه او را معرفی كرده بود اعتراض كردم كه من االن مشكل دارم 
و او می خواهد دو ماه و شش روز ديگر به من راه حلی بگويد. گفت 
دوباره تماس بگير و اين بار بگو كه مشكلت را بايد زودتر حل كنی 
و فرصتی نداری. يک هفته از تماس اول گذشته بود. دوباره زنگ 
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زدم. گوش��ی را برداش��ت و دوباره با همان وقار و صدای جذابش 
جوابم را داد. موضوع را با توضيح بيشتر گفتم و خواستم زودتر وقت 
بدهد. باز هم گفت صبر كن تا دخترم را ببينم. بعد از دقايقی پاسخ 
داد چهارشنبة هفتة آينده، ده دقيقه مانده به اذان صبح، اين جا باش. 
آن موقع در شهرستان زندگی می كردم. خواهرم در تهران بود. به 
هر زحمتی بود سر همان ساعت پشت درب منزل ايشان ايستادم. 
قبل از اينكه در بزنم، در را باز كرد. بس��يار مرتب و آراس��ته بود. با 
خوشرويی و احترام من را به خانه اش برد. بعد از مشاوره با هم نماز 
خوانديم. علت اين همه نظم و برنامه ريزی را از او پرسيدم. هنوز نه 
انقالبی شده بود و نه قوة قضائيه بود و او در چند ماه آينده به اندازة 
ده دقيقه وقت اضافه برای مشاوره با من نداشت! چه طور توانسته 
بود به اين باور برسد كه وقت طالست! او فقط يک پاسخ برای من 

داشت: من اين نظم را از نماز آموختم.
اگر فلسفة اوقات نماز را باتوجه به احاديث بدانيم ديگر نمازمان 
اول وق��ت خواه��د بود و جاي��گاه نظم و برنامه ري��زی در زندگی 

مشخص خواهد شد.

قبله
تمام احكام قبله، قابليت تصويرس��ازی دارد. همة 9 راهی كه 
می ت��وان باتوجه به آن ها جهت قبل��ه را پيدا كرد، قابليت آموزش 

تصويری  دارند.
حكمت آموختن جهت قبله در ش��رايط مختلف اين است كه 
يک مس��لمان جهت ها را در تمام نقاط می شناسد. می داند جهتی 
وج��ود دارد كه بايد به س��وی آن نماز بگذارد، ق��رآن بخواند، غذا 

بخورد، مطالعه كند و...
جهتی كه به سوی آن نماز می خوانيم پايگاه ابراهيم، اسماعيل 
و هاجر اس��ت. در هر نماز وقتی رو به س��وی قبله می ايستيم به 

ياد اس��تواری آن ها در برابر حكم الهی می افتيم. حدود سيصد آيه 
دربارة او آمده است. در مديترانه زندگی می كرد. جايی كه از خوش 
آب و هواترين نقاط جهان اس��ت. خداوند دستور داد به مكه برود. 
سرزمينی كه آب و هوايش با مديترانه بسيار متفاوت است. دستور 
س��خت بعدی اين بود كه زن و فرزن��دش را تنها رها كند و خود 
بازگردد. چه محش��ری به پا شد. سعی صفا و مروه! كودكشان 13 
ساله ش��د. مأموريت س��خت بعدی، ذبح او بود و در نهايت همه 
از صابران ش��دند. اين همه ش��كوه اطاع��ت از واليت خداوند در 
سرزمينی اتفاق افتاد كه قبلة ماست. گروهی متأسفانه تنها فلسفة 
قبله را اتحاد مس��لمانان معرفی می كنند در حالی كه حكمت های 

ديگری هم وجود دارد.

لباس نمازگزار
ح��دود صد صفحه حديث در وس��ائل الش��يعه دربارة لباس 
نمازگزار داريم. شايد جالب باشد كه بدانيم هرچه دربارة طرح، رنگ 
و جنس لباس آمده در اح��كام مربوط به نماز كاربرد دارد. امامان 
معصوم عليهم الس��الم همه لباس مختص نماز داشته  اند. امروزه 
خانم ها چادر نماز دارند اما آقايان لباس ويژة نماز ندارند. در گذشته 
لباس نمازگزار، آن قدر ش��ريف بود كه وقتی روی مريض العالج 
می انداختند شفا می گرفت. يادم است وقتی حضرت امام در نجف 
بود، در ايران برای شفای مريضی، پيراهن حضرت را روی مريض 
انداختند و بعد از يک شب شفا گرفت. توصيه شده است يک تكه 

از لباس نماز ميت را در قبرش بگذارند.
ش��هيد شريفی ش��ايد اولين شهيد انقالب باش��د. از شهدای 
19 دی ب��ود. در منبری در اصفهان گفتم كه نمازگزار بايد لباس 
مخصوص داش��ته باشد. به خياطی س��فارش داده بود يک دست 
لباس ويژه براي��ش بدوزد. هر روز چند دقيقه قبل از نماز به خانه 
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می رفت و با آن لباس موقر و زيبا به مس��جد می آمد. قصة لباس 
نمازگزار و كاًل لباس مؤمن را می توان تصويرسازی كرد.

اذان
حضرت علی عليه السالم می فرمايد پيامبر اكرم)ص( آن قدر 
ب��رای مؤذن پ��اداش نام برد كه گفتم مردم ب��رای گفتن اذان به 
روی هم شمشير خواهند كشيد. حضرت در پاسخ فرمود؛ علی جان! 
روزگاری خواهد آمد كه افراد ش��اخص جامع��ه اذان گفتن را عار 

می دانند.
زمانی مسابقات اذان گويی برگزار كرديم. بعد از مدتی ديديم از 
ميان اين كار مؤذن تربيت نمی شود. بچه ها بيشتر به دنبال جايزه اند 

و در جمع در كوچه و خيابان اذان نمی گويند.
دوس��تی می گفت پس��رم را تش��ويق كردم در مجتمعی كه 
زندگی می كرديم اذان بگويد. می خواستم عكس العمل همسايه ها 
را بررس��ی كنم. بعد از يكی دو هفته خانم يهودی جايزه ای برای 

تشويق پسرم آورد.
اينكه چگونه می توان اين امر را فرهنگ سازی كرد كاری است 
كه به تحقي��ق و پژوهش  علمی ني��از دارد. در تحقيقی ديدم راز 
ورود موس��يقی به دين اسالم، اذان است. آن قدر پيامبر اكرم)ص( 
بر اين موضوع كه اذان با صدای خوب و دلنشين گفته شود، تأكيد 
داشتند كه در زمان خليفة دوم به اين فكر افتادند كه اساتيد صوت 
نيكو را دعوت كنند. آن زمان ايرانی ها و يونانی ها مش��هور بودند. 
از ش��يراز اولين گروهی موس��يقی به مدينه دعوت ش��دند اما كار 
به ابتذال كش��يده ش��د. در اولين روزهايی كه به تهران آمده  بودم 
آق��ای قرائتی گفت حاضری به خاطر طوالنی بودن مس��ير خانه 
ت��ا محل كار، لباس روحاني��ت را درآوری و اين فاصله را با موتور 
بيايی. پذيرفتم. طلبه ای در همسايگی ما بود. روزی از من خواست 

به جای او س��ر كالس��ش بروم. آن  روز دربارة اذان صحبت كردم. 
حدود 50 دانش آموز دورة راهنمايی بودند. پرسيدم آن هايی كه در 
خانه بلند اذان می گويند دست هايشان را باال ببرند. همه خنديدند. 
فهميدم با خودشان می گويند اين آقا شهرستانی است. تهرانی ها 
را نمی شناسد. تشويقش��ان كردم در خانه اذان بگويند تا جنيان و 
شياطين در خانه هايشان رفت و آمد نكنند. دو، سه نفری پذيرفتند. 
چند روز بع��د در لباس روحانيت در حال خريد ميوه از ميدان امام 
حسين)ع( بودم. يكی از همان دانش آموزان من را در لباس شناخت 
و زير گوش��م گفت: حاج آقا اگر می توان��ی همين جا اذان بگو! از 
نكته س��نجی او خوش��م آمد. من هم نه فقط برای رضای خداوند 
بلكه برای خوش آمد او هم كه شده، بلند اذان گفتم. مردم به دور 

ما جمع شدند. گويی صحنة غريبی می بينند. 
يكی از تصاوير نماز جماعت را بارها مشاهده كردم. در احكام 
برای تكبيره  االحرام و قنوت حركت دس��ت ها تعريف شده است. 
متأس��فانه در صف نمازگزاران اين دو حركت به اش��كال بس��يار 
متفاوت ديده می شود. در حالی كه در قالب تصوير، به راحتی آموزش 
داده می شود. بهترين حالت دست ها در قنوت چسباندن دو انگشت 
كوچک به هم اس��ت. بقية انگشتان هر دست به جز دو شست به 
هم می چس��بند. دست ها بايد تا ارتفاع صورت باال و رو به آسمان 

باشد.
همين توضيحات در تصوير خيلی سريع تر و راحت تر آموخته 

می شود.
چن��دی قبل به اين نتيجه رس��يديم كه اگ��ر فقط بخواهيم 
نمازخوان ها نمازشان را صحيح بخوانند، ساخت انيميشن بهترين 
راه حل است. بهترين فرصت آموزش 12 سال دورة تحصيل است. 
اگر در اين مدت فرزندانمان نتوانند نماز خواندن را به شكل صحيح 
بياموزند ديگر فرصت مناسب كم تر برايشان پيش خواهد آمد. اين 
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طرح را ارائه داديم اما متأس��فانه به محض تعيين شدن اعتبار، به 
بايگانی رفت. اسالم مجموعه ای از اخالق، عقايد و احكام است كه 
مانند تاروپود فرش در هم  آميخته شده است. اگر فرزندانمان احكام  
مهمی مانند معامالت را زمان تحصيل نياموزند چگونه می توانند در 
بازار و محل كار، به  گونه ای كار كنند كه در آخر لقمة حالل به دست 

آورند. احكام زندگی ساز است.
ب��ا تصوير كش��يدن آن در قالب موضوع ه��ای تخصصی در 
دسته بندی های مشخص مانند س��ن، شغل، سفر و غيره ضريب 

خطا را به حداقل رساند.

كمی حرف حساب
در ادامة نشست، محمد ناصری، مديركل دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی، با تأكيد بر كاربردی بودن راهكار تصويرسازی 
احكام، گفت: »تالش خواهيم كرد اين طرح را در مجموعة خود، 
اجرايی كنيم. تمام فعاليت های انجام شده در آرشيو موجود است. 
در يک مطالعة كاربردی طرح تكميل و اجرا خواهد ش��د.« ناصر 
نادری، معاون مجالت رشد نيز پس از مرور كوتاه بر فعاليت های 
انجام شده گفت: »اعتراف می كنيم در حوزة احكام كم كاری شده 
اس��ت. به جز چند كار كوچک از جمله طرح های داس��تانی آقای 
عرب لو، كار جدی صورت نگرفته اس��ت. قصه های تصويری نيز 
فقط اليه هايی از س��يرة ائمة معصومين عليهم الس��الم را نشان 
داده اند و بيش��ترين حس دينی را القا كرده اند تا مفهوم شناس��ی و 

نظريه پردازی دينی.«
جعفر ربانی، س��ردبير رش��د معلم نيز با نقد نويسنده های 
امروزی كه نمی توانند با اليه های ذهنی دانش آموزان ارتباط برقرار 
كنند؛ دليل اين پس رفت را اس��تفادة غيرمنطقی و غيرعقالنی از 
واژه های خالقيت، نوآوری، مدرسة هوشمند دانست و گفت: »وقتی 

اين واژه ها مش��غلة ذهنی ما می شوند تمام وقتمان برای نوآوری 
تلف می شود و دس��ت  آخر در حاشيه می مانيم. در گذشته، خيلی 
راح��ت مطالب را می آموختيم. اما حاال چه؟! س��رمايه های زيادی 
در راه آموزش دين صرف می ش��ود اما بازخورد نهايی بسيار ناچيز 
اس��ت. بُرد آموزشی فيلم و مجله محدود است اما در آموزش های 
كتاب های درسی پيوستگی وجود دارد. خوب  است در توليدهای 

كالن برنامه  ريزی كرد.«

شهرام شفیعی، سردبير رش��د دانش آموز نيز بهترين راه 
آم��وزش اح��كام را الگوگيری از قرآن دانس��ت و گفت: »جايگاه 
قرآن در اين طرح كجاست. از ُحسن سليقة قرآن در بيان مسائل 
غافل ش��ده ايم. در روش قرآنی، تحصيل، حاصل را تأييد نمی كند 
چون حاصلش را تحصي��ل می داند. غير از اين؛ يعنی در جا زدن، 
خوب است به دنبال تمهيد روشی برای آموزش احكام به كودكان 

باشيم.«

مرتضی مجدفر، س��ردبير رش��د آموزش ابتدايی يكی از 
آسيب های موجود را استفادة نابه جا از روش »غيرمستقيم گويی« 
دانس��ت و افزود: »در تغيير كتاب های دينی پاية ابتدايی ديديم دو 
مشكل وجود دارد كه يكی تأثيرپذيری خيلی از نويسنده ها از روش 
غيرمس��تقيم گويی بود. تا جايی پيش رفتند كه از آن س��وی بام 
افتاديم و مطالب نامفهوم ش��د. »پرسش آفرينی« برای ارائة همة 
موضوع ها قابل استفاده نيست. به اعتقاد بنده اگر در مجله احكام 
مس��تقيم  گفته شود بهتر پذيرفته می ش��ود. كتاب درسی را معلم 
توضيح می دهد از مطالب مجله كه در لفافه پيچيده شده باشد را 
چه كسی برای كودک روشن می كند. اگر برداشت او غلط باشد به 

هدف نمی رسيم.«
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محمدعلی قربانی، سردبير رشد جوان جامعة هدف در اين 
طرح را معلم معرفی كرد و گفت: »اين موضوع در حيطة كاری ما 
نيست كه دربارة آن فكری  كنيم. ستاد اقامة نماز می تواند معلم های 
كار آزموده تربيت كند. يكی از مؤلفه های كش��ور اسالمی پخش 
اذان از مناره های مساجد شهر است. در نمايشگاهی  در تركيه يكی 
از پرفروش ترين غرفة كتاب های مذهبی كتاب »تهران؛ ش��هری 

كه از گل دسته هايش صدای اذان نمی آيد« بود.
در واق��ع كتاب، س��فرنامة يک زن تركی به ايران اس��ت. در 
كتابش به اين موضوع پرداخته اس��ت كه موقع اذان درب برخی 
مس��اجد بسته است و تعدادی ديگری در حياط فرشی برای اقامة 
نماز پهن كرده اند و درهای شبس��تان را بسته اند. ديدن اين كتاب 
وجودمان را ُپر از درد كرد. هر كه به س��فر كربال رفته باش��د اين 
تجرب��ه را دارد كه موقع اذان صبح هيچ ك��س نمی تواند بخوابد. 
صدای اذان آن قدر بلند است كه تا دوردست ها نمی توان بی تفاوت 
شد و به خواب رفت. اين حق هر مسلمانی است كه اذان را در سه 

نوبت بشنود. هر نوبت بيش از چند دقيقه طول نمی كشد.«

فریبرز بی�ات، دبير مركز مطالعات دفتر دربارة يک تجربه 
در آسيب شناس��ی مس��ائل اخالقی كودكان گفت: »وقتی برنامة 
درس��ی ملی انگليس را بررس��ی كرديم متوجه شديم يک ارزش 
اخالقی بنيادی مانند صداقت را در دو- س��ه س��ال اول تحصيل 
دانش آموز كار می كنند، سپس در پاية بعدی ارزش اخالقی ديگری 
را پررنگ ت��ر از بقيه مطرح می كنند ت��ا در ذهن دانش آموز نقش 
ببندد. ما نيز چنين طرحی را ارائه داديم اما در مقدمات ماند. وقتی 
هجمه ای از ارزش ها را به يک نسبت ارائه می دهيم طبيعی است 
دانش آموز نداند كدام يک اولويت دارند. ارائة موضوعات احكام نيز 

از اين قاعده مستثنی نيست. »مخاطب شناسی« جهت شناخت 
روش ارائة مطلب ضروری است.«
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دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي در مردادماه 91 با برپايی 
نشس��ت »آموزش و س��اختن ذهنيت آدم ها نسبت به معلوليت«، 

پذيرای مهمانانی ويژه و متفاوت با ساير مهمانان خود بود.
در اين نشس��ت كه با حضور مسئوالن و سردبيران مجالت 
رش��د، رئيس و مدير فرهنگی و هنری انجمن باور، رئيس انجمن 
برنا، مشاوران و كارشناسان امور افراد با محدوديت جسمی حركتی 
برگزار ش��ده بود، بر لزوم ورود مجالت رشد به حوزة دانش آموزان 
با محدوديت جسمی و حركتی تأكيد شد. همچنين دفتر انتشارات 
و تكنول��وژي آموزش��ي آمادگی خ��ود را برای حض��ور در حوزة 
دانش آموزان نابينا و شكل گيری كتاب گويا برای اين دانش آموزان 

اعالم كرد.
محمد ناصری، مديركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشی 
و مدير مسئول مجالت رشد، نخستين سخنران اين نشست بود كه 
س��خنان خود را با اشاره به تاريخچة شكل گيری مجالت رشد در 
نيم قرن گذشته آغاز كرد و گفت: »مهم ترين فعاليت دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشي وزارت آموزش وپرورش، انتشار مجالتی است 

كه قبل از انقالب با نام پيک منتشر می شدند و بعد از انقالب با نام 
رشد، در اختيار دانش آموزان قرار گرفتند.«

وی اف��زود: »اين مجالت بع��د از انقالب پر اوالد ش��دند و 
مجله ای كه بيش از ش��ش تا هفت عنوان نداشت، به سی عنوان 
افزايش يافت. همچنين شمارگان آن از حدود دو ميليون به چهل 
ميليون نسخه رسيد. تالش كارشناسان و سردبيران اين مجالت 

در روند رسيدن به آن ها به مخاطب تأثير داشته است.«
ناصری با اش��اره به تعداد شمارگان مجالت رشد خاطرنشان 
كرد: »اين اعداد و ارقام در يک حس��اب سر انگشتی نشان از آن 
دارد كه می توان تعداد مجالت رش��د را در يک كفة ترازو و ساير 
مطبوعات كش��ور را در كفة ديگر آن قرار داد. از اين رو، می توان 
گفت مجالت رش��د جايگاهی ويژه برای عنوان كردن حرف های 

مهم به شمار می روند.«
وی با تأكيد بر اينكه مجالت رش��د از رسانه های بسيار مهم 
كشور به شمار می روند و كتاب درسی نيستند، تصريح كرد: »شايد 
به جرأت بتوان گفت كه تأثيرگذاری مجالت رشد در متن زندگی 

در نشست علمی-كاربردی »آموزش و ساختن ذهنیت آدم ها نسبت به معلولیت« عنوان شد:

معلولیت نقص نیست؛ تفاوت است
معصومهديودار

نشست های علمی - كاربردی
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مخاطبان، كه هم��ان دانش آموزان، معلمان و همكاران فرهنگی 
هستند، بيش از كتاب درسی است. چرا كه اين مجالت با استفاده 
از تمام امكانات رس��انه منتشر می شوند و هيچ اجباری در تهيه و 
خريد آن ها وجود ندارد، در دورترين نقاط ايران توزيع می ش��وند و 

به فروش می رسند و دانش آموزان آن ها را خريداری می كنند.«
مدير مس��ئول مجالت رشد يادآور ش��د: »اغراق نيست اگر 
بگوييم در روستاها، نشريه را با »رشد« می شناسند. يعنی تصورشان 
از نشرية مكتوب به جز كتاب، مجلة رشد است؛ چراكه ساز و كار 
توزيع آن به نوعی اس��ت كه به دس��ت تمام مخاطبان در سراسر 

كشور می رسد.«
ناصری پس از بيان توضيحاتی دربارة مجالت رشد به معرفی 
مهمانان اين نشست پرداخت و از آن ها به عنوان دوستانی نام برد 
كه با وجود محدوديت های جسمی و حركتی دستی در قلم دارند و 
در جست وجوی نگاهی نو به جامعة معلول كشور هستند؛ نگاهی 

كه بايد نگرش و ديد عموم جامعه را به اين قشر تغيير دهد.
وی ي��ادآور ش��د: »حضور اف��راد معلول در جامع��ه می تواند 
حساسيت، دقت، توجه و تعهد مسئوالن را نسبت به ارائة آگاهانة 
طرح ها و زمينة عملياتی شدن برنامه ها برای اين اقشار برانگيزد. 
مجالت رش��د به عنوان رس��ا نه ای كه گستردگی مخاطبان آن به 
پهنای كشور اس��ت، به اين موضوع توجه دارد. هدف آن است تا 
با برگزاری جلس��ه ای با حضور تنی چند از معلوالن نخبة كش��ور 
و س��ردبيران رشد، جايگاه اين مس��ئلة مهم در مجالت تعيين و 

راهكاری برای چگونگی پرداختن به اين قشر ارائه شود.«
ب��ه گفتة ناصری، اين موضوع بنابر وظايفی كه به عنوان يک 
رس��انه بر عهدة مجالت رشد است، بايد در تمام مجالت عمومی 
مط��رح و واقعيت موجود با تمام خوبی ها و س��ختی های آن ديده 

شود.

مدير كل دفتر انتش��ارات و تكنولوژي آموزش��ی از مجالت 
عمومی و دانش آموزی رشد كه بالغ بر 33 ميليون نسخه را شامل 
می شوند، از جملة مهم ترين رسانه های فعال در اين بخش نام برد و 
اذعان داشت: »شايد مجالت خاصی هم در اين حوزه برای معلمان 
تهيه كرديم. بايد اين موضوع در بطن زندگی ديده شود و جدا از آن 
نباشد. اگر بخواهيم اين موضوع را به طور دائم بررسی كنيم، نيازمند 

آنيم كه يک مجلة ويژه را به آن اختصاص دهيم.«

 كرامات انسانی را در معادالت انسانی مد نظر قرار 
دهیم

مرتضی ش�اهرخ نیا يكی از مهمانان نشس��ت »آموزش 
و س��اختن ذهنيت آدم ها نس��بت به معلوليت« ب��ود. جانبازی كه 
ويلچرش، خاطراتی از جنگ تحميلی را با خود به همراه می آورد. 
شخصی كه دستی در قلم دارد و می توان از وی به عنوان يكی از 
الگوهای واقعی، پهلوان، قهرمانان اين مرز و بوم و متفكران جامعه 
نام برد كه امروزه با تمام محدوديت های جسمی و حركتی خود، در 

صدد معرفی قشر معلول به عموم جامعه است.
به نام آن كه جان را فطرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت
ز فضلش هر دو عالم گشت گلشن
ز فيضش هر دو عالم گشت روشن

ش��اهر خ نيا با خواندن اين شعر س��خنان خود را آغاز كرد و با 
تأكي��د بر اهميت امر آموزش گفت: »تاكنون پيرامون اهميت امر 
آموزش مطالب بسيار نوشته شده، اما می خواهم يک شاهد قرآنی 
بياورم كه شايد عظيم ترين، مهم ترين و انكارناشدنی ترين مسئلة 
امر آموزش باش��د. اولين كالم، در آخرين كتاب به آخرين پيامبر 
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خدا، كه يكی از افراد عادی جامعه بود و سواد نداشت، كلمة »اقرا« 
است؛ يعنی »بخوان«. هنگامی كه بر سر كلمه عربی، حرف همزه 
بيايد و آخرش س��اكن ش��ود، آن را تبديل به فعل امر می كند. به 
اين معنا كه ديگر »قرا« نيست كه خوانده شود و به معنای امر به 

خواندن است؛ يعنی همان »بخوان« است.«
شاهرخ نيا افزود: »اگر بخواهيم اين مسئله را از نظر آموزشی 
بررسی كنيم، بايد گفته شود »ُقل« به معنای »بگو«؛ چراكه پيامبر 
چيزی نداش��ت كه بخواند، اما اينكه در اولي��ن كالم خدا »اقرا« 
گفته می شود، بر اهميت امر آموزش تأكيد دارد. بنابراين می توان از 
آموزش به عنوان خطيرترين امر و مهم ترين ركن جامعه نام برد. 
شايد اگر به جای »اقرا«، كلمة »قال« عنوان مي شد، قصه ديگری 

در خصوص آموزش مطرح می گرديد.«
اين اس��تاد دانش��گاه در ادامه از انس��ان و كرامات انسانی به 
عنوان دومين مس��ئله ای نام برد كه بايد م��ورد توجه قرار گيرد و 
گفت: »مخاطبان مجالت رشد طيف گسترده ای از جامعه اعم از 
دانش آموزان، اوليا، معلمان، مربيان را در بر می گيرند. پدر و مادرها 
بيش از دانش آموزان اين مجالت را مطالعه می كنند و پی می برند 
ك��ه چگونه با كودک خود رفتار كنند. اگر آن ها بدانند كه كرامات 
انس��انی چه اهميت و جايگاهی دارد، ش��ايد بهتر عمل كنند. اين 
می تواند تبديل به يكی از مؤلفه ها و موضوعاتی شود كه سردبيران 
رش��د به آن بيش��تر اهميت دهند؛ چراكه انسان، نازپروردة خلقت 

است.«
وی برای نشان دادن جايگاه انسانی كه خداوند هنگام خلق او 
به خود احس��نت گفت، به يكی از جمالت حضرت علی)ع( رجوع 
كرد كه در خصوص كرامات انس��انی می فرمايند: »من ابا دارم از 
اينكه سيلی به صورت كس��ی بزنم؛ زيرا هر انسانی تبلور مشيت 
الهی اس��ت و سيلی به صورت هر انسان، توهين به مشيت الهی 

است.«
ش��اهرخ نيا در توضيح اين فرمايش حض��رت علی)ع( گفت: 
»ابا داش��تن در اين جمله به معنای ترسيدن، خجالت كشيدن، رو 
دربايستی، حيا و شرم داشتن يا مالحظه كردن نيست بلكه هر يک 
از اين كلمات معنا و جايگاه خاص خود را دارد. هر كس كه با كلمه 
و جمله سر و كار داشته باشد، می تواند اهميت اين كلمه را در اين 
جمله درک كند و به معنا و مفهوم واقعی آن پی ببرد. »ابا« تمام اين 
كلمات را در بر می گيرد و در عين آنكه همة آن هاست، هيچ كدام 

نيست و معنايی باالتر و فراتر از تمام اين كلمات دارد.«
وی با اشاره به اينكه از نظر فلسفی، معنی با معنا متفاوت است، 
با آوردن مثالی تصريح كرد: »مادر، مامان، ننه، خانم والده يک معنا 
را دارند و به يک ش��خص اطالق می ش��وند ولی در هيچ نامه ای 
نمی نويسند كه لطفاً به سركار خانم ننه تان سالم برسانيد؛ چراكه 
ننه جايگاه ديگری دارد. هرچند ننه همان مامان و خانم والده است 
ولی جای اين كلمه در چنين جمله ای نيس��ت. درخصوص كلمة 

»ابا« نيز چنين چيزی صادق است.«
اين محقق خاطرنش��ان كرد: »از ديگر سو، ما يک »وظيفه« 
داري��م، ي��ک »وضعيت«. ي��ک »بايد«، و يک »هس��ت«. يک 
وضعيتی هست و در قبال آن وظيفه ای داريم. يک هستی هست 
كه االن هس��ت. در مقابل اين هست، يک »بايد« وجود دارد. به 
قول دكتر ش��ريعتی، آدم، »بودن« اس��ت و انس��ان، »شدن«. در 
خصوص وظيفه و وضعيت نيز می توان مطالب زيادی نوشت كه 

هم برای دانش آموزان مفيد باشد، هم برای اوليا و نيز مربيان.«
شاهرخ نيا با تأكيد بر لزوم توجه به آسيب شناسی اين موضوع 
كه با وجود تمام تالش های انجام ش��ده تاكنون نتوانس��ته ايم به 
وضعيت دل خواه و مطلوب خود در جامعه دس��ت يابيم و دائم در 
حال ترميم وضع موجود هستيم، گفت: »مهم ترين آسيبی كه بايد 
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به آن اهميت داده ش��ود اين اس��ت كه هنوز به كودكان و جوانان 
نياموخته ايم كه آن ها وارثان زندگی اند، نه كاشفان زندگی. االن به 
گونه ای ش��ده كه هنگامی كه اثاث تغيير می كند، همگان گمان 

می كنند كه اصل نيز عوض شده است.«
وی افزود: »هنگامی كه ماشين پرايد يک شخص تبديل به 
س��وناتای چند صد ميليون تومانی می شود، به طور كل شخصيت 
دارندة آن تغيير می كند. تصورشان اين است كه چيزی را در زندگی 
كشف كرده اند؛ در حالی كه تغيير اثاث، تغيير اصل نيست. حتی در 
مثل ها نيز آمده كه »از اسب افتاده ايم نه از اصل« ولی اين فرهنگ 

عمومی كمتر مورد توجه قرار می گيرد.«
اين پژوهش��گر تأكيد كرد: »اگر در نش��رية رش��د، در قالب 
سرمقالة سردبير يا زيباترين و شيرين ترين داستان ها همانند شازده 
كوچولو، به سادگی و متناسب با سن و فهم دانش آموزان و عالقة 
اوليا به اين مهم پرداخته شود كه كودكان و نوجوانان وارثان زندگی 
هستند نه كاشفان زندگی، آن وقت است كه می توان گفت يک كار 

اساسی در اين خصوص انجام شده است.«
شاهرخ نيا همچنين پيشنهاد داد: »اگر بتوان ترتيبی داد كه در 
مجالت رشد، دو صفحة روبه روی هم تحت عنوان مناسبت ها و 
مناسب ها مد نظر قرار گيرد كه در يک صفحه مناسبت ها همانند 
روز تولد دانشمندان و ائمه و فيلسوفان و ... نوشته شود و آن را به 
صفحة مقابل ربط دهند و مناسب س��ازی و بهينه س��ازی شرايط 
زندگی -چه از لحاظ فيزيكی يا روحی، روانی و چه از نظر آموزشی، 
گفتاری و رفتاری مرتبط با آن -را به دانش آموزان بگويند، گام های 
بلندی در جهت بهينه سازی برداشته خواهد شد. پايه و اساس اين 

مهم بايد در آموزش وپرورش گذاشته شود.«
به گفتة وی، در مجالت رشد، بايد درخصوص باورها نوشت؛ 
باورهايی كه ريش��ه در اعتقادات ما دارند. بايد آن ها را به باورهای 

ارزش��ی و ضد ارزش��ی تفكيک كرد و راه های شناخت آن ها را به 
دانش آموزان آموخت. اين گونه اس��ت كه می توان ضد ارزش ها را 

به ارزش تبديل كرد.
اين جانباز، در ادامه از معادالت رياضی و انسانی سخن به ميان 
آورد و گفت: »همة ما با معادالت رياضی آش��نا هستيم. در مقابل 
معادالت رياضی، يک معادله ديگر هم داريم كه در بيشتر جوامع 
حل نشده باقی مانده و آن، معادلة انسانی است. علت حل نشدن 
معادالت انس��انی و حل ش��دن معادالت رياضی اين است كه در 
معادالت رياضی با اعداد و ارقام سر و كار داريم. اعداد و ارقامی كه 
نه حس دارند و نه روح و درعين حال ما خود، خالق آن ها هستيم و 
به آن ها بها داده ايم. اگر تنها يک صفر از آن ها كم شود، از اعتبار و 
ارزش شان كاسته می شود. چطور می شود كه معادالت رياضی كه 
با اعداد س��رو كار دارند -اعدادی كه مخلوقات ما انسان ها هستند 
و اعتبارش��ان را از وجود ما گرفته اند- حل می شوند ولی معادالت 
انس��انی كه در رابطه با موجوديت ما انس��ان ها هس��تند و ما اين 

موجوديت را از خداوند داريم، حل نمی شوند؟«
ش��اهرخ نيا دربارة علت اين امر گفت: »علت آن است كه ما 
در معادالت رياضی، با دانش بشری خود كه آموخته ايم می توانيم 
تناس��ب ببنديم، ارتباط درس��ت را بين اعداد تعريف كنيم و آن ها 
را در فرمول ه��ا قرار دهيم و با گذاش��تن عددی صحيح آن را حل 
كنيم. اين در حالی است كه در معادالت انسانی نمی توانيم تناسبات 
صحيح ببنديم و ارتباط صحيح را برقرار كنيم. بس��ياری از اوليا و 
حتي معلمان با دانش آموزان ارتباط صحيح ندارند؛ د ل سوز نيستند 
و بس��ياری از مش��كالت ديگر در اين خصوص مطرح است. اين 
در حال��ی اس��ت كه اگر معادالت رياضی حل می ش��ود، توس��ط 
دانش بش��ری است ولی در معادالت انسانی بايد يک دانش الهی 
حكم فرما باشد تا بتوان تناسب صحيح را بين افراد در نظر گرفت.«
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وی با اش��اره به راه حل هايی كه ب��رای اين مؤلفه ها می توان 
پيشنهاد داد، گفت: »اين دو بيت شعر از عطار نيشابوری بيانگر آن 
است كه حل اين معادله بسيار دشوار است ولی غير ممكن نيست.

مرد می بايد تمام اين راه را
جان فشاندن بايد اين درگاه را  
دست بايد شست از جان مردوار
تا توان گفتن كه هستی مرد كار

راه حل اول: گذاشتن دوره های آموزشی برای معلمان و مربيان 
جهت ارتقای سطح علمی و باالبردن توان آموزشی و قابليت انتقال 
مطالب با عش��ق و عالقه و اخالص و قبول س��ختی كار و البته 
تأمين معاش معلمان. چرا كه معلمی كه گرفتار اس��ت و هزار نوع 
قرض و مشكل مالی دارد، زياد نمی تواند برای چنين مسائلی دل 

بسوزاند.«
اي��ن پژوهش��گر در توضيح چگونگی تحق��ق راه حل اول به 
جلساتی كه در سه دبس��تان باغچه بان 1، باغچه بان 2 و نرجس 
برگزار ش��د، اشاره كرد و گفت: »در اين جلسات من در خصوص 
كرامات انس��انی صحبت كردم. »محبوبه خلوق«، رئيس انجمن 
برنا، دربارة قوانين معل��والن از ديدگاه »جان الک« و »مهندس 
برجيان« دربارة استانداردهای مناسب سازی، مهندس »سجادی« 
در خصوص فضاهای آموزش و مبلمان شهری و مبلمان آموزشی 
س��خنرانی كردند. در پايان جلس��ه، از صحبت هايی كه شده بود 
س��ؤاالتی طرح ش��د و در اختيار معلمان قرار گرفت. در اين ميان 
هيچ كدام جواب ندادند. س��پس راه مشورت كردن را باز گذاشتيم 
تا آن ها بهتر ياد بگيرند. اين جلس��ات در پروندة ضمن خدمت آن 
معلمان قرار گرفت. اين جلس��ات بسيار مفيد و مؤثر بودند ولی از 
آنجا كه پش��تيبان و حمايت كننده ای نداشتيم، تعطيل شدند. اميد 
است دوباره برگزاری اين جلسات رونق گيرد تا شاهد تأثيرات آن 

در جامعه باشيم.«
شاهرخ نيا دربارة دومين راه حل برای آموزش كرامات انسانی، 
گفت: »معلمان ما بس��يار خوب هستند ولی گاهی اوقات امكانات 
آموزشی كم است و نمی توانند از آن ها كمک بگيرند. اين درحالی 
اس��ت كه آموزش صحيح به دانش آموزان توس��ط مربيان خبره و 
استفاده از تمام امكانات آموزشی و كمک آموزشی همانند مجالت 
رشد می تواند يكی از راه حل هايی باشد كه بايد مد نظر قرار گيرد.«

اين كارشناس امور معلوالن از تهيه و تغيير و بازنگری مطالب 
كتاب های درس��ی و آموزشی و كمک آموزشی و برنامه های فوق 
درس��ی و كالسی توسط كارشناس��ان و مربيان خبره و با تجربه 
و اس��تفادة بهين��ه از مهارت های اين بزرگواران در تمام س��طوح 
تحصيلی، از ابتدايی تا دكترا، به عنوان س��ومين راه حل پيشنهادی 

سخن گفت.
وی در اين خصوص خاطرنش��ان ك��رد: »بايد تغيير نگرش 
در كتاب های درس��ی انجام ش��ود و برخی از مطالب با صالحديد 
كارشناسان امر تغيير كند. اين كار بسيار دشوار ولی عملی است.«

ش��اهرخ نيا با اش��اره به چهارمين راه حل وص��ول به كرامات 
انسانی گفت: »يكی ديگر از راه های حل معادالت انسانی، مبادلة 
نامه، كاردس��تی و نقاش��ی بين دانش آموزان عادی و استثنايی در 
تمام س��طوح تحصيلی است. بهتر است اين كار زير نظر مستقيم 
آموزش وپ��رورش و با نظارت و راهنمايی معلمان و مربيان انجام 
شود تا حد و اندازة اين نامه ها رعايت و تعامالت مد نظر كارشناسان 

آموزشی محقق شود. اين امر می تواند بسيار تأثيرگذار باشد.«
وی امر آموزش را اساس��ی ترين ركن يک جامعه دانس��ت و 
اظهار كرد: »يک دانش آموز كالس اول 25 س��ال ديگر می تواند 
يكی از ركن های اين جامعه باشد، در سمتی مانند وزارت يا رياست 
و مديريت مشغول به كار شود و در تصميم گيری هايش از آنچه در 
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كالس اول آموخته است، بهره بگيرد. از اين رو بايد به امر آموزش 
و آنچه به دانش آموزان آموخته می شود، توجه ويژه داشت.«

شاهرخ نيا همچنين از برگزاری نمايشگاه مناسب سازی شده 
و اماكن و وس��ايل آموزش��ی برای معلوالن به عنوان يكی ديگر 
از راه حل ه��ای ممكن نام برد و افزود: »اين نمايش��گاه می تواند 
به صورت دوره ای يا فصلی يا به ش��كل های ديگر برگزار ش��ود تا 
دانش آموزان و اوليا با موانع و مشكالت گوناگون فيزيكی، شهری، 
آموزشی، رفتاری موجود بر سر راه معلوالن و راه حل های برطرف 
كردن آن ها آش��نا شوند. از طريق اين نمايشگاه ها می توان عموم 
جامعه را با راه های برون شد از اين مشكالت و گذشتن از موانع و 
فائق آمدن بر تمام مشكالت و چشيدن طعم شيرين پيروزی آشنا 
كرد و برای معلوالن موقعيتی به وجود آورد تا پيروزی را لمس كنند 

و در آن ها اعتماد به نفس ايجاد شود.«
وی با اش��اره به كتابی با عنوان »نامه ای كه هرگز فرس��تاده 
نش��د« كه نوشتة يک خبرنگار روسی است و در قالب 26 صفحه 
منتشر شده است، گفت: »اين كتاب در بردارندة ماجرای يک گروه 
دانشجويان زمين شناسی است كه با امكاناتی همانند كنسرو، خرما، 
چادر و كيسه خواب و... به مناطق شمالی سيبری سفر می كنند و 
به دنبال معادن زغال سنگ و طال می گردند. يک شب كه آسمان 
صاف است، اين افراد بدون توجه به وسايل خود و بر اثر خستگی، 
تم��ام آذوقة خود را همان طور در طبيعت رها می كنند و به خواب 
می روند. نيمه های ش��ب باران و برف و طوف��ان آذوقة آن ها را از 
بين می برد؛ تنها يک تفنگ و چند فش��نگ و كيسه خواب و چند 
كنسرو و چند دانة خرما برای آن ها باقی می ماند. تمام اعضای اين 
گروه به دليل س��رمای شديد می ميرند. رهبر گروه اين خاطرات را 
در دفتر خود می نويس��د و آخرين نوشته های او اين است كه االن 
در فالن منطقه هستيم و من آخرين نفر هستم و اين آخرين خط 

اس��ت و آخرين خط را برای نامزدم می نويسم. بعد هم يخ می زند 
و می ميرد. دو سال بعد با ورود گروهی از محققان به منطقه جنازه 
اين دانش��جويان كشف می شود و همه می فهمند كه اين افراد در 
حدود صد متری يک كمپ مرده اند. متوجه می شوند كه تصور اين 
افراد از صدای پارس سگ ها، صدای زوزة باد بوده است. يعنی اگر 
اين افراد به اندازة 100 متر از محلی كه بودند حركت می كردند و 

از تالش باز نمی ايستادند، می توانستند نجات پيدا كنند.«
ش��اهرخ نيا تصريح كرد: »رهبر گروه در دفتر خود می نويسد: 
زندگی يعنی چشيدن طعم شيرين پيروزی بعد از يک مبارزه سخت 

و جدی. سعدی نيز گفته: 
زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو

نيست هنگام تأمل، بی درنگ آماده شو
ما اگر بتوانيم به بچه های خود، به خصوص كودكان استثنايی، 
ياد دهيم كه چطور می توانند بر مشكالت پيروز شوند و طعم شيرين 
پيروزی را بچشند و اعتماد به نفس پيدا كنند، موفق خواهيم شد.«

به گفتة وی، مؤلفه بعدی ترتيب دادن اردوهای يک و چندروزة 
دانش آموزان و اوليا و مربيان جهت باال بردن دانش و تجربه زندگی 
و چگونگی آموختن، تعامل با يكديگر، كمک كردن به هم و ايجاد 
انگيزه و اعتماد به نفس در دانش آموزان معلول و غير معلول است.

اين محقق با اعتقاد به اينكه آموختن روش دارد، اظهار كرد: 
»اگر بسياری از ما نمی دانيم كه چگونه بايد بياموزيم، برای آن است 
كه روش آموختن را بلد نيس��تيم. نمی دانيم چگونه بايد آموخت. 
گاهی بلد نيستيم كه چگونه بايد به ديگران بياموزيم و گاهی اوقات 
نمی دانيم كه چگونه بياموزيم و ياد بگيريم. در اين ميان، اگر بتوان 
اردوهايی برگزار كرد كه بچه های معلول و سالم در يک جا در كنار 
هم حضور داشته باش��ند و به دانش آموزان سالم آموخته شود كه 
برای كمک كردن به يک معلول نبايد كارهای او را انجام داد بلكه 



149

می ت��وان به او كمک كرد تا كارهايش را انجام دهد، خيلی خوب 
است. برای مثال اگر آن كودک معلول آب می خواهد، به او كمک 
كنند تا برود و آب بخورد نه آنكه برايش آب بياورد. در اين صورت 

خواهيم توانست گام های جديدی در اين راه برداريم.«
ش��اهرخ نيا از تهية فيلم، نمايش های راديويی، بروش��ورهای 
آموزشی و اجرای تئاتر توسط دانش آموزان اين حوزه با موضوعات 
آموزش��ی و هنری و موس��يقی به عنوان مؤلفه های ديگر جهت 

رسيدن به پاسخ معادالت انسانی نام برد.
وی از ديگر س��و خواس��تار همكاری صميمان��ه و همه جانبة 
همة ارگان های ذی ربط و مهم تر از همه صدا و سيما، شهرداری، 
پارک ها،  س��ينماها با آموزش وپرورش در زمين��ة تأمين ابزارهای 

كمک آموزشی شد.
برگزاری س��مينارها، همايش ها، تجليل از نخبگان معلول به 
منظور تشويق و باال بردن سطح علمی، ايجاد شوق و انگيزه برای 
فراگيری علم و آموختن آن از جملة پيشنهادهايی بود كه شاهرخ نيا 
در اين نشس��ت عنوان كرد و گفت: »برانگيختن عزم ملی توسط 
آموزش وپرورش بايد به دغدغة حال و آينده تبديل شود. اين مهم 

جز آموزش وپرورش از عهدة هيچ ارگان ديگری برنمی آيد.«

ناآگاهی مسئوالن جامعه نسبت به مسائل معلوالن
محبوبه خلوق، رئيس انجمن برنا، ديگر مهمان اين نشست 
بود كه با اشاره به گروه ده درصدی معلوالن و جانبازان در جامعه 
گفت: »برخی معتقدند كه گاهی به دليل مشغله هايی كه جامعه با 
آن ها روبه روس��ت، اين افراد فراموش می شوند. اين درحالی است 
كه از طريق حضور اين تعداد محدود و توجه به آن ها در مجالتی 
مانند رشد می توان در نهادينه كردن و فرهنگ سازی اين مهم در 

جامعه گامی بلند برداشت. هنگامی كه با مسئوالن و مديران ارشد 
جامعه و برنامه ريزان صحب��ت می كنيم و می بينيم از اين موضع 
آگاهی الزم را ندارند، نبايد به آن ها خرده گرفت؛ چراكه اين آگاهی 
از ابتدای امر به آن ها داده نش��ده اس��ت و اكنون در شرايطی قرار 
گرفته اند كه در كنار حجم بزرگی از مشكالت پيش رويشان، بايد 
معلوالن را هم ببيند. از اين روست كه در بسياری از مواقع معلوالن 

در جامعه فراموش می شوند.«
به گفتة اين كارشناس، مسئوالن، فی نفسه عالقه دارند برای 
معلوالن كاری انجام دهند و در برنامه ريزی های جامعه ش��رايط 
آن ه��ا را نيز درنظر گيرن��د ولی چون اين مه��م از ابتدای امر در 
وجود مسئوالن نهادينه نشده، نمی توان به راحتی آن چيزی را كه 
مورد نظر جامعة معلوالن است، از آن ها خواست. اميد است كه با 
برقراری تعامل بين جامعة معلوالن و مجالت رش��د، به نيازهايی 
چون آش��نايی جامعه با حقوق معلوالن، كرامات انسانی و... پاسخ 

مناسب داده شود.
خل��وق، يك��ی از راه های وصول ب��ه اين ه��دف را آموزش 
غيرمس��تقيم و گنجاندن مطالب آموزشی در قالب طنز، داستان و 
قصه، تصوير و قراردادن يک معلول به عنوان ش��خصيت اصلی 

داستان و تصويرگری عنوان كرد.
به اعتقاد رئيس انجمن برن��ا، بايد آموزش جامعه از پايه آغاز 
شود؛ چراكه آموزش اين مهم به عموم جامعه كار دشواری است.

در زم��ان حاضر بايد جامعه را از كودكی با حقوق معلوالن آش��نا 
سازيم. حتي می توان از پاية پيش دبستانی اين مهم را آغاز كرد و 

برنامه هايی را برای مهد كودک ها در نظر گرفت.
وی درخصوص چگونگی آشناسازی جامعه از دوران كودكی 
با مفهوم معلوليت گفت: »اگر از حقوق معلول س��خن می گوييم، 
بايد در ابتدای امر دانش آموزان را با معلول، مشكالت آن ها، حقوق 
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اجتماعی و زندگی و تعاملی كه می توان در كنار معلوالن داش��ت، 
آشنا سازيم و سپس به ساير مسائل توجه نشان دهيم.«

خلوق پيش��نهاد داد كه ب��رای ورود به اي��ن بخش از اصول 
روان شناسی كودک بهره گيری ش��ود؛ چراكه حساسيت موضوع 
به اندازه ای اس��ت كه بايد آن ها را از بحث ترحم و دلس��وزی دور 
نگه داشت. بايد با روان شناسی تعمق بر انگيز وارد مسائل اجتماعی، 

روانی و فرهنگی شد تا بتوان به نتيجة مطلوب دست يافت.

معلولیت یک تفاوت است 
س�هیل معینی، رئيس هيئت مديره انجمن باور، سخنران 
ديگر اين نشس��ت، با تأكيد بر برخی نكات گفت:  »تمام صحبت 
م��ا بر محور آموزش اس��ت. تأكيد ما نيز بر تغيير باورهاس��ت. در 
روان شناس��ی اصلی وجود دارد كه می گويد تغيير در رفتار انس��ان 
و گروه های انس��انی حاصل نمی شود مگر آن كه ذهن آن ها تغيير 
كند. دليل بس��ياری از مشكالت اين است كه ما همواره به دنبال 
رفتارها و نتايج متفاوت از ذهنيت های ثابت می گرديم. به اين معنا 
كه ذهن خود را نسبت به يک امر تغيير نمی دهيم اما انتظار داريم 
اگر مشكلی وجود دارد سريع حل شود. اين يک گزارة اشتباه است؛ 
چراكه پيامدهای يک ذهنيت، زمانی تغيير می كند كه آن ذهنيت 

تغيير كند.«
معينی با اعتقاد به اينكه كار اصلی مجالت رشد ذهنيت سازی 
و ذهنيت پردازی برای نسل آينده كشور است، گفت: »اگر بتوانيم 
ذهنيت مخاطب خود را تغيير دهيم، می توانيم اميد داش��ته باشيم 
ك��ه رفتار ميليون ها تن از اف��راد جامعه ما در آينده تغيير كند. اين 
كار بسيار خطير است و اگر انجام شود، می توان به جامعة مدنی با 

افكاری نو اميد داشت.«
رئيس هيئت مديرة انجمن ب��اور دربارة چگونگی انجام اين 

تغيير گفت: »برای اين منظور قدر مطلقی در نظر گرفته می شود. 
در آموزش وپرورش به بحث های ارزشی كالن خيلی توجه می شود 
و اين اهميت دارد. چراكه هدف گذاری ها بر روی كالن های جامعه 

در نظر گرفته می شود.«
وی كه بيش از پانزده س��ال اس��ت در حوزة معلوالن فعاليت 
می كند، پيش��نهاد داد: »خألي��ی كه اكنون در جامعه احس��اس 
می ش��ود، اي��ن اس��ت ك��ه ارزش ه��ای كالن جامع��ه كمتر به 
سياست های راهبردی تبديل می ش��وند و اين سياست راهبردی 

كمتر به طرح های مشخص مبدل می گردد.«
معينی تصريح كرد: »اين بدان معناست كه همواره از كرامات 
انس��انی و اينكه دانش آموزان به ارزش ها احترام بگذارند سخن به 
مي��ان می آيد ول��ی در كار ميدانی و در عم��ل، جايی كه بايد اين 
ارزش ها به ذهنيت راهبردی و كاربردی برای افراد تبديل شوند، با 

ضعف های بسياری روبه رو هستيم.«
وی اف��زود: »ب��ه نوع��ی ش��ايد بت��وان گفت ك��ه در نظام 
آموزش وپرورش اين گونه احس��اس می ش��ود كه به ان��دازه ای از 
ارزش ها صحبت می كنيم كه از زندگی فاصله می گيريم و آنچه را 
در جلوی چشمان ما جاری است، نمی بينيم. تاچه اندازه دانش آموزان 
ما در آموزش وپرورش دربارة محيط زيس��ت و چگونگی حفظ آن 
می آموزند و با اين مس��ئله آشنا می شوند؟ درحالی كه اين مهم در 
زندگی ما جاری اس��ت. در آموزش وپ��رورش از ارزش های كالن 
صحبت می شود؛ مثاًل دربارة احترام به حيات ولی تا چه اندازه اين 

مهم تبديل به يک باور در دانش آموزان می شود؟«
به گفتة اين محقق، باور، ذهنيتی است كه بالفاصله بعد از آن 
رفتار اتفاق می افتد. اگر دربارة مسئله ای زياد هم صحبت شود ولی 
در رفتار بروز پيدا نكند، می توان گفت كه آن ذهنيت به باور تبديل 
نشده است. اين نكته بسيار اهميت دارد كه اگر در آموزش وپرورش 
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به ارزش هايی بها می دهيم، از آن ها تغيير رفتار نيز ناشی شود. در 
بسياری از موارد ش��اهد اين تغيير رفتارها در نسل امروز نيستيم. 
دانش آموز چقدر ياد می گيرد كه در رفتارهای اجتماعی خود مقررات 

راهنمايی و رانندگی را رعايت كند؟
وی با اش��اره به محور مورد نظر و تغيير رفتار نسبت به يک 
گروه اجتماعی -كه همانا افراد دارای معلوليت هستند- خاطرنشان 
كرد: »هنگامی كه از تغيير رفتار دانش آموزان نسبت به افراد معلول 
س��خن به ميان می آيد، بايد بررسی كنيم كه به دنبال چه چيزی 
هستيم اولين چيزی كه بايد اتفاق بيفتند اين است كه اين مهم را 

لحاظ كنيم كه معلوليت يک تفاوت است.«
رئيس هيئت مديرة انجمن باور افزود: »اين، تفاوتی است در 
كنار ساير تفاوت ها و بايد آن را شناخت؛ همان طور كه اولين تفاوت 
بارز در دانش آموزان ما تفاوت جنس��يتی آن هاست و دانش آموزان 
دختر و پس��ر بايد ياد بگيرند كه چگونه با يكديگر تعامل داش��ته 
باشند و اين تفاوت جنسيتی را رعايت كنند و به آن احترام بگذارند، 
يا تفاوت سنی را كه بين آدم ها از بزرگ سال و پدر و مادر و كودک 
وجود دارد، تفاوتی كه ميان شخصی كه در شهرستان زندگی كرده 
و ش��خصی كه در شهر زندگی كرده اس��ت، يک خارجی و يک 
ايرانی، يک سياه پوست يا سفيد پوست، يا كسی كه باور دينی و 

مذهبی او با ما متفاوت است.«
معينی تصريح كرد: »تمام بحث های كالن آموزش و پرورش 
بايد بر اين نكته تأكيد داش��ته باشند كه به افراد ياد داده شود كه 
اين تفاوت ها را هم ببينند هم نبينند. كجا ببينند و كجا نبينند. اين 

تفاوت ها بسيار جدی هستند و وجود دارند.«
وی ب��ا تأكيد ب��ر اينكه ك��ودكان با ه��م متفاوت اند، گفت: 
»يكی چاق ديگری الغر اس��ت، يكی توان جسمی بيشتری دارد 
ديگ��ری اين توان را ندارد. واقعيت اين اس��ت كه اين تفاوت ها را 

همة افراد می بينند ولی اينكه در ذهن آن ها اين تفاوت ها چگونه 
ديده و با آن ها برخورد ش��ود، نكته ای اس��ت كه تمام توان و كار 

آموزش وپرورش بايد بر آن متمركز گردد.«
وی در ادامه يادآور ش��د: »بايد كاری ك��رد كه دانش آموزان 
ب��ا اين تفاوت ها به صورت طبيع��ی برخورد كنند. البته تحقق اين 
هدف مكانيزم های خاص خود را الزم دارد و با شعار و نصيحت از 
باال، درس��ت نمی شود. بايد به نوعی به اين تفاوت ها بپردازيم كه 
در ذه��ن دانش آموزان، به طور طبيعی ج��ا بيفتد و دانش آموزان را 
در موقعيت هاي��ی قرار دهيم كه اين تفاوت ها را در عمل بياموزند. 
آموزش وپرورش جهانی معتقد اس��ت كه ي��ک دانش آموز با تمام 
تفاوت هايی كه دارد، بايد در كنار ساير دانش آموزان در يک مدرسه 
قرار گيرد و آموزش آن ها در كنار هم انجام شود؛ مگر دانش آموزانی 
ك��ه به هيچ عنوان نمی توانند در مدارس عادی باش��ند و در زمرة 

دانش آموزان با معلوليت ذهنی يا استثنايی جای می گيرند.«
وی خاطرنشان كرد: »اين الحاق در حد تعارف و سياست گذاری 
نبايد باقی بماند بلكه بايد در عمل اتفاق بيفتد. هنگامی كه می گوييم 
دانش آموز با تفاوت جس��می و حس��ی می تواند در مدرسة عادی 
درس بخواند، به چه معناست؟ وقتی دانش آموزی كه با ويلچر به 
مدرس��ه می آيد، در بدو ورود خود با ش��ش پله روبه رو می شود، در 
می يابد كه اين مدرسه ای نيست كه ميزبان او باشد. در همان بدو 
ورود به او گفته می شود كه جای تو در اين مدرسه نيست. وقتی با 
چنين شرايطی در مدارس روبه رو هستيم، نمی توانيم از قرار و مدار، 
بخشنامه و صحبت با آموزش وپرورش درخصوص ملحق شدن 

دانشجويان معلول به دانش آموزان عادی سخن بگوييم.«
به اعتق��اد رئيس هيئت مديرة انجمن ب��اور، مدارس بايد در 
اولين قدم به گونه ای باشند كه دانش آموزان با تفاوت های جسمی 
و حسی-حركتی بتوانند در آن ها حضور پيدا كنند، به كالس بروند 
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و از سرويس بهداشتی استفاده كنند. اين در حالی است كه مدارس 
ما در همين اولين قدم با مشكل روبه رو هستند و بايد اين مشكالت 

مرتفع شوند.
اين نخبة معلول با اشاره به بحث هايی فراتر از بخش فيزيكی 
اين مهم يادآور شد:  »آيا هنگامی كه يک دانش آموز دارای تفاوت 
جس��می و حسی وارد يک مدرس��ة عادی می شود، ذهنيت ساير 
دانش آموزان و كادر آموزش��ی برای پذيرش او آماده است؟ يعنی 
فراتر از بخش��نامه ای كه از باال آمده و گفته ش��ده است كه او را 
بپذيرند، آيا مدارس برای اين پذيرش آماده شده اند؟ ما اگر خود به 
مسئله ای اعتقاد نداشته باشيم، نمی توانيم آن را منتقل كنيم. حتمًا 
بخش��ی از كارمان لنگ خواهد زد؛ مگر آنكه خودمان به آن باور 

رسيده باشيم.«
وی با طرح سؤالی با اين مضمون كه آيا برای ما جا افتاده كه 
معلوليت يک تفاوت است يا اينكه همواره تصور می كنيم معلوليت 
شتری است كه در خانة همسايه می خوابد، گفت: »معلمی كه هنوز 
اين اعتقاد را پيدا نكرده است كه می تواند پذيرای يک دانش آموز با 
تفاوت جسمی و حسی باشد وشرايط رشد او را فراهم كند، موفق 
نخواهد ش��د. تا زمانی كه كالس آموزشی برای اين معلم برگزار 
نشود، او دانش آموزان با تفاوت جسمی و حسی را به راحتی نخواهد 

پذيرفت.«
معينی با بيان آمار جديدی از سال 90، دربارة اينكه دو سال به 
طول عمر متوسط انسان افزوده شده است، اذعان داشت: »واقعيت 
اين اس��ت ك��ه در پس اين خبر ش��اهد س��المندی خواهيم بود. 
سالمندی تقريباً به معنای محتوم بودن معلوليت است. هنگامی كه 
چنين چيزی را در باورهايمان نداريم، نمی توانيم دانش آموز معلول 

را به عنوان پديده ای كاماًل طبيعی در زندگی خود بپذيريم.«
اين پژوهشگر در ادامه به سؤالی اشاره كرد كه در بسياری از 

مواقع از او به عنوان يک نابينا و رئيس انجمن باور، می شود: »از ما 
سؤال می شود كه آيا جامعه نسبت به معلوليت نگرش منفی دارد؟ 
تجربة ش��خصی من می گويد جدا از فرهنگ سازی كه بايد انجام 
دهيم، اگر معلول ما توانمند باشد نگرش جامعه اصالح خواهد شد. 
هنگامی كه جامعه ببيند كه معلول تحصيل می كند و قادر اس��ت 
خود و خان��واده اش را اداره كند و از نظر اقتصادی همپای س��اير 
افراد به پيش می رود، دليلی برای داشتن ديد منفی وجود نخواهد 
داشت. ولی وقتی در شهری كوچک با معلولی كه تحصيل نكرده 
و متكدی است، سر و وضع درستی ندارد مواجه می شويم، طبيعی 
اس��ت كه ديد و نگاه جامعه نس��بت به معلول مثبت نخواهد بود. 
بنابراين، آنچه بايد اتفاق بيفتد اين اس��ت كه بايد اين تفاوت ها در 

جامعه نهادينه شوند و به قول معروف جا بيفتند.«
به گفتة معينی، »درست است كه افراد معلول محدوديت های 
حسی و جسمی دارند اما آنچه بايد در ذهن دانش آموزان جا بيفتد، 
اين اس��ت كه اي��ن افراد می توانند ب��ا آموزش هايی كه می بينند، 
به گونه ای ديگر همان كاری را بكنند كه او با دس��ت توانمند خود 

انجام می دهد.«
وی با اش��اره به تعريفی كه در توان بخشی وجود دارد، گفت: 
»اين تعريف می گويد توان بخشی طرق انجام كار از راه های متفاوت 
است. ش��خصی كه نمی بيند، نمی تواند آنچه را جلوی چشمانش 
است بخواند ولی اگر بتواند از خط بريل يا از رايانه ای استفاده كند 
كه بتواند با اسكن كردن، متنی را بخواند، او هم می تواند به همان 
دانشی دست يابد كه ساير افراد سالم جامعه به آن دست يافته اند 
ولی اين كار از راهی متفاوت انجام می شود. بنابراين، مهم است كه 
در مي��ان دانش آموزان جا بيفتد كه ورای تفاوت ها، توانمندی های 
يكديگر را هم ببينند. اين نكاتی است كه بايد در قالب طرح های 
پژوهشی مورد تحقيق و بررسی قرار گيرند و در نظام آموزشی به 
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آن ها توجه ش��ود تا اين ذهنيت در جامعه صورتی طبيعی به خود 
بگيرد.«

زمانی حضور افراد معلول در مس��ابقات ورزش��ی همانند رويا 
بود. از اين رويا، واقعيتی به نام پارا المپيک شكل گرفت. معينی با 
بيان اين س��خنان گفت: »تمام كاری كه در آموزش وپرورش بايد 
مورد توجه قرار گيرد، اين اس��ت ك��ه در مرحلة اول به دانش آموز 
بياموزيم كه كجا اين تفاوت ها راببيند و كجا آن را تفاوت ببيند نه 
محدودي��ت و ناتوانی. در ضمن، ي��اد بگيرد كه در كنار ديدن اين 
تفاوت ها به آن ها احترام بگذارد و بداند كه دانش آموزی كه چنين 
تفاوت هايی دارد، از جنبه های ديگر ممكن اس��ت توانمندی هايی 

هم داشته باشد.«
به گفتة رئيس هيئت مديرة انجمن باور، تحقق چنين هدفی 
نيازمند عزم و تالش يک گروه است تا بتوان ايده ها را به طرح و 
پروژه تبديل كرد. ايدة كلی، جهت را مشخص می كند ولی به عمل 
تبديل نمی شود و بايد با مشخص كردن پروژه های تعريف شده در 

جهت عملياتی شدن اين مهم برآييم.
وی در اين باره به پروژة »من می توانم« كه شامل كتابچه ای 
اس��ت كه دانش آموزان ب��ا دنبال كردن داس��تان های آن با افراد 
دارای محدوديت جس��می حركتی آشنا می ش��وند، اشاره كرد. در 
اين كتاب ها، ش��خصيت ها افراد مختلفی هستند و در ميان آن ها 
ش��خصيت های معلول نيز در نظر گرفته شده اند كه از چهره های 

توانمند هستند. 
بنابراين گزارش، اين پروژه از جمله پروژه هايی اس��ت كه در 
جهت تحقق اين مهم تعريف شده است. در اين كتابچه ها نكاتی 
از جمله فلسفة مسير عبور معلوالن در پياده رو ها و چرايی در نظر 
گرفتن رمپ ها و شيب راهه ها در كنار پله ها توضيح داده شده است 
تا دانش آموزان با اين سازه های شهری آشنا شوند و از ديدن آن ها 

تعجب نكنند.
معينی دربارة گنجاندن ش��خصيت های معلول در داستان ها 
گفت: »حتماً نبايد شخصيت معلول ما دانش آموز باشد بلكه پدری 
كه اس��تاد دانشگاه اس��ت و يكی از اوليا و مربيان فعال در مدرسه 
می توانند معلول باشند. حتي می توان يک معلم معلول را در زمرة 
شخصيت داستان ها گنجاند. با اين كار به طور بسيار ساده می توان 
نش��ان داد كه معلوليت نه تنه��ا در دانش آموزان بلكه در معلمان، 

مردم و هر شخص ديگری ممكن است وجود داشته باشد.«
معينی كه بيش از ده سال سردبيری روزنامه ايران سپيد تنها 
روزنامه بريل جهان را بر عهده داشته است، خواستار انتشار نشريات 
رشد خاص كودكان و نوجوانان نابينا شد و گفت: »حتي يک نشريه 
برای كودكان و نوجوانان نابينا نداريم. هنگامی كه از شمارگان 30 
و 40 ميليونی صحبت می كنيم، آيا منظور ما از اين تعداد شمارگان 
برای تمام كودكان و نوجوانان با تمام محدوديت ها و تفاوت هاست 
يا آنكه فقط 80 درصد از دانش آموزان ديده می ش��وند؟ تفاوت ها 
را بايد ديد. دانش آموزان نابينا چگونه می توانند از انبوه ش��مارگان 

مجالت رشد استفاده كنند؟«
به اعتقاد وی، اگر به دانش آموز با محدوديت جسمی و حركتی 
اهميت دهي��م، به او می فهمانيم كه در درجة اول يک دانش آموز 
است و در مرحلة دوم صفت های متفاوتی دارد. در اين نقطه است 
كه بايد تفاوت ها را ناديده گرفت. بايد با ايجاد ش��رايط و امكانات 

برابر برای اين دانش آموزان، آن ها را ببينيم.
معينی كه مسئوليت بخش كتابخانة نابينايان حسينيه ارشاد 
را نيز بر عهده دارد، پيشنهاد كرد كه از امكانات استوديوهای اين 
بخش برای تبديل مجالت رشد به سی دی های گويا بهره گرفته 
ش��ود تا دانش آموزان نابينا و دارای مشكل خواندن بتوانند از اين 
امكانات برای بهره مند ش��دن از اطالعات مجالت رش��د استفاده 
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كنند و به اين ترتيب، برابرسازی حقوق دانش آموزان محقق شود.

 نقش تصویر و داستان در انتقال معنای معلولیت 
به جامعه

تران�ه میالدی، مدير واحد فرهنگ��ی � هنری انجمن باور 
اس��ت. او مدرک كارشناسی خود را در دو رشتة گرافيک و ادبيات 
دريافت كرده است تا بتواند از طريق زبان داستان و تصوير، يافته ها 

و باورهای خود را به جامعه انتقال دهد.
وی ب��ا ارائة چند ايده به مجموعه مجالت رش��د گفت: »در 
جوامع جهانی چندين سال است كه مطالب مربوط به ارتباط افراد 
با يكديگ��ر، اعم از آموزش های محيط��ی و قوانين، را به صورت 
غيرمس��تقيم در قالب داس��تان هايی كه هيچ ارتباطی با موضوع 
ندارن��د، آموزش می دهند. برای مثال، اگ��ر كتاب آموزش الفبای 
انگليسی را ببينيد، در صفحه ای كه حرف»O« را آموزش می دهد، 
اي��ن حرف را به صورت چرخ يک ويلچر در نظر گرفته اس��ت. با 
اين آموزش، كودک به طور غيرمس��تقيم با ويلچر آشنا می شود و 
هنگامی كه فردی را س��وار بر ويلچر در خيابان می بيند، به او زل 

نمی زند و تعجب نمی كند.«
مي��الدی در ادامه گفت: »اين درحالی اس��ت كه كودكان در 
جامعة ما با وس��ايلی مانند ويلچر، عصا، و واكر و... ناآشنا هستند. 
اين مهم نه تنها برای كودكان بلكه در مورد برخی از بزرگساالن 
جامعة ما صادق است. دليل اين امر آن است كه به دليل خودداری 
از مناسب سازی فضای شهری، افراد با محدوديت های جسمی و 
حركتی امكان حضور در تمام بخش های شهر را ندارند. اين گونه 

است كه آن ها در جامعه كمتر ديده می شوند.«
اين نخبة معلول با اش��اره به نگاه های سنگين جامعه بر افراد 
معلول يادآور ش��د: »بارها اتفاق افتاده اس��ت كه نگاه بزرگساالن 

بر افراد با محدوديت های جس��می و حركتی سنگينی می كند. در 
چنين لحظاتی نمی توان دليلی برای اين عمل پيدا كرد. سنگينی 
چنين نگاه هايی سبب می شود كودكان با محدوديت های جسمی و 

حركتی بازگشت به فضای خانه را ترجيح دهند.«
نويسندة كتاب »دنيای استثنايی من« كه برای اولين بار يک 
فرد استثنايی را قهرمان داستان خود قرار داده است تا از اين طريق 
معلوليت را طبيعی جلوه دهد، پيشنهاد داد: »می توان با گنجاندن 
شخصيت های معلول در داستان ها به طور غيرمستقيم دانش آموزان 
را با اين افراد آش��نا س��اخت. برای مثال، می توان دربارة دوس��تی 
صحبت كرد و از ميان چهار دوستی كه قهرمانان داستان هستد، 
يكی از آن ها نابينا باشد. آموزش غيرمستقيم می تواند سنگينی و 
باورناپذي��ر بودن بحث معلوليت را از س��كه بيندازد؛ چراكه هرگاه 
صحبت��ی در اين باره به ميان می آيد، گفته می ش��ود اين موضوع 

سنگين است و بايد مورد بررسی قرار گيرد.«
ميالدی با تأكيد بر اينكه معلوالن جزئی از جامعه هستند گفت: 
»هنگامی كه حضور اين افراد در جامعه تكرار ش��ود، خش��ونت و 
باورناپذير بودن اين مسئله نيز رنگ می بازد و به موضوعی ملموس 
در جامعه تبديل می ش��ود. بايد در بخش های مختلف به معلوالن 
پرداخته شود؛ برای مثال، اگر طرح جلد يک مجله پر از دانش آموز 
است، يكی از اين دانش آموزان با محدوديت جسمی حركتی در نظر 
گرفته شود يا يكی از شخصيت های پس زمينه و شخصيت های 

اصلی از افراد استثنايی الهام گرفته شود.«
وی كه يكی از نخبگان معلول كشور است؛ در اين باره گفت: 
»من در دانشگاهی تحصيل كرده ام كه 60 پله دارد. معلوالنی كه 
در دانشگاه ها تحصيل می كنند، به دليل داشتن شرايط نابرابر با ساير 

دانشجويان، سختی های فراوانی می كشند.«
ميالدی در ادامه گفت: »دربارة چگونگی پرداختن به معلوالن 
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جامعه و معرفی آن ها، ايده زياد وجود دارد ولی مسئوالن كمتر به 
اين ايده ها توجه نشان می دهند. از مسئوالن خرده گرفته نمی شود؛ 
چراك��ه حضور معلوالن در جامعه كم اس��ت. اگر در جامعه زياد با 
معلوالن روبه رو شويم، ديگر آن ها را فراموش نمی كنيم و در پس 
ذهن خود جايی را به آن ها اختصاص می دهيم. اگر محيط جامعه 
برای حضور معلوالن جسمی حركتی مناسب سازی شود، آن ها در 

جامعه حضور پيدا خواهند كرد.«
مدير واحد فرهنگی � هنری انجمن باور با اعتقاد به اينكه در 
كش��ور ما در خصوص معرفی معلوالن به عموم جامعه بسيار كند 
عمل ش��ده اس��ت گفت: »معلوليت يک تفاوت است، بايد احترام 
به كس��انی كه متفاوت ان��د، به دانش آموزان ياد داده ش��ود؛ حتي 
دانش آموزان عينكی يا دانش آموزانی كه مادرزاد چاق هستند. اگر 
طرح »من می توانم« به طور كامل اجرا شود، می توان گفت حركتی 

در اين زمينه انجام شده است.«

در تصویرس�ازی به معرفی معلوالن توجه بیشتری 
شود

مهن�از یاوری، استاد دانشگاه، يكی ديگر از مهمانان مجلة 
رش��د بود. او اين جلسه را س��رآغاز طرح های اجرايی در خصوص 
مباحث مربوط به معلوالن عن��وان كرد و گفت: »آموزش محيط 
زندگی و مناسب سازی آن برای افراد استثنايی در كتاب علوم اول 
دبس��تان بحث معلوالن با تصوير يک ويلچر مطرح ش��ده است. 
همچنين طرح »من هم می توانم« يكی از طرح هايی اس��ت كه 
امسال اجرايی شد. اميد است كه اين نكات در طرح های ارائه شده 
مدنظر قرار گيرد و در اين خصوص از كارشناسان امر مشاوره گرفته 
شود؛ چراكه نكات ريز همچون موزاييک های پياده روهاست كه در 
طراحی خيابان ها وجود دارد و بايد در تصويرگری اين كتاب ها مد 

نظر قرار گيرد. آيا به موزاييک های راه راه پياده روها و سكه ای شدن 
آن ها هنگام رسيدن به خيابان توجه كرده ايد؟ سكه ای شدن زنگ 
خطری برای افراد نابيناست كه بدانند به خيابان نزديک می شوند. 
اين ها نكات ريزی است كه بايد در تصويرگری مد نظر قرار گيرند 

و به آن  ها توجه شود.«

ضرورت شناخت جامعه از معلوالن
در ادامة اين نشس��ت، مسئوالن و سردبيران مجالت رشد به 

بيان نظرات خود دربارة مطالب گفته شده پرداختند.
محبت اهلل همتی، مش��اور مديركل مجالت رشد، با اشاره 
به اينكه برای تک تک انسان های سالم ممكن است اتفاقی بيفتد 
كه سبب معلوليت جسمی آن ها شود، گفت: »تصادف يا هر اتفاق 
ديگری ممكن است سبب معلوليت جسمی شود. بنابراين ضرورت 
دارد كه كودكان و دانش آموزان بدانند معلوليت چيس��ت و چگونه 

بايد با يک فرد معلول برخورد كرد.«
وی افزود: »بايد به اين نكته توجه داش��ت كه مناسب نبودن 
مدارس سبب ترک تحصيل دانش آموزان معلول می شود. اگر اين 
مهم به دغدغه ای برای س��ردبيران مجالت رش��د تبديل شود و 
آن را مد نظر قرار دهند و بخش��ی از مطالب مجالت را به افراد و 
دانش آموزان استثنايی اختصاص دهند، خواهيم توانست اين بخش 

از جامعه را به دانش آموزان معرفی كنيم.«
همت��ی با تأكيد بر اينكه نيازی نيس��ت 100 درصد مجالت 
رش��د در اين خصوص فعال شوند، گفت: »می توان در ابتدای امر 
از تصاوير پش��ت جلد مجالت كودک و ش��عرهايی كه با تصوير 
نش��ان داده می شوند، آغاز كرد. می توانيم بخشی از اين تصاوير را 
به بچه های معلول اختصاص دهيم. همين كار برای آغاز راه كافی 
اس��ت. در توزيع مجالت نيز می توان اين نكته را مد نظر قرار داد. 
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اگر اين مسئله دغدغة سردبير باشد، راه حل پرداختن به آن نيز پيدا 
خواهد شد.«

افس�انه موس�وی گرمارودی، سردبير رش��د نوآموز، به 
جلس��ه ای كه اين مجله در پايان س��ال تحصيلی 90- 91 برگزار 
كرده بود، اش��اره كرد و گفت: »در آن جلس��ه وعده ای داده بودم 
ك��ه به آن عم��ل كردم و نتيج��ة آن در مجموعة جديد مجالت 
اتفاق افتاد. البته پرداختن به اين بخش نيازمند گذر زمان است تا 
كارشناسان بتوانند آن را در قالب داستان و شعر و نكات آموزشی به 

دانش آموزان منتقل كنند.«
وی با اش��اره به اينكه تالش ها ص��ورت می گيرد ولی آغاز و 
تحقق هر حركتی نيازمند آزمون و خطاهايی است كه به زمان نياز 
دارد، گفت: »اين بخش در مجالت رش��د سال تحصيلی 91-92 
مطرح ش��ده اس��ت و تمام تالش ما بر آن بوده تا در لفافه به اين 
بخش پرداخته شود؛ چراكه روان شناسان معتقدند با اين موضوع در 
گروه سنی )ب( بايد خيلی عادی برخورد شود نه اينكه مشخصاً و 

به صورت ويژه به آن بپردازيم.«
گرمارودی يادآور ش��د: »در اين راس��تا از انتشار داستان هايی 
كه شخصيت های آن ها به صورت بارز با معلوليت جسمی حركتی 
مواجه بودند، اجتناب ش��د ولی در طول سال به اين مهم پرداخته 
خواهد شد. پرورش داستان هايی كه بتوان نحوة شناخت و برخورد 
با معلوالن را در آن گنجاند، مستلزم گذر زمان و پخته شدن اين 

مبحث است.«

توجه به معلوالن رسالتی است بر دوش رسانه ها
شهرام شفیعی، سردبير مجلة رشد دانش آموز، نيز با تشكر 
از كسانی كه مسائل مهمی را كه در اين جلسه مطرح كرده بودند، 
به اهميت بخش ناگفته اش��اره كرد و گف��ت: »پرداختن به آنچه 

مطرح شد، وظيفة تمام رسانه هاست و اين جلسه يكی از مهم ترين 
جلساتی اس��ت كه تاكنون در رشد تشكيل شده و من توانسته ام 
در آن شركت كنم. در واقع، اين جلسه به مسائلی پرداخت كه به 

روابط انسانی مربوط می شود.«
وی در ادامه با بيان جمله ای از شيخ ابوالحسن خرقانی گفت: 
»هركجا خاری بر پايی رود، آن بر جگر من رود. اين جمله بيش از 
يک شعار اخالقی يا صوفيانه است و تفسير فلسفی آن اين است 
كه اين كاروان انس��انی كه به س��وی مقصد خود حركت می كند، 
به صورت جمعی در حال حركت است،"گيرم كه غمت نيست غم 
ما نيز نيست" اشاره به آن دارد كه اگر مشكلی وجود دارد، از نظر 

منطقی و عقلی به همه مربوط می شود.«
شفيعی با اشاره به اينكه همه به طور نسبی با معلول و معلوليت 
آشنا هستند، گفت: »همة ما ممكن است در بخشی از زندگی خود 
با محدوديت های جس��می حركتی مواجه شويم. انسان از نقص 
آفريده شده است و اين نقص روزی در زندگی آدم متجلی می شود. 
بايد اين مس��ئلة مهم را به دانش آم��وزان و عموم جامعه يادآوری 

كنيم.« 
به گفتة سردبير مجلة رشد دانش آموز، در شرايطی كه رسانة 
ملی كمتر به اين بخش می پردازد، انجمن های كودک و نوجوان 
خود را مسئول توجه به اين افراد نمی دانند و رسانه ها آن را مّدنظر 
قرار نمی دهند و هر بخش از ديگری جدا افتاده است، افراد معلول 
دور از اذهان عمومی باقی می مانند. اين در حالی اس��ت كه افراد 
فعال در حوزة رسانه بايد با اين بخش از جامعه به صورت مستقيم 
در ارتباط باش��ند. از ديگر س��و اين نكته بايد مّدنظر قرار گيرد كه 
معلوالن برای آدم های غير معلول چه كاری می توانند انجام دهند.

در اين راستا برگزاری جلسات برای كمک به كودكان سرطانی، 
گنجاندن صفحة بريل در مجلة دانش آموز و ايجاد شرايطی برای 
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تبديل دانش آموزان نابينا به مخاطبان مس��تقيم مجالت رشد، از 
جمله ايده هايی است كه برای عملياتی شدن اين امر مهم می توان 

به سردبيران و مسئوالن رشد پيشنهاد داد. 
محمدرضا حش�متی، س��ردبير رش��د آموزش راهنمايی 
تحصيلی، نيز با تأكيد بر اينكه معلمان با توجه به نقشی كه دارند 
می توانند فضاس��ازی های الزم را ب��رای تفهيم اين موضوع مهم 
انجام دهند، گفت: »در اين مس��ير با نمودار س��اختن مهارت ها و 
خالقيت های موجود می توان توانمندی ها و مزيت ها را مشخص 

كرد.«

جامعه در معرفی معلوالن نابغه كوتاهی كرده است
جعفر ربانی،  يكی از مش��كالت و مسائلی را كه در زمينة 
معرفی و شناساندن افراد با محدوديت جسمی و حركتی در جامعه 
وجود دارد، تجس��م نيافتن اين موضوع در جامعه عنوان و تصريح 
كرد: »در بس��ياری از مواقع كه از معلول س��خن به ميان می آيد، 
ش��خصيت های معروفی كه در ذهن ما ش��كل می گيرند خارجی 
هستند، همانند استيون هاوكينگز، هلن كلر، طه حسين و.... اين 
درحالی اس��ت كه در ايران نوابغی مانند دكتر خزائی را داريم. البته 
پس از جنگ قطعاً هزاران جانباز با معلوليت جسمی توانس��تند به 
درجات باالی علمی و فرهنگی و هنری دس��ت يابند كه جامة ما 
در معرفی آن ها كوتاهی كرده اس��ت و اغلب ما شناختی از آن ها 

نداريم.«
وی در ادامه گفت: »بايد در اين زمينه كار عملی انجام دهيم و 
برنامه ريزی مستقل و جامع داشته باشيم. امسال می توان به صورت 
پراكنده و در س��ال بعد به صورت منس��جم به اين مهم پرداخت. 
در اين خصوص نيز دفتر مجالت رش��د می تواند مشاوری دائمی 
برای برقراری ارتباط و انجام كارهای كارشناسانه در زمينة افراد با 

محدوديت جسمی و حركتی داشته باشد.«
حبیب یوس�ف زاده، سردبير رش��د نوجوان، از اين جلسه 
به عنوان جلسه ای ياد كرد كه باور و انگيزه او را تقويت كرده است 
و گفت: »ش��ايد دسترس��ی ما به منابع تصويری در زمينة افراد با 
محدوديت جسمی و حركتی محدود باشد ولی می توان با رجوع به 

بايگاني انجمن باور اين محدوديت را جبران كرد.«
كاظ�م طالی�ی، مدير هنری مجالت رش��د، با پيش��نهاد 
برگزاری جش��نوارة عكس معلوالن توانا گفت: »رسانه هايی مانند 
فيلم و عكس بسيار تأثيرگذارند. فيلم، رسانه ای است كه در مدت 
زمانی كوتاه تأثير شگرفی بر ذهن و ديدگاه مخاطب می گذارد. اين 
در حالی است كه در بسياری از فيلم های ما شخصيت بد داستان 
معلول اس��ت و اين تأثيری منفی بر اذهان عمومی دارد. بايد اين 

باور را تغيير داد.«
حسین احمدی، شاعر نوجوانان، نيز با تأكيد بر تأثير شعر و 
سرود در دانش آموزان گفت: »در زمينة شعر و سرود می توان از اين 
جريانات بهره جست. گروه های سرود در مدارس می توانند تلفيقی 

از دانش آموزان سالم و معلول باشند.«
ناصر نادری، معاون مجالت رشد، با تعريف خاطره ای گفت: 
»واژة معلول )توان ياب( را بارها شنيده بودم ولی برايم واژه ای عادی 
بود تا اينكه يكی از اقوام نزديک در برهه ای از زندگی خود كم بينا 
و به تدريج نابينا شد. من شاهد آن بودم كه اين محدوديت جسمی 
سبب به وجود آمدن چه بحران هايی در زندگی او و خانواده اش شد. 

از آن پس بود كه واژة معلول برايم معنای ديگری پيدا كرد.«
وی پيشنهاد داد تا در ادبيات داستانی شرح حال زندگی مفاخر 
معل��ول جای گيرد و ويژه نامه هاي��ی در اين خصوص در مجالت 

بزرگساالن گنجانده شود.
نصراله دادار، مش��اور مديركل، نيز با تأكيد بر اينكه بايد از 
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خاص گرايی دور ش��ويم و به حقوق انس��ان ها توجه كنيم، گفت: 
»اين مهم چيزی است كه كمتر در جامعه مورد توجه قرار می گيرد. 
برخوردهايی كه در مدرسه ها با اين كودكان می شود، در خور توجه 
نيست. نبايد از شأن و منزلت آن ها كاسته شود. بايد به تفاوت های 
فردی توجه كنيم و آن را مد نظر قرار دهيم؛ چراكه اين تفاوت ها 
نه می توانند ارزش باش��د نه كاستی. در اين خصوص نبايد چيزی 
را خاص جلوه داد. قرآن نيز انسان را عام می پسندد. همه عزيزند. 
اگر حقوق انسان و در بخش خاص حقوق معلوالن مورد توجه قرار 

گيرد، بهتر جواب خواهد داد.«
نیره ش�اه محمدی، عض��و هيئت علمی ح��وزة معاونت 
مجالت، اظه��ار كرد: »تغيير نگرش مهم ترين كاری اس��ت كه 
می توان در مورد افراد با محدوديت جسمی و حركتی انجام داد. اين 
تغيير از خانه و خانواده آغاز می ش��ود، در مدرسه ادامه پيدا می كند 
و به جامعه تعميم داده می ش��ود. معلوليت نقص نيست و می توان 
اين گونه فرض كرد كه فرصتی است برای استفاده از ساير امكانات 

استعدادها و توانمندی های يک فرد.«
وی ب��ا اش��اره به اينك��ه ناتوانی های جس��می و ذهنی تنها 
ناتوانی های موجود نيس��تند، گفت: »بسياری از ناتوانی ها همانند 
لكن��ت زبان يا اختالالت خواندن و نوش��تن پنهان اند. بايد توجه 
داش��ته باشيم كه در پرداختن به معلوليت، ترحم و دلسوزی نابجا 
ايجاد نكنيم؛ چراكه در اين صورت از سوی ديگر بام خواهيم افتاد.«

فریبا كیا، مدير سامان بخش��ی كتاب های آموزشی، با اشاره 
به نگاه متفاوتی كه نس��بت به گفته ها و ش��نيده های اين جلسه 
دارد، گفت: »با حضور در اين جلس��ه متوجه ش��دم كه انس��ان تا 
چه اندازه توانمند است و افراد با محدوديت جسمی و حركتی چه 

توانمندی های بالقوه ای را بالفعل می كنند.«
وی همچنين از انتش��ار كتاب نامة استثنايی خبر داد و ضمن 

تأكيد بر ضرورت برگزاری پياپی چنين جلساتی در دفتر مجالت 
رش��د افزود: »وجود چنين افرادی برای احيای توانايی های بالقوة 

انسان ها كه از نظر جسمی نقص ندارند، مؤثر خواهد بود.«
در پايان اين جلس��ه، ناصری با اشاره به مطالب بسياری كه 
تاكنون دربارة تفاوت ها منتشر شده است، گفت: »با اين وجود آنچه 
از زب��ان يک معلول در مورد تفاوت ها گفته می ش��ود، تأثيرگذارتر 
است. اين رسالت بر عهدة جامعة معلوالن است كه عموم جامعه 
را تح��ت تأثير بگذارند. اين تأثير با حضور آن ها در جامعه محقق 
خواهد شد. بايد از خود، خواسته ها و مسائلشان برای جامعه سخن 
بگويند و خواستار برقراری ارتباط باشند. اگر اين مهم تكرار شود و 
تداوم داشته باشد، فرهنگ سازی خواهد شد و در بطن جامعه جای 

خواهد گرفت.«
ش��اهرخ نيا نيز در جمع بندی صحبت هايی كه در اين جلسه 
عنوان شد گفت: »بچه ها با دنيای رنگ آشنا هستند و آن را خيلی 
دوست دارند. اگر بتوان ش��رايطی را به وجود آورد كه عكس های 

معلوالن چاپ و منتشر شود بسيار نيكوست.«
وی با خواندن نقل قولی از طه حسين به جلسه پايان داد.
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اش��اره: كار در فرهنگ ايرانی اسالمی ما جايگاه ويژه ای دارد. تا جايی 
كه حضرت علی )ع( می فرمايد: »بر ش��ما باد به تالش و سخت كوشی 
و مهيا ش��دن و آماده گش��تن.« و در ادبيات مان نيز ش��اهد اش��عاری 
همچون ش��عر مش��هور س��عدی هس��تيم كه می گويد: »ناب��رده رنج 
، گنج، ميّس��ر نمی ش��ود/ مزد آن گرفت � جان ب��رادر � كه كار كرد«

اگ��ر تاري��خ را بنگريد نيز می بينيد هي��چ يک از بزرگان م��ا كار را عار 
ندانسته اند و همگی بر سخت كوشی و كار تأكيد داشته اند و هرآن چه كه 
اكنون داريم هم دستاورد تالش ها و كارهای شبانه روزی همان هاست.

اما منظور از كار چيست؟ آيا اين روزها كه بسيار حرف از كوچک شدن 
دولت و خصوصی سازی است می توان كار را به مشاغل اداری و دولتی 
محدود دانست؟ يا بايد به فكر ايجاد شغل های جديد و كارآفرينی بود؟

ب��ه راس��تی كارآفرينی ك��ه مدت هاس��ت از از تريبون ه��ای مختلف  
بس��ياری  همايش ه��ای  موض��وع  و  می ش��ود  ش��نيده  آن  ن��ام 
كارآفري��ن چيس��ت؟ اف��راد  ويژگی ه��ای  اس��ت چيس��ت؟  ش��ده 

سمانهآزاد

نشست های علمی - كاربردی

شعار كارآفرینان از زبان یک كارآفرین:

خواهی نشوی همرنگ 
رسوای جماعت شو!

خس�رو س�لجوقی كه خ��ود ي��ک كارآفرين اس��ت در نشس��ت 
»روش ه��ای خ��الق در توس��عه كارآفرين��ی در مجالت رش��د« پس 
از ارائ��ه آم��اری از وضعي��ت كارآفرين��ی و ني��ز تغيير محور س��رمايه 
گ��ذاری در دنيا، به تعريف فرايند كارآفرين��ی و فرد كارآفرين پرداخت.

ب��ه گفت��ه وی مهم تري��ن خصيص��ه اين اف��راد خطر پذي��ری و عدم 
هماهنگ��ی ب��ا مردم��ان ديگر اس��ت طوری ك��ه » خواهی نش��وی 
همرن��گ! رس��وای جماع��ت ش��و!« را ش��عار خ��ود ق��رار داده ان��د!

س��لجوقی در ابتدا، ب��ا ارائه آمار، نقش��ه ای از وضعي��ت كارآفرينی در 
كشورهای گوناگون را ارائه داد و گفت: »در دهه های 50 تا 80 ميالدی، 
توس��عه مبتنی بر توليد بود لذا مقياس اندازه گي��ری آن هم عبارت بود 
از س��رمايه، نيروی كار، واحدهای توليدی و صنعتی. ايجاد شهرک های 
صنعتی، آموزش��گاه های فنی و حرفه ای و مناطق ويژة اقتصادی نيز از 
جمله ساختارهايی بودند كه برای گسترش توسعه پيش بينی شده بودند.
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ام��ا در دو دهه اخير، توس��عه مبتنی بر دانايی مطرح ش��ده كه مقياس 
آن نوآوری، نيروی انس��انی كارآفرين، واحدهای تحقيقات و توس��عه و 
ش��ركت های كوچک و متوس��ط هستند. س��اختارهای اين نوع توسعه 
هم به مراكز رش��د، پارک های علم و فناوری، مناطق توس��عه فناوری 
نوين، داالن های علم و فناوری و دانشگاه های كارآفرين تغيير يافته اند. 
اي��ران در ميان 180 كش��ور رتب��ه 143 را در حوزه كس��ب و كار دارد 
پس نمی توانيم در اين زمينه مدعی باش��يم. يعنی هن��وز در ابتدای راه 
نوآوری قرار گرفته ايم و تا به توس��عه مبتنی ب��ر دانايی فاصله داريم.« 

وقتی پای »فاوا« در میان است
وی در ادام��ه ب��ر اهميت، ضرورت و ارزش اس��تفاده از ف��اوا )فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات( در همه جنبه های زندگی اش��اره كرد و گفت: 
»در الگوی سنتی تأمين معيشت، سامانه های وجود داشته كه حكومت 
با اس��تفاده از آن ها س��رويس هايی را به ش��هروندان ارائه می داد. اما در 
الگ��وی مدرن، س��ازمان ها از ش��بكه های جهانی اس��تفاده می كنند و 
شهروندان بدون اينكه سازمان را ببينند از خدمات آن استفاده می كنند.« 
به گفته س��لجوقی ارزش توليد با اس��تفاده از فرايند ف��اوا، ارزش 450 
برابر پيدا می كند: »اگر دانش، مواد اوليه، س��رمايه و نيروی انس��انی را 
به عنوان متغيرهای ثابت در نظر بگيريم، ارزش توليد با فرايند انس��ان 
مح��ور ارزش ه��زار دالری دارد. همين فرايند با اب��زار صنعتی ده هزار 
دالر و با اتوماس��يون چه��ل هزار دالر ارزش دارد. اين در حالی اس��ت 
ك��ه فراين��د توليد با اس��تفاده از فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات )فاوا( 
چهارص��د و پنج��اه ه��زار دالر ارزش پي��دا می كند. يعن��ی اگر كاری 
را ب��ا اس��تفاده از فاوا انج��ام دهيم ارزش��ی 450 برابر پي��دا می كند.« 
وی در ادامه به استفادة مجالت رشد از فناوری اطالعات و ارتباطات نيز 
اشاره كرد و افزود: »بايد ديد مجالت رشد تا چه حد می توانند از حالت 
كاغذی خارج شده و از قالب فاوا در ارائه مطالب خود استفاده كنند. يا حتی 

به صورت موازی و در كنار مجالت كاغذی از اين فناوری استفاده كرد.« 

نقش مشاغل خدماتی در عصر ارتباطات
ورود ب��ه عص��ر اطالعات و ارتباط��ات همه جنبه های زندگی انس��ان 
را دگرگ��ون كرده اس��ت و حتی مش��اغل نيز از اين تغيي��رات در امان 
نبوده اند. سلجوقی در اين باره نيز گفت: »مشاغل عصر ارتباطات تغيير 
كرده و با مش��اغلی كه در ذهن من و شماس��ت تفاوت دارند. مشاغل 
عص��ر ارتباط��ات ويژگی هايی دارند از جمله اين كه دائمی نيس��تند، به 
س��رعت در حال تحول هس��تند و امكان رشد س��ريع و جهش دارند.« 
دنيا در س��ال های آينده شاهد تغييرات بيشتری در حوزة مشاغل خواهد 
بود. به گفته سلجوقی: »پيش بينی می شود در سال 2045 ميالدی، سه 
درصد از مش��اغل در بخش كشاورزی، 4 درصد در بخش صنعت و 93 
درصد در بخش خدمات قرار دارند. اين در حالی است كه در ابتدای قرن 
بيستم، 85 درصد از نيروی كار آمريكا در بخش كشاورزی مشغول به كار 
بوده است. جالب است با اين كه هنوز به سال 2045 ميالدی نرسيده ايم 
اما اكنون تنها دو و نيم درصد نيروی انس��انی اين كش��ور مشغول كار 
در بخش كش��اورزی است. بنابراين پيش بينی می شود در سال 2045 
در آمريكا كم تر از س��ه دهم درصد در بخش كش��اورزی مش��غول به 
كار باش��ند در حالی كه ميانگين جهانی سه درصد است. البته آمريكا با 
همي��ن دو و نيم درصد بزرگ ترين توليد كننده گندم در جهان اس��ت. 
اكنون در ايران و در شهر دماوند نيز با استفاده از علم اپتوالكترومكانيک 
تنها يک نفر كش��اورزی می كند و 200 نفر استفاده می كنند. با استفاده 
از انرژی های معمولی در س��ال 2015 نيز سه نفر كشاورزی می كنند و 
100 نفر استفاده می كنند. يعنی مشكلی به نام غذا در دنيا نخواهد بود.« 
با توجه به اين تغيير و تحوالت، سلجوقی بر ارائه معرفی بخش خدمات و 
جذب افراد به اين حوزه گفت: »شما به عنوان كسانی كه رسانه ای را در 
اختيار دارند بايد مشاغل بخش خدمات را به مخاطبان خود معرفی كنيد. م
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تاسفانه در ايران مشاغل خدماتی معادل اشتغال كاذب و پنهان، واسطه گری 
و مشاغل غير مفيد است. تا در نظام فكری ما چنين نگاهی به مشاغل 
حوزه خدمات باشد نمی توان انتظار داشت كه اين حوزه گسترش پيدا كند. 
در واقع خدمات سهولت كار و زندگی، افزايش بهره وری و سهولت دسترسی 
به اطالعات، شفافيت و عدالت است. خدمات تسهيل فعاليت از طريق 
شبكه سازی، بهبود كيفيت خدمات و كاهش هزينه و افزايش رفاه است. 
از ديگر ويژگی های مشاغل خدماتی می توان به تنوع زياد، زمان بری 
كم، خطرپذيری پايين و عدم نياز به سرمايه گذاری باال اشاره كرد. به 
همين دليل هم می توان هفت تا هشت هزار شغل خدماتی را نام برد.«

تحقیق و رسانه،جزء الینفک عصر ارتباطات
استفاده از تحقيق و پژوهش در همه مشاغل به ويژه مشاغل عصر ارتباطات 
و اطالعات نقش و جايگاه ويژه ای دارد. اكنون نيز مدت هاست كه بر تحقيق 
و پژوهش به عنوان يكی از مهم ترين محورهای توسعه تاكيد می شود. 
ميانگي��ن ن��رخ بازگش��ت س��رمايه يك��ی از مقوالت��ی اس��ت كه با 
تحقي��ق و پژوهش افزايش می يابد. س��لجوقی با تاكي��د بر اين نكته 
و ارائ��ه آم��ار گفت: »ميانگين نرخ بازگش��ت س��رمايه در كش��اورزی 
4 ت��ا 12 درص��د، در صنعت 10 تا 20 درصد، ام��ور نظامی 50 درصد، 
م��واد مخ��در 300 درص��د و تحقي��ق و توس��عه 3000 درصد اس��ت! 
اين بدان معناس��ت كه امروزه حتی مواد مخدر را هم بدون تحقيق به 
بازار مصرف نمی فرستند. پس ما بايد با استفاده از مجالت رشد تحقيق 
و پژوه��ش را وارد زندگی فرزندان مان ك��رده و آن ها را با اين موضوع 
آش��نا كنيم. تحقيق صرفاً به معنی البراتور ها و آزمايش��گاه های عظيم 
نيست بلكه تحقيق بايد وارد ساده ترين بخش های زندگی روزمره شود.« 
رس��انه ها و آی ت��ی ني��ز، ج��زء الينف��ک عص��ر ارتباطات هس��تند. 
ش��ايد ب��ه همين دليل هم باش��د كه اكثر كش��ورهای دني��ا با آگاهی 
ب��ه اي��ن موضوع، س��رمايه خ��ود را ب��ه اين ح��وزه س��وق می دهند. 

س��لجوقی با اش��اره ب��ه اين موضوع بر رس��الت مجالت رش��د تأكيد 
ك��رد و گف��ت: »در دهه های آين��ده بيش از 70 درصد رش��د ناخالص 
ملی كش��ور ها در حوزه ارتباطات و رس��انه اس��ت. در واقع دنيا در حال 
س��رمايه گذاری در اين حوزه اس��ت. اكنون 39 درصد تجارت آی تی 
دنيا در دس��ت آمري��كا، 34 درصد در اروپا و 15 درصد در ژاپن اس��ت. 
بنابراين قدرت در دس��ت آن هاست. مجالت رش��د بايد جايگاه خود را 
چه در س��طح داخلی و چه در س��طح منطقه ای و جهان��ی پيدا كند.« 

كارآفرینی چیست؟
برخی كارآفرينی را فرآيند خلق ارزش جديد )مادی يا معنوی( از طريق يک 
تالش متعهدانه با در نظر گرفتن ريسک های ناشی از آن می دانند. برخی 
نيز آن را فرايند نوآوری و بهره گيری از فرصت ها، با تالش و پشتكار بسيار 
همراه با پذيرش ريسک های مالی، روانی و اجتماعی می دانند كه با انگيزه 
كسب سود مالی، توفيق طلبی، رضايت بخشی و استقالل صورت پذيرد. 
اهميت كارآفرين و كارآفرينی به حدی اس��ت كه »جوزف ش��ومپيترِ« 
اقتصاددان، كارآفرين را مهم ترين عامل توسعه اقتصادی دانسته است. 
وی معتقد اس��ت فرد كارآفرين، صاحب فكر و ابتكار است و می تواند با 
اس��تفاده از هوش و خالقيت و همين طور ريسک پذيری و انديشه خود 
فرصت هايی بيافريند و حتی يک شركت زيان ده را به سوددهی برساند. 
س��ازمان ديده ب��ان جهان��ی كارآفرين��ی، ي��ک درص��د از اف��راد يک 
نظ��ر  از  می دان��د.  كارج��و  را  درص��د  و 99  كارآفري��ن  را  جامع��ه 
اي��ن س��ازمان جهان��ی جوامع��ی موفقن��د ك��ه بع��د از شناس��ايی 
كارآفرين��ان خ��ود، زمين��ه ای را ب��رای كارآفرين��ی آن ه��ا فراهم كند

ام��ا ويژگی های افراد كارآفرين چيس��ت؟ س��لجوقی در پاس��خ به اين 
س��وال گفت: »كارآفرينی فرايندی است كه چهار ويژگی اساسی دارد. 
س��ازی  فرص��ت  و  فرصت شناس��ی  ويژگ��ی  نخس��تين 
ش��ود.  تقوي��ت  نوجوان��ان  و  ك��ودكان  در  باي��د  ك��ه  اس��ت 



162

خالقي��ت و پيدا ك��ردن راه��كار دومين ويژگ��ی كارآفرينان اس��ت. 
تحقيقات نش��ان می دهد به طور هم زمان 17 نف��ر در دنيا به يک ايده 
فك��ر می كنند اما كارآفرين كس��ی اس��ت كه زود تر دس��ت به توليد و 
خدمت می زند يعنی فكر كردن تنها كفايت نمی كند. س��ومين ويژگی 
كارآفرينان خطرپذيری اس��ت يعنی آن ها از ريس��ک كردن نمی ترسند 
و ش��عار آن ها اين اس��ت: »خواهی نش��وی همرنگ! رسوای جماعت 
ش��و«. چهارمين ويژگی هم داشتن برنامه و نقشه كسب و كار است.« 
س�لجوقی خطاب به دس�ت اندركاران مجالت شد گفت: 
»م�ا باید بتوانیم در مج�الت خود، این چه�ار ویژگی را با 
زب�ان مناس�ب مخاطبان مان گفت�ه و این ویژگی ه�ا را در 
آن ه�ا تقویت كنیم. به این ترتیب باید راهبرد اش�تغال در 
كش�ور را ع�وض كنیم و هوش خ�الق را ب�ه كار گیریم.« 

وقتی پول حرف اول را نمی زند
در گذشته، اگر كسی قصد ايجاد كسب و كار جديد را داشت تنها به سرمايه 
مالی و پول مورد نياز برای ايجاد آن فكر می كرد. يعنی پول و س��رمايه 
فيزيكی نخستين نكته ای بود كه هر كس در كسب و كارش به آن نياز 
داشت. در حالی كه امروزه سرمايه غير ملموس و به كارگيری هوش خالق 
در ايجاد فرصت جديد برای كسب و كار از اهميت بيشتری برخوردار است.

خس��رو س��لجوقی نيز در اين جلس��ه بر تغيير نحوه س��رمايه گذاری 
در جه��ان و ع��وض ش��دن ج��ای س��رمايه ملم��وس ب��ا ايده های 
ك��رد.  اش��اره  خ��الق  ه��وش  از  اس��تفاده  و  جدي��د  فكره��ای  و 
وی در اي��ن ب��اره گف��ت: »ت��ا س��ال 1978 وجود حداق��ل 80 درصد 
س��رمايه ملموس ب��رای آغ��از ي��ک كار الزم بود. س��رمايه ملموس 
)Tangible Goods( ش��امل پ��ول، زمين، رايانه و همة س��رماية 
فيزيك��ی و قاب��ل لمس اس��ت و تنه��ا 20 درص��د به اي��ده و فكر و 
س��رمايه غير ملموس )Intangible Goods( اختصاص داش��ت. 

درص��د  ب��ه 50  و  ش��د  مس��اوی  نس��بت  اي��ن  س��ال 1997  در 
رس��يد. ام��ا در س��ال 1999 ب��رای ش��روع ي��ک كار ب��ه 73 درصد 
اي��ده و فك��ر ت��ازه و تنه��ا 27 درص��د س��رمايه ملم��وس ني��از بود. 
اي��ن در حالی اس��ت كه مي��زان اي��ده و فكر و س��رمايه غير ملموس 
در س��ال 2007 ب��ه 83 ت��ا 93 درص��د رس��يد. يعن��ی ام��روزه ديگر 
ب��رای ش��روع ي��ک كار پ��ول ح��رف اول و آخ��ر را نمی زن��د.« 
Intangible Goods يا فكر تازه، ايده جديد و س��رمايه غير مادی 
كه 81 درصد سرمايه گذاری های آمريكا و 84 درصد سرمايه گذاری های 
سوئيس بر اس��اس آن است چيست؟ آيا می توان فكر و ايده و سرمايه 
غير مادی را باعث قدرت كش��ور ها دانس��ت؟ ش��ايد! چرا كه كشوری 
مانن��د اي��االت متح��ده آمريكا ثروت ناش��ی از منابع طبيعی اش س��ه 
درصد اس��ت در حاليكه 81 درصد ايده و فكر اس��ت. ميزان س��رمايه 
غيرملم��وس كش��وری مانن��د نيجريه هم منف��ی 71 درصد اس��ت! 
بنابراين الزم اس��ت بدانيم سرمايه غير مادی چيست؟ خسرو سلجوقی 
در اين باره گفت: »هر س��ازمانی ش��ش نوع س��رمايه دارد كه شامل دو 
نوع سرمايه مالی و چهار نوع سرمايه معنوی است. سرمايه مالی شامل 
سرمايه های »پولی« و »فيزيكی« است. سرمايه معنوی نيز سرمايه های 
»اجتماعی«، »انس��انی«، »ارتباطاتی« و »سازمانی« را شامل می شود. 
در كش��ورهای توس��عه نيافته برای س��رمايه های پولی و فيزيكی كه 
تنه��ا يک تا س��ه درصد س��رمايه را تش��كيل می دهند س��ازمان های 
زي��ادی پيش بينی ش��ده اس��ت در حالی ك��ه نمی دانيم س��رمايه های 
معن��وی را چط��ور پيدا كنيم، رش��د دهي��م و چطور محاس��به كنيم. 
كار اف��رادی مانن��د ش��ما در مج��الت رش��د اي��ن اس��ت ك��ه چهار 
دهي��د.« رش��د  را  به��ره وری  همين ط��ور  و  معن��وی  س��رمايه 
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رشد كارآفرینی در رشد
اگر كارآفرينی را فرايند نوآوری و بهره گيری از فرصت ها بدانيم، كودكان 
و نوجوان��ان ما تا چه ان��دازه نوآورند و می توانن��د از فرصت های پيش 
رويش��ان در جهت كارآفرينی و كسب درآمد در آينده استفاده كنند؟ آيا 
م��ا آموزش های الزم در اين زمينه را به آن ه��ا ارائه داده ايم؟ كودكان، 
نوجوانان و حتی جوانان ما نقشه و برنامه ای برای شغل آينده خود دارند 
و يا مانند بسياری خود را تنها در قامت »دكتر« و »مهندس« می بينند؟ 
به نظر می رسد معرفی مشاغلی غير از شغل های كليشه ای كه همه با آن ها 
آشنا هستند و همين طور شناساندن نيازهای امروز و فردای جامعه می تواند 
فرزندان ما را در انتخاب شغل بهتر و البته ايجاد شغلی جديد ياری كند. 
دس��ت ان��دركاران مجالتی مانند رش��د ك��ه مخاطبان اصل��ی آن ها 
دانش آموزان و پرورش دهندگان آن ها يعنی معلمان هس��تند، می توانند 
با پرداخت��ن به كارآفرينی، معرف��ی كارآفرين��ان و پرداختن به مراحل 
زندگ��ی آن ها می توان��د قدمی در جهت توس��عه كارآفرين��ی بردارند. 
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                           معصومه ديودار

نشست های علمی - كاربردی

جلسة هم فکری در خصوص حوزة تفکر و پژوهش در برنامة درسی ملی

دوران گذار از دنیای موضوع محوری 
فرا رسیده است

دفت��ر انتش��ارات و تكنول��وژی آموزش��ی در آب��ان ماه 1391 ش��اهد 
برگزاری جلس��ة هم فك��ری در خصوص ح��وزة تفك��ر و پژوهش در 
برنام��ة درس��ی ملی بود ت��ا اين مه��م از حي��ث درک منظومة ذهنی 
و چارچوب ه��ای فك��ری آن در برنام��ة درس��ی مل��ی و خروجی كه 
ب��رای معلمان و دانش آموزان داش��ته اس��ت مورد بررس��ی قرار گيرد.

از اين رو و به منظور هم فكری درخصوص دغدغه هايی كه در بخش های 
تئوری و نظری اين مبحث  وجود دارد، چگونگی رسانه ای كردن آن و از 
منظر رسانه به آن نگاه كردن، با حضور تنی چند از مؤلفان كتاب درسی 
تفكر و پژوهش برگزار ش��د تا سردبيران مجالت رشد با مؤلفان كتاب 
تف��کر و پژوهش پاية شش��م ابتدايی به بحث و تب��ادل نظر بپردازند.
میت�را دانش�ور و احمد غالمحس�یني دو ت��ن از مؤلفان كتاب.

تفكر و پژوهش پاية شش��م ابتدايی در اين جلسه حضور داشتند. البته
اين دو مؤلف در كنار محبوبه اس�پیدكار، علي اكبر روش�ندل و 
مهدخ�ت صفاري نظري  درص��دد تأليف كتاب تفك��ر و پژوهش 
برآمدن��د تا كت��اب حاضر برای تدريس در پاية شش��م ابتدايی س��ال 
ج��اری تأليف و منتش��ر ش��ود. وی از عدم پش��تيبانی مناس��ب برای 
تحقق اين نقش ها به عنوان يک آس��يب جدی در عدم تحقق اهداف 
عنوان ش��ده نام برد و خاطرنش��ان كرد: »در مدارس ديده می شود كه 
دانش آموزان اس��تقبال قابل توجهی از برنامة درس��ی تفكر و پژوهش 
دارن��د. اگر اين اس��تقبال دانش آموزان از برنامة درس��ی نبود در اجرای 
آن با مش��كالت بس��يار روبه رو می شديم. اين اس��تقبال دانش آموزان 
ناش��ی از نقشی اس��ت كه برای آن ها تعريف ش��ده است؛ به اين معنا 
كه دانش آموز در برنامة درس��ی تفكر و پژوهش نقش اصلی را دارد.«
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ورود درس پژوهش و تفكر به دورة متوسطه 
ميترا دانشور مسئول گروه تفكر و پژوهش دفتر تأليف كتب درسي با ارائه 
توضيحاتی درخصوص اهداف برنامة درس��ی تفكر و پژوهش و با اشاره 
به ظرفيت مجالت رشد در توسعه و تقويت مبحث تفكر و پژوهش در 
دانش آموزان گفت: »موضوع پرورش تفكر و عقالنيت قبل از آن كه در 
برنامة درسی تفكر و پژوهش به آن پرداخته شود بايد در تمام دروس مد نظر 
قرار گيرد سپس برنامه تفكر و پژوهش به عنوان نمونه ای معرفی شود كه 
قرار است به معلمان بياموزد در ساير برنامه های درسی چه می توانند بكنند.«

اين مؤلف در خصوص معرفی برنامة درسی تفكر و پژوهش گفت: »برنامة 
درسی تفكر و پژوهش همانند ساير برنامه های درسی نيست كه از  گذشته 
برای آن راهنمای برنامه تعريف شده باشد، از اين رو در اولين سال اجرای 
برنامه، پاية ششم ابتدايی را مد نظر قرار داديم. البته از مؤلفان خواسته شد، 
ادامة برنامة تفكر و پژوهش را برای دورة متوسطه نيز آماده سازی كنند 
چرا كه در جدول س��اعات درسی اين مقطع تحصيلی نيز چنين درسی 
پيش بينی شده است. درحال حاضر منتظر تصويب شورای عالی آموزش 
و پرورش هستيم. ولی اقدامات برای تحقق اين هدف آغاز شده است.«

بنا بر اين گزارش، مؤلفان درس تفكر و پژوهش معتقد هستند زمينة تفكر به 
صورت عام در تمام دانش آموزان وجود دارد و بايد پرورش يابد. از اين رو تأكيد 
آن ها بر آن است كه تفكر را آموزش نمی دهند بلكه آن را پرورش می دهند. 
تأكي��د ديگر، بر عنوان درس اس��ت كه در ظاهر ب��ا دو عنوان تفكر و 
پژوهش همراه اس��ت. اما، مؤلف��ان از اين دو، به عنوان و روی س��كه 
ن��ام ب��رده و اظهار كردن��د: »در واقع هر دوی آن ها يكی اس��ت كه با 
سؤال آغاز می ش��ود و با اطالعات موجود و جمع آوری اطالعات جديد 
و تجزي��ه و تحليل آن ها همراه می ش��ود. در تفكر و پژوهش، مجهول 
را به معلوم تبديل می كنيم. آن چه بين تفكر و پژوهش متفاوت اس��ت 
آن اس��ت كه در پژوهش ش��يوه های متفاوت به كار گرفته می شود.«

در اين ميان تأكيد بر آن اس��ت كه پژوهش تنها در حوزة مسائل مادی 

و علوم تجربی مد نظر نيس��ت بلكه هدف كلی درس تفكر و پژوهش 
كسب صالحيت های پاية تفكر و صفات و ويژگی های منش آن است. 
شايس��تگی هايی كه در برنامة درس��ی ملی مد نظر قرار گرفته در پنج 
عنصر نام برده می ش��وند كه عنصر اول آن تفكر و تعقل اس��ت. از اين 
رو دانش��ور، از پاي��ة تفكر ب��ه عنوان صالحيت های مش��تركی نام برد 
دكه در عنصر تفكر در برنامة درس��ی ملی از آن نام برده ش��ده  اس��ت.

البته از تخّيل، حل مس��ئله، تفكر انتقادی، ابداع و خلق، تفكر سيستمي 
و كاوش گ��ري كه خود دارای زير مجموعه ای ش��امل پرس��ش گري، 
هداي��ت مش��اهدات، گردآوري اطالع��ات، تحليل، قضاوت براس��اس 
ش��واهد و تصميم گيري اس��ت نيز به عنوان س��اير شايستگی های مد 
نظر برنامة درسی ملی نام برده می شود. از ديگر عناصر صالحيت هاي 
مش��ترک در عنصر تفك��ر و تعقل می توان به قضاوت براس��اس نظام 
معيار، تأمل در خود و خود ارزش يابي بر اس��اس نظام معيار اشاره كرد.

دانشور خاطر نشان كرد: »تمام اين موارد نكاتی است كه دانش آموزان بايد 
طی دوازده سال به آن ها برسند نه آن كه تنها در يک پايه و تنها در يک 
درس. از اين رو به اين عناصر شايستگی های مشترک گفته می شود.«

به گفتة وی، سعی مؤلفان درس تفكر و پژوهش پاية ششم ابتدايی بر آن 
بود تا اين درس بر اساس آن چه كه در پنج پاية قبل عنوان شده طراحی 
شود. در واقع اين برنامه برای يک دورة گذار است. تفكر و پژوهشی كه در 
حال حاضر توليد شده برای دوره ای  چهار ساله است چرا كه دانش آموزانی 
كه امس��ال برنامة درسی تفكر و پژوهش را دريافت می كنند بر اساس 
پنج پاية قبل كه برنامة درسی ملی با تغيير روبه رو نبود كار می كنند. از 
اين رو س��طح تفكر و پژوهش در اين كتاب پايين تر از برنامه ای خواهد 
بود كه دانش آموزان چهار سال بعد می آموزندز اين رو برای پاية ششم 
بر اس��اس آن چه در پنج پايه اتفاق افتاده صالحيت هايی در دو فعاليت 
سازماندهی شده است. پودمان كاوش گري و پودمان قضاوت و ارزشيابي.
ادانش��ور با تأكي��د بر اين كه در طراحی اي��ن دو پودمان نظم منطقی و
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.در س��ازماندهی محتوا نظم روانی مد نظر قرار گرفته است درخصوص 
فعاليت هايی كه برای كاوش گری و قضاوت و ارزش��يابي مد نظر است 
گفت: »پرس��ش گري، تشخيص منابع و ش��يوه هاي مناسب گردآوري 
اطالعات، برنامه ريزي براي اقدام گردآوري اطالعات، تجزيه و تحليل 
اطالع��ات و در نهايت ارائة گزارش، از جمله فعاليت هايی هس��تند كه 
ب��رای كاوش گ��ری طراحی ش��ده اند. در عي��ن ح��ال فعاليت هايی از 
جمله درک مفهوم معيار، ضرورت اس��تفاده از معيار، كاربس��ت معيار و 
تولي��د معيار برای قضاوت و ارزش��يابي در نظر گرفته ش��ده اس��ت.«

ب��ه گفته مس��ئول گ��روه تفكر و پژوه��ش دفتر تأليف كتب درس��ي، 
تمرك��ز كاوش گ��ری در پاي��ة شش��م بر پرس��ش گری و تش��خيص 
مناب��ع و ش��يوه های مناس��ب گ��ردآوری اطالع��ات اس��ت. در واقع 
دانش آم��وز بايد به اين تش��خيص برس��د كه چگونه می توان س��ؤال 
مناس��ب طرح كرد و هر س��ؤال را با چه ش��يوه ای می توان پاس��خ داد. 
دانشور همچنين از كاربست معيار به عنوان آن چه كه در بخش قضاوت و 
ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پاية ششم مد نظر قرار گرفته است نام برد 
و گفت: »در پاية ششم، مفهوم آموزی انجام نداده ايم. قصد بر آن است تا 
دانش آموزان بتوانند از مفاهيمی كه در پايه های قبل آموخته اند استفاده كنند.«

احم��د غالمحس��ينی از ديگر مؤلفان كتاب تفكر و پژوه��ش، در ادامة 
صحبت های دانش��ور با اش��اره به در نظر گرفتن نظم روانی و منطقی 
در طراحی فعاليت ها خاطر نشان كرد: »در طراحی نظم روانی توجه مان 
بر آن بود تا چينش فعاليت ها به  گونه ای باش��د كه عالقة دانش آموزان 
حفظ ش��ود و آن ها با فعاليت��ی درس را آغاز كنند كه ب��رای انجام آن 
انگيزه های الزم را داش��ته باش��ند س��پس به درس ه��ا و فعاليت هايی 
برس��ند كه  ش��ايد انگيزه های آن ها برای انجام ش��ان كم تر اس��ت.«

وی اف��زود: »از اي��ن رو در چين��ش ف��وق ش��اهد آن هس��تيم ك��ه 
فعالي��ت، با داس��تان يا عملی آغاز می ش��ود ك��ه دانش آم��وزان آن را 
ش��روع می كنن��د و انگيزه ه��ای الزم ب��رای آن ه��ا وج��ود دارد.«

غالمحس��ينی درخص��وص نظ��م منطق��ی ي��ادآور ش��د: »در نظ��م 
منطق��ی نيز آن چي��زی كه مد نظر ق��رار گرفته اس��ت دو پودمان بود 
ك��ه در كت��اب درس��ی به ش��كل پودمان به ط��ور واضح نيس��ت. در 
س��ازماندهی بر اس��اس نظ��م منطقی س��عی كرده اي��م فعاليت ها به 
نوع��ی در پی يک ديگ��ر قرار گيرد ك��ه فعاليت ه��ای كاوش گری به 
ص��ورت جزاير و فعاليت ه��ای جداگانه از يک ديگر تلقی نش��ود، بلكه 
فعاليت هاي��ی باش��د ك��ه معل��م و ش��اگرد ب��ه درک منطق��ی از 
آوری  جم��ع  روش ه��ای  راس��تا  اي��ن  در  برس��ند.  روش ه��ا  آن 
اطالع��ات و چگونگ��ی دس��تيابی ب��ه س��ؤاالت عنوان شده اس��ت.«

معلم، دان�ش آموز، خانواده و مدیر نقش های تاثیرگذار در 
برنامة درسی 

دانشور با اشاره به ويژگی های برنامه های درسی يادگيرنده محور گفت: 
»اهداف اين دروس كلی هستند. اما انتظارات عملكردی از درس تفكر و 
پژوهش وجود دارد. به طور مثال اگر گفته شده توانايي استنباط، استدالل 
و نتيجه گيري انتظار می رود كه دانش آموز بتواند تفاوت ها، شباهت ها و 
رابطه ها را شناسايي كند، از زبان صحيح و دقيق براي توضيح ايده ها و 
تصميم هاي خود استفاده و از يافته های خود استنباط و نتيجه گيري كند.«

وی همچنين با اش��اره به يكی ديگر از اه��داف درس تفكر و پژوهش 
كه همان كس��ب صفات و ويژگي هاي منش تفكر اس��ت در خصوص 
انتظ��ارات عملكردی آن گفت: »هم فكري با ديگران در حل مس��ائل 
و مش��كالت و رعاي��ت آداب گفت وگو در اجتماع ب��رای دانش آموزانی 
كه در پاية شش��م تحصيل می كنند بس��يار اهميت دارد. دانش آموزان 
در واق��ع تمري��ن می كنند تا م��واردی همچون رعاي��ت نوبت، كنترل 
هيج��ان، گوش دادن مؤثر و احترام ب��ه عقايد ديگران، انعطاف  پذيري، 
حق طلب��ي و انص��اف در گفت وگوه��ا را ب��ه مرحل��ة اجرا برس��انند.«

دانش��ور خاطرنش��ان ك��رد: »هرچند هدف رس��يدن به اي��ن عملكرد 
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نيس��ت ولی بايد ش��رايط تمرين اين موارد در پاية ششم فراهم شود.«
وی درخصوص مضامين فعاليت ها كه حاصل مطالعات تطبيقی، مطالعة 
س��اير كش��ورها، مصاحبه با صاحب نظران و پرس��ش از دانش آموزان 
اس��ت گفت: »آرزوها، رؤياها، امكانات و احتم��االت، به  گونه اي ديگر 
دي��دن وقايع و حوادث )بررس��ی همه جانبة وقايع و حوادث درش��رايط 
و مناظر متفاوت(، تضاد، تعلق، جفت س��ازي )دس��ته بندي اشيا، واژه ها، 
معيارها و . . . (، تنوع، تفاوت، روابط بين پديده ها، وقايع و داس��تان هاي 
تاريخ��ي، حوادث طبيع��ي، جغرافيايي همچنين زب��ان، زيبايي،كمال، 
طم��ع و بلندپ��روازي، كمال جويي، عل��ت و معلول، پيامدها، كش��ف 
معان��ي، مالک، معيار، ارزش، منطق در جس��ت وجوي معنا و هويت از 
جمله مضامين عملكردی درس تفكر و پژوهش پاية شش��م اس��ت.«

به گفتة دانشور، دراين برنامه نقش هايی برای دانش آموز، معلم، خانواده و 
مدير در نظر گرفته شده كه مجالت رشد می توانند در حوزة جهت دهی به 
اين نقش ها بسيار مؤثر عمل كنند چرا كه اين نقش ها تنها مختص درس 
تفكر و پژوهش نيستند بلكه بايد در ساير دروس نيز مورد توجه قرار گيرد.

غالمحس��ينی در توضيح تأثير نقش های عنوان ش��ده اذعان داش��ت: 
»يك��ی از اي��ن آس��يب هايی كه در كن��ار موانع اج��را از جمله توضيح 
نامناس��ب يا عدم دسترس��ی ب��ه منابع مكتوب ي��ا فيلم ها درخصوص 
درس تفك��ر و پژوه��ش وجود دارد و در مدارس با آن مواجه هس��تيم، 
عدم توج��ه به نقش های معلم، دان��ش آموز، خانواده و مدير اس��ت.«

وی از عدم پش��تيبانی مناس��ب برای تحقق اين نقش ها به عنوان يک 
آسيب جدی در عدم تحقق اهداف عنوان شده نام برد و خاطرنشان كرد: 
»در مدارس ديده می شود كه دانش آموزان استقبال قابل توجهی از برنامة 
درس��ی تفكر و پژوهش دارند. اگر اين اس��تقبال دانش آموزان از برنامة 
درسی نبود در اجرای آن با مشكالت بسيار روبه رو می شديم. اين استقبال 
دانش آموزان ناشی از نقشی است كه برای آن ها تعريف شده است؛ به اين 
معنا كه دانش آموز در برنامة درسی تفكر و پژوهش نقش اصلی را دارد.«

در درس تفكر و پژوهش، هرچند دانش آموز نقش اصلی و محوريت آموزش 
را دارد ولی معلم نيز همراه دانش آموز يک يادگيرنده است. غالمحسينی 
در توضيح نقش معلم گفت: »معلم درس��ی را ب��رای دانش آموزان ارائه 
نمی ده��د بلكه فضا و امكانات را آماده می كند ت��ا دانش آموزان بتوانند 
كنجكاوی ه��ا و ايده های ش��ان را مطرح كنند و به تب��ادل بگذارند. در 
واقع می توان گفت وظيفة معلم، زمينه سازی برای شروع بحث است.«

اين كارشناس در توضيح نقش خانواده در درس تفكر و پژوهش گفت: 
»در راهنمای معلم درس تفكر و پژوهش، عنوان شده است كه خانواده ها 
تا جايی نقش دارند كه مزاحم تفكر دانش آموز نشوند. اين مهم نيز آگاهانه 
بيان شده به اين صورت كه خانواده ها سعی نكنند تا به جای دانش آموز 
تفكر كنن��د و كتاب كار دانش آموز را تكميل كنن��د يا برای دانش آموز 
تعيي��ن تكليف كنند كه س��ر كالس درس چه بگوي��د و چه نگويد.«

ب��ه گفته اين مؤل��ف، مدير نيز نق��ش حمايت گر را در برنامة درس��ی 
تفك��ر و پژوه��ش دارد. اي��ن نقش از چن��د جنبه مد نظر ق��رار گرفته 
اس��ت: تأمين منابع و حمايت از ش��كل اجرای كار ك��ه اگر اين نقش 
حمايتی نباشد برنامه با اش��كال و آسيب های جدی مواجه خواهد شد.

منابعی كه به دست مخاطب نرسید
برای تحقق اهداف مورد نظر در برنامة درس��ی تفكر و پژوهش، بستة 
آموزش��ی در نظر گرفته شده است. دانشور در خصوص منابع اين بستة 
آموزشی گفت: »يک كتاب معلم )راهنماي معلم در پرورش تفكر( كه به 
عنوان يكی از منابع اصلی در بستة آموزشی اين درس معرفی می شود. يک 
كتاب كار دانش آموز كه شامل برگه هاي كار و برگه هاي خود ارزشيابي 
است. اين كتاب به نوعی تدوين شده است تا بدون داشتن كتاب راهنمای 
معلم، نه تنها والدين نخواهند توانست جواب های از پيش تعيين شده به 
دانش آموزان بدهند بلكه معلمان نيز نخواهند توانست آن را توضيح داده و 
حل كنند. چرا كه فرآيند ساعت تفكر در كالس برای ما اهميت دارد.«
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وی همچنين از فيلم راهنماي معلم كه روش اجراي فعاليت در يک جلسه 
را آموزش می دهد، فيلم هاي كوتاهی كه مورد نياز برخي از فعاليت ها برای 
به چالش كشيدن دانش آموز در 10 دقيقة آغازين كالس و ايجاد ابهام 
فلسفی است و همچنين بروشورهاي توجيهي به عنوان ساير منابعي نام 
برد كه توسط س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي  آموزشي توليد مي شود.

ب��ه گفته دانش��ور، هر چن��د تمام اجزای اين بس��ته های آموزش��ی در 
خ��رداد ماه س��ال تحصيل��ی 92-91 و قب��ل از آغاز س��ال تحصيلی 
جدي��د آم��اده بود ام��ا به دلي��ل برخی مش��كالت جه��ت توزيع اين 
بس��ته های آموزش��ی، بخش هاي��ی از اين بس��تة آموزش��ی همچون 
بروش��ورهای توجيهی مديران و اوليا و فيلم ها به موقع توزيع نش��دند. 
در اين ميان منابعي نيز در نظر گرفته ش��ده كه توس��ط استان، منطقه، 
مدرس��ه، معلم وگاه��ی خانواده ها تأمين مي ش��ود. از آن جمله می توان 
به مناب��ع خواندني همچ��ون كتاب ه��اي داس��تان،كتاب هاي مرجع، 
روزنامه ها، مجالت و س��اير رس��انه ها و منابع ديداري و شنيداري مانند 
تصاوير، فيلم ها، نوارهاي ش��نيداري و برنامه های تلويزيون اشاره كرد.

غالمحس��ينی در خصوص نق��ش خانواده در تأمي��ن منابع فوق خاطر 
نش��ان كرد: »در بسياری از موارد ش��اهد آن هستيم كه مدرسه در اين 
نقطه، نقش خود را كنار گذاشته و ليست منابع را به والدين واگذار كرده 
تا بروند و آن ها را تهيه كنند. اين درحالی اس��ت كه توجهی به ليس��ت 
ارائه ش��ده به والدين ندارن��د و بر اثر اين بی توجه��ی اتفاق افتاده كه 
ن��ام درس را به عنوان نام كتاب به والدين داده اند تا آن  را تهيه كنند.«

به گفتة دانشور، مجالت رشد درخصوص انتخاب منابع می توانند اطالعات 
قابل توجهی در اختيار معلمان، مديران و اوليا قرار دهند. چنان كه گروه 
تأليف درس تفكر و پژوهش هنگام انتخاب داس��تان يا فيلم مورد نظر 
برای اين درس با مش��كالت بس��يار رو به رو بودند چرا كه داستان ها و 
فيلم هايی كه برای اين درس انتخاب می ش��ود بايد عالوه بر دارا بودن 
غنای ادبی و فلس��فی با ويژگی های روان ش��ناختی نيز متناسب باشد.

وی خاطرنشان كرد: »هنگام بازبينی و انتخاب مجموعه فيلم هايی كه در 
جشنوارة فيلم رشد توليد شده بودند و حق تكثير آن ها نيز وجود داشت، 
با مشكل رو به رو شديم. اين درحالی است كه مجالت رشد می توانند با 
هدايت جامعة مؤلفان و نويس��ندگان به سمت و سوی توليد و نگارش 
كتاب ها و توليد فيلم هايی كه بتواند ما را در درس تفكر و پژوهش ياری 
كند راهی را باز كنند كه كم تر به سوی ترجمه و تأليفات خارجی برويم.«

مسئول گروه تفكر و پژوهش دفتر تأليف كتب درسي درخصوص كتاب 
كار دانش آموزان پاية ششم ابتدايی گفت: »اين كتاب كار در واقع پوشة 
كار دانش آموزان اس��ت و در اين پوشة كار ياد گرفته های دانش آموزان 
ثبت می شود. اين پوشه در خود ارزشيابی دانش آموز نقش اساسی دارد. 
همچنين 10 نمره ارزش��يابی معل��م از اين كتاب كار داده می ش��ود.«

دانشور با تأكيد بر اين كه درس تفكر و پژوهش، ساعت دفتر مشق و كار 
و تمرين نيست يادآور شد: »با توجه به اين كه فرآيند اجرای درس تفكر 
و پژوهش در س��اعت تعيين شده و همچنين كتاب كار دانش آموزان از 
اهميت بااليی برخوردار است، از اين رو در كتاب راهنمای معلم عنوان 
شده اس��ت كه ورود هر نوع كتاب كار و تمرين  به ساعت درس تفكر 
و پژوه��ش ممنوع اس��ت. چرا كه كتاب كاری ك��ه برای درس تفكر و 
پژوه��ش در نظر گرفته ش��ده در واقع پوش��ة كار دانش آموز اس��ت.«

وی تأكيد كرد: »در عين حال در بازار ش��اهد آن هستيم كه كتابی كه 
يک س��ال و نيم پيش، ترجمة آن آغاز ش��ده ب��ود و هيچ ربطی به اين 
برنام��ه ندارد، با عنوان متناس��ب با برنامه تفكر و پژوهش پاية شش��م 
ابتدايی منتش��ر و روانه بازار شده اس��ت تا فروش آن را افزايش دهند.«

نقدهای فلسفی و روان شناسانة تفكر و پژوهش
دانش��ور همچنين با اش��اره به نقدهايی كه اين روزها از سوی معلمان 
و كارشناس��ان ام��ر درخص��وص درس تفكر و پژوهش مطرح اس��ت 
گف��ت: »ما از نق��د منصفانه اس��تقبال می كنيم و معتقد نيس��تيم كه



169

 كاری ك��ه برای اولي��ن بار انجام ش��ده كار بی نقصی اس��ت. طبيعتًا  
انتقادات��ی به اي��ن درس وارد اس��ت و در طول س��ال تحصيلی آينده 
درس تفك��ر و پژوهش با اصالحات انجام ش��ده تدريس خواهد ش��د. 
اما كارشناس��انی كه درخصوص فلس��فة كودكان فعاليت هايی داشتند 
دارای نگاه هاي��ی هس��تند كه در اين نقدها ش��اهد آن هس��تيم.« اين 
مؤل��ف درخصوص نقد معلمان به درس تفك��ر و پژوهش گفت: »نقد 
معلمان اين اس��ت كه معتقد هس��تند معلم اين درس بايد انديش��ه ورز 
باش��د. معلمانی كه انديشه ورز نيس��تند چگونه می خواهند اين درس را 
تدريس كنند؟ اين حرف از يک س��و درس��ت اس��ت  اما وقتی با دقت 
به آن نگاه كنيم می بينيم كه يک مفروضه اش��تباه بر آن حاكم است و 
آن اين اس��ت كه آيا برای ساير دروس معلم انديشه ورز نمی خواهيم؟«

وی اف��زود: »اي��ن اصل اش��تباه اس��ت كه تص��ور كنيم ب��رای درس 
تفك��ر و پژوه��ش معل��م انديش��ه ورز می خواهي��م ولی ب��رای درس 
علوم، فارس��ی يا رياضی به معلم انديش��ه ورز نياز نداريم. اين جاس��ت 
كه مجالت رش��د می توانن��د با اس��تفاده از ظرفيت ه��ای خود چنين 
مفروض��ات اش��تباهی را اصالح كنن��د و اين نكته را يادآور ش��وند كه 
ن��ه تنها در اين برنامة درس��ی بلكه نگاه هايی كه بر س��اير برنامه های 
درس��ی ديگر بايد حاكم باش��د بايد تغيير كند و انديش��ه محور شود.«

غالمحسينی نيز با اشاره به آن كه در مفروضات درس تفكر و پژوهش از 
تفكر به عنوان امری ذاتی و فطری نام برده شده است خاطر نشان كرد: 
»اگر اين امر ذاتی و فطری است آيا در معلم وجود ندارد؟ اگر ما در اين 
مدت آن را به كار نگرفتيم دليل نمی شود كه معلم ما ذاتاً دارای تفكر نباشد 
يا آن كه فطرتاً متفكر نباشد. چرا كه شاهد آن هستيم كه معلم در بيرون 
از مدرس��ه بسياری از مس��ائل را حل می كند؛ چرا در حل مسائل داخل 
مدرسه توانمندی های او را به كار نگيريم؟ نه تنها درس تفكر و پژوهش 
بلكه تعداد ديگری از دروس جديدی كه به دروس مدارس افزوده شده اند 
با مقاوت بس��يار زياد معلمان روبه رو شده اند چراكه معلمان عالقه مند 

هس��تند با همان ديدگاه قديمی با برنامة درس��ی جديد مواجه شوند.«
وی معتق��د اس��ت: »معلم��ان ب��ا هم��ان دي��دگاه ك��ه ج��ای معلم 
پ��ای تخت��ه اس��ت و دانش آموزان پش��ت نيمك��ت جای دارن��د وارد 
كالس ه��ای درس خ��ود می ش��وند اي��ن درحالی اس��ت ك��ه چنين 
تفكری در بس��ياری از برنامه های درس��ی جديد ج��ای ندارند. معلمان 
باي��د بياموزند ك��ه دانش آم��وز و معلم، ه��ر دو يادگيرنده هس��تند.«

بن��ا ب��ر اين گ��زارش، ش��ايد يك��ی از دالي��ل به وجود آم��دن چنين 
تفك��ری، حضور درس��ی خ��اص با عن��وان تفكر و پژوه��ش در ميان 
س��اير دروس باش��د، اين درحالی اس��ت ك��ه اين مهم باي��د در تمام 
دروس نهادينه ش��ود نه تنها يک درس خاص م��ورد توجه قرار گيرد. 
از اين رو غالمحس��ينی در خصوص اين مهم خاطرنش��ان كرد: »تمام 
دروس در پايه شش��م توسط يک معلم تدريس می شود. بنابراين گفتن 
اين موضوع كه معلم درس تفكر و پژوهش بايد انديش��ه ورز باش��د يا 
س��اير معلمان دروس ديگر بايد انديش��ه ورز باش��ند درس��ت نيست.«

موضوع محور بودن برنامة درسی آسیبی جدی در نظام 
برنامه ریزی است

دانشور با تأكيد بر آن كه يكی از آسيب هايی كه متوجه نظام برنامه ريزی 
اس��ت موضوع محور بودن آن اس��ت گفت: »در اي��ن ديدگاه، موضوع 
بر برنامة درس��ی حاكم اس��ت و به تفكر و شايس��تگی های باالتراز آن 
راه داده نمی ش��ود. تنها برخی از شايس��تگی های تفك��ر كه خاص آن 
موض��وع اس��ت مورد توجه ق��رار می گيرند ولی به تفكر س��طح باالتر 
ك��ه در واقع می ت��وان از آن به عنوان كل نام برد راه داده نمی ش��ود.«

وی ب��ا اعتق��اد بر اين ك��ه تفكر فقط آن چيزی نيس��ت ك��ه در علوم 
تجرب��ی اتف��اق می افتد تصريح ك��رد: »تفكر آن چيزی نيس��ت كه در 
رياض��ی اتف��اق می افتد بلكه تفكر شايس��تگی بس��يار س��طح بااليی 
اس��ت ك��ه اگر چ��ه همه اي��ن مجموعه اج��زا را در ب��ر می گيرد ولی 
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دارای مفهوم��ی كلی ت��ر از آن چي��زی اس��ت ك��ه عنوان می ش��ود.«
مس��ئول گروه تفكر و پژوهش در توضيح اين مهم افزود: »اگر پرورش 
و آم��وزش تفكر را يک طيف در نظر بگيريم در يک س��ر طيف خرده 
مهارت هايی مانند طبقه بندی كردن، فهرست كردن، طبقه بندی مركب، 
الگو يابی، الگو س��ازی، فرضيه س��ازی و ...  وجود دارد اما در سر ديگر 
طيف تفكری وجود دارد كه گفته می شود يک لحظه آن از هفتاد سال 
عبادت باالتر است. اين مرحله نه در طبقه بندی ها و الگو سازی ها جای 
می گيرد نه آن چيزی است كه در حال حاضر آموزش داده می شود. بلكه 
قصد ما بر آن است تا يک سطح از آن چيزی كه وجود دارد باالتر بياييم 
و دانش آموزان را در مسير تفكر نگه داريم. از اين رو دانش آموزان بايد در 
نقطه ای فرصت اين را داشته باشند تا همه جانبه به بررس و تفكر بپردازند.«

دانشور يادآور شد: »در اين ساعت درسی، چنين شرايطی برای دانش آموزان 
فراهم می ش��ود. به اين اعتقاد نداريم ك��ه معلم درس تفكر و پژوهش 
شايستگی هايش از معلم ساير دروس متفاوت است؛ اما اين درس شرايطی 
را فراهم می كند كه كل نگری و اخالق رشد كنند. اين درحالی است كه 
سطح معلمان ما در كل نگری و رشد اخالقی پايين است. چراكه تاكنون 
ساير دروس سبب نشده تا سطح تفكر و كل نگری معلمان ما رشد كند.«

وی در ادامه به معلمانی اشاره كرد كه دينی، مطالعات اجتماعی و ... را 
تدريس می كنند و همواره با بسياری از اين جمالت به صورت كليشه ای 
در اين دروس مواجه می ش��وند. اين جمالت را به دانش آموزان درس 
می  دهند تا حفظ شوند و خود آن ها نيز اين جمالت را حفظ می كند ولی 
هنگامی كه با مصداق و مثال بخواهند آ ن  را نشان دهند با قضاوت های 
ارزش��ی اين كار را انجام می دهند كه س��طح آن بسيار پايين است. اين 
درحالی است كه درس تفكر و پژوهش شرايطی متفاوت از آن چه تاكنون 
بوده را فراهم می كند. شرايطی را فراهم می كند تا معلم و دانش آموز هر دو 
بياموزند، تفكر كنند، سوال مطرح كنند و در صدد يافتن پاسخ آن برآيند.

تاثیر به سزای مجالت رشد در تفهیم صالحیت ها و 
نقش های برنامة درسی جدید

دانشور درخصوص انتظاراتی كه از مجالت رشد می رود تا مؤلفان درس 
تفكر و پژوهش را در راس��تای رس��يدن به اهداف خود همراهی كنند 
گفت: »مجالت رش��د درخصوص راهنماي��ی و هدايت جامعه مؤلفان، 
همچنين نشان دادن نقش معلم، مدير، دانش آموز و اوليا، حتی مقاالت 
و داستان هايی كه برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود، در رسيدن 
به اهداف تفكر و پژوهش می توانند بسيار پر رنگ و موثر عمل كنند.«

وی افزود: »برنامة آموزشی ما داری سه بخش از جمله تجويزي )الزامی( 
است كه همه معلمان بايد آن را اجرا كنند. بخش نيمه  تجويزي )انتخابی( 
كه دارای 12 فعاليت است كه معلم می تواند بسته به نياز كالس 3 فعاليت 
را انتخاب كند؛ بخش غيرتجويزي )اختياری( كه طراحی 3 جلسه در اختيار 
معلم گذاشته شده است و 4 جلسة ارزشيابي نيز در نظر گرفته شده كه بر 
فراشناخت دانش آموزان بايد كار شود ولی در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه مفهوم فراشناخت را معلمان ما نمی دانند. اين درحالی است كه مجالت 
رش��د می توانند در مفهوم كردن اين مفاهيم، مؤلف��ان را ياری دهند.«

اي��ن مؤلف با تأكي��د بر آن كه اه��داف دروس بايد از دي��دگاه موضوع 
محور بودن فاصله بگيرند اذعان داش��ت: »تحقق تمام اين فعاليت ها، 
صالحيت هايی را برای معلم طلب می كند كه مجالت رش��د می توانند 
معلمان را به آن س��مت و سو هدايت كنند. اين صالحيت ها می توانند 
ن��ه تنه��ا در درس تفكر و پژوهش بلكه در س��اير دروس به كار گرفته 
ش��وند. چراكه تمام اين فعاليت ها خاص يک درس نيس��ت بلكه نگاه 
برنامة درس��ی ملی است كه می خواهيم به سوی كاهش تمركز بريم.«

به گفته دانشور، برای رسيدن به كاهش تمركز بايد در تمام برنامه های 
درسی، بخش تجويزي و نيمه تجويزي داشته باشيم. برای بخش غير 
تجويزي س��ه جلسه در نظر گرفته شده است، اين درحالی است كه در 
كت��اب زبان و ادبيات سال هاس��ت يک درس آزاد در نظر گرفته ش��ده 
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است. درس های ديگر هم می توانند اين بخش را داشته باشند چنان كه 
كار و فن آوری هم مدتی اس��ت بخش نيمه تجويزي را در بخش های 
خود قرار داده اس��ت. طبيعتاً اگر ي��ک درس را بخواهيم غير تجويزي 
برنامه ريزی كنيم بايد معلم صالحيت های برنامه ريزی را داش��ته باشد. 
در اي��ن راس��تا س��ه س��طح صالحيت ب��رای معل��م در نظ��ر گرفته 
ش��ده اس��ت ك��ه از آن جمل��ه می ت��وان ب��ه صالحيت ه��اي اج��را، 
صالحيت ه��اي انتخاب گ��ري و صالحيت ه��اي طراحي اش��اره كرد.

دانشور تأكيد كرد: »در اين برنامة درسی، معلم را صرفاً يک مجری نديديم. 
اين يكی از نكات مد نظر در اساس برنامة درسی ملی است. در اين برنامه 
چه موضوع درس تفكر باشد چه علوم تجربی و... در تمام دروس برنامة 
آموزش و صالحيت ها همين نكاتی خواهد بود كه ذكر ش��ده اس��ت.«

ب��ه  معلم��ان  در  اج��را  اولويت ه��ای صالحي��ت  راس��تا،  اي��ن  در 
مخاطب شناس��ي،كاربرد روش ه��ای يادده��ی � يادگي��ری و مديريت 
فراين��د يادگي��ری تقس��يم ش��ده اند. در مخاطب شناس��ی ني��ز بحث 
انس��ان و تفك��ر، رش��د ش��ناختی و تفك��ر و زب��ان مط��رح اس��ت. 
از ديگر صالحيت هايی كه برای معلمان در نظر گرفته شده می توان به 
هدايت مباحثات، داستان خواني، پرسش گری، صبر و تحمل اشاره كرد.

غالمحسينی نيز با تأكيد بر آن كه تغيير ديدگاه ها و مطرح شدن برنامة 
درس��ی جديد هم��واره مورد نقد بوده و هس��ت گف��ت: »هنگامی كه 
مؤلفه های يک درس تغيير می كند بايد ديدگاه ها نس��بت به آن  درس 
نيز تغيير كند. چنان كه ش��اهد هس��تيم هنگام تغيير مؤلفه های درس 
رياض��ی به دليل تغيير نكردن ديدگاه معلمان نس��بت ب��ه اين درس، 
درس پيش نمی رود چرا كه درس بر اس��اس آن طراحی نش��ده است. 
اگر بخواهيم تحولی در برنامة درسی ايجاد كنيم بايد مؤلفه های برنامة 
درسی نيز تغيير كند. يكی از اين مؤلفه ها  معلم و صالحيت های اوست.«

وی در توضيح صالحيت صبر و تحمل كه برای معلمان در نظر گرفته شده 
گفت: »در توضيح صبر و تحمل در برنامه های درسی ديگر گفته می شود 

كه معلم دانش آموزان را به گفتن سريع تر و ارائه جواب صحيح رهنمون 
كند. اين درحالی است كه در درس تفكر و پژوهش به دنبال جواب سريع 
نيستيم و صبر و تحمل معلم نيز در ازای آن است كه معلم با ارائه يک 
جواب درست از سوی دانش آموز حيرت زده و قانع نشود و برنامة درس را 
قطع نكند بلكه بايد ذوق خود را پنهان كند تا ساير دانش آموزان  هم مجبور 
ش��وند ايده های خود  را مطرح كنند حتی اگر ايده های همسان باشد.«

غالمحس��ينی خاطرنش��ان كرد: »روش های اش��تباهی كه در س��اير 
برنامه های درس��ی اتفاق می افتد اين اس��ت كه هنگامی كه دانش آموز 
ج��واب صحيح را ارائه می دهد به معنای رس��يدن به هدف اس��ت و با 
تش��ويق معل��م كار تم��ام می ش��ود اين درحالی اس��ت ك��ه در درس 
تفك��ر و پژوه��ش چني��ن اتفاق��ی رخ نمی ده��د و اش��تياق دريافت 
جواب ه��ای ديگ��ر از س��وی معل��م و دانش آموزان بيش��تر می ش��ود.

اين مؤلف در توضيح صالحيت پرسش گری معلم گفت: »در برنامة درسی 
تفكر و پژوهش، معلم بعد از آن كه چالش يا انگيزة اوليه را توسط فيلم، 
فعاليت يا خواندن كتاب در دانش آموزان بوجود می آورد، سه نوع پرسش 
مطرح می كند. اين سه نوع پرسش از پرسش های رايج در ساير موضوعات 
درسی متفاوت هستند. اولين پرسش��ی كه مطرح می شود درخصوص 
آن چيزی است كه دانش آموز ديده و شنيده است. اين مرحله به منظور 
تقويت مشاهدات است، منظور از مشاهدات به كار گيری حواس پنج گانه 
اس��ت. دوم؛ بيان كردن پرسشی مبنی بر اعالم استنباط دانش آموزان از 
آن چه كه ديده و شنيده اند است. دسته سوم سئواالت درخصوص چگونگی 
برقراری ارتباط و ايجاد پيوند بين موضوع عنوان شده با زندگی است.«

جمع بندی نهایی به جای نتیجه گیری در درس تفكر و 
پژوهش 

دانش��ور در ادام��ه صحبت ه��ای غالمحس��ينی ب��ا تأكيد ب��ر آن كه 
معلم��ان ع��ادت كرده اند در آخ��ر كالس به يک نتيجة ثابت برس��ند 
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گف��ت: »از آن جاي��ی ك��ه روش تدري��س در درس تفك��ر و پژوهش 
متفاوت اس��ت طي��ف نتيجه گي��ری آن در پاي��ان كالس نيز متفاوت 
است، چراكه در اين كالس بر خالف كالس دروس علوم تجربی واژگان 
و تعاريف��ی در  اختيار دانش آموزان ق��رار می گيرد كه خود دانش آموزان 
می توانند آن را طبقه بندی كنند و ديگر يک طبقه  بندی واضح و روش��ن 
و ديكته ش��ده ای وجود ندارد و ممكن است طبقه بندی يک دانش آموز 
با دانش آموزی ديگر متفاوت باشد. اين مهم كه دانش آموزان می توانند 
با دليل و برهان صحيح درخصوص طبقه بندی های در نظر گرفته شده 
صحبت كنند و از آن دفاع كنند از نكات مهم درس تفكر و پژوهش است.«

وی اف��زود: »در واق��ع در اي��ن درس معل��م نتيجه گي��ری نمی كن��د 
بلك��ه ب��ه جمع بن��دی كم��ک می كن��د. اگ��ر معل��م، انتظار داش��ته 
و  ثاب��ت  نتيج��ة  ي��ک  ب��ا  او  دانش آم��وزان كالس  تم��ام  باش��د 
يكس��ان از كالس درس خ��ارج ش��وند انتظ��اری نادرس��ت اس��ت.«
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س��واد بص��ري در هر جامعه، موضوعي اس��ت ك��ه متوليان 
آموزش و پ��رورش ب��راي ارتقا و گس��ترش آن در مقاطع مختلف 
تحصيل��ي چه به صورت مس��تقيم )آم��وزش در كتاب هاي هنر 
و...( و چ��ه به صورت غيرمس��تقيم در طراحي و توليد كتاب هاي 
آموزشي بايد برنامه ريزي دقيقي انجام دهند. براي مثال، خروجي 
نظام آموزشي اي كه در اين زمينه گام هاي مثبتي برنداشته باشد، 
افرادي خواهند بود كه از عناصر بصري موجود در سطح جامعه و 
به خصوص در زيباسازی شهر و نگارخانه ها و موزه ها لذتي نخواهند 
برد. ارتقاي سواد بصري باعث مي شود كه فرد از تغييرات مثبتي كه 
در آينده توسط متوليان فرهنگي و هنري جامعه صورت مي گيرد، 
به وجد آيد. بخشي از بهداشت رواني جامعه وابسته به ذائقة هنری 

است كه در طول زمان به جامعه تزريق شده است.
در صفحات مجله، اصلي ترين و تأثيرگذارترين عنصر، عكس ها 
و تصاويري هس��تند كه سطوحي را به خود اختصاص داده اند. در 
توليد تصاوير، هنرمندان عكاس و نقاش و تصويرگر هر چقدر به 
موضوع و ابزار و تكنيک و خالقيت مسلط باشند، تأثيرگذاري آن ها 

بر مخاطب را مي توانيد درجه بندي كنيد.
عكس ه��ا و تصاوير در موضوعات متنوع��ي كه در مجالت 
31گانة رش��د وجود دارد، تنوع بس��ياري دارند و ش��امل تصاوير 
تاريخي، جغرافيايي، جانوران و گياهان، علم و فناوري، نقشه هاي 

تصويري، طراحي صنعتي و آموزشي و... مي شوند.
در تصاوير تاريخي اگر از عناصر بصري به درس��تي استفاده 
ش��ود، زواياي مختلفي بيان مي ش��وند كه هريک مي تواند كلّيت 
يک مقاله را دربرداش��ته باش��د؛ مثاًل جنگ پادشاهان هخامنشی 
با امپراطور روم را تصور كنيد. در اين تصوير بايد ريخت شناس��ي 
دقيقي صورت گرفته ش��ده باشد تا بتوانيم با واقعيت هاي آن دوره 
ارتب��اط برق��رار كنيم. نوع ابزارهاي جنگي ب��ه كار رفته و لباس و 
پوشش جنگجويان و فضاسازي محيط و بناها، همگي در كنار هم 
با چينش منطقي می توانند سطرها، مطالب نوشتني را با يک تصوير 
آن هم با كمترين زمان و بيش��ترين اثربخشي به مخاطب منتقل 
كنند. دانش��ي كه با تصوير منتقل ش��ده باشد، فّرار نيست و ثبت 
بصري مي شود، بدون تالش زياد براي حفظ و ضبط اين مفاهيم.

نقش آفریني تصویر در مجالت رشد
                           كاظم طاليي

                ناظر هنري مجالت رشد

یادداشت
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صفحات هر مجله از تعدادي عنصر بصري ش��امل فرم هاي 
رنگي، خطوط، تصاوير، عكس ها و فونت هاي ريز و درش��ت متن 
تش��كيل مي شود. اين عناصر با توجه به سطح و شدت رنگي كه 
دارند، ما را در مراحل اوليه درگير و متوجه خود مي كنند. زمان مكث 
م��ا روي هر يک تأثيرگذاري آن ه��ا را بيان مي كند. البته خواندن 
متن در اين مرحله مدنظر نيست. هر سطح و فرمي، هرچند ساده، 
حس و تأثيري ناخودآگاه مي گذارد و همة اين عوامل در كنار هم، 
موضوعي است كه قرار است مخاطب آن را فرابگيرد يا از آن لذت 

ببرد و يا وسعت ديد پيدا كند.
تيت��ر در هر مقال��ه هويت و موجوديت عناص��ر بصري را به 
نس��بت حضورشان تأييد مي كند. درش��تي و ريزي عنوان مقاله و 
نوع قلم حاكي از دعوت معقول از مخاطب است. درشتي و ريزي 
متن در حدودي سطح سواد مخاطب ما را تعريف مي كند و سطح 
سفيدخواني آن، نشانة احترام و ميزباني مناسب از مخاطب است تا 

در فضايي آرام متن را با لذت بيشتري مطالعه كند.
استفادة صحيح از سطوح رنگي و شناخت از تأثيرگذاري رنگ، 
مي تواند به موضوع مطرح شده در مقاله رنگ و بو و طعم جذابي 
بدهد. هرچند اس��تفاده از رنگ به تنهايي بايد با وس��واس زيادي 
صورت بگيرد. خطوط افق��ي و عمودي با ضخامت هاي متفاوت 
وظيفة برقراري ارتباط ارگانيک بين عناصر بصري در صفحات را 
برعهده دارند. اين خطوط عالوه بر تقسيم بندي سطوح و مطالب، 
به خواننده تأكيد مي كنند كه مطالب را مي شود به صورت طبقه بندي 

شده استفاده كند؛ البته فراواني خطوط مخرب و بازدارنده است.
در نهايت، تصاوير و عكس ها در مداخل و مقاله هاي مجالت 
جايگاه و منزلتي دارند كه بحث اصلي ما در اين مقاله هم هست. 
هر تصوير داراي س��طوحي اس��ت كه از تركيب بندي و كنار هم 
نشستن رنگ ها و فرم هايي كه در يک قاب قرار می گيرند، تشكيل 

مي شود و ما با ديدن آن به طور بي واسطه برداشت شفافی از يک 
موضوع خواهيم داشت.

بنابراي��ن، با ارائة يک تصوير مناس��ب در كنار مطالب مطرح 
ش��ده، عالوه بر ايجاد انگي��زه در مخاطب، در جهت صرفه جويي 
در زم��ان و هزينه هاي توليد يک مجله � كه عمدة آن تهيه كاغذ 

هست � گام برداشته ايم.
تصويرس��ازي در بس��ياري از عل��وم مانند نجوم، پزش��كي، 
گياه شناسي، و مكانيک در آثار دانشمندان ايراني اسالمي به صورت 
جدي ديده مي ش��ود. بس��ياري از آثار برادران بنوموسي در بخش 
مكاني��ک، به كمک تصاوير توضي��ح داده ش��ده اند. كمال الدين 
فارسي و ابن هيثم در تشريح چشم و قلب از تصوير كمال بهره را 
برده اند. جزري مهندسي است كه آثار او بدون تصاوير معنا ندارد. 
او ماش��ين هاي باالآورندة آب و چرخ دنده ها را به خوبي به تصوير 
كشيده است. در آثار به جامانده از ادريسی و بيروني در زمينة نجوم، 
كاربرد تصاوير به خوبي هويداس��ت. در آثار دانش��مندان اسالمي 
گاهي تصوير حكم تزيين را داش��ته و نويسنده براي تأكيد بر ايدة 

خود از تصويرسازي هاي رنگي استفاده كرده است.
امروزه نيز در علوم مختلف از تصوير بيش از گذشته استفاده 
مي شود؛ زيرا اواًل توليد عكس با حضور دوربين هاي ديجيتال بسيار 
آس��ان شده است و همچنين به تصويرسازي به عنوان يک رشتة 
تخصصي در دانشگاه ها و مراكز علمي پرداخته مي شود. در اينجا 
به طور مختصر حضور عكس و تصوير را در چند رش��ته بررس��ي 

مي كنيم.
اس��تفادة درس��ت از عكس در معرفی بناهاي تاريخي و ابزار 
و دس��تاوردهاي پيش��ينيان ذهن ما را ب��راي مقبوليت تحقيقات 

پژوهشگران هموار مي كند.
بس��ياري از مس��ائل مربوط به گذشتگان تلفيقي از كشفيات 
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باستان شناسي همراه با فرضيات و تصوراتي است كه محققان به 
رشته تحرير درآورده اند و براي تقويت ذهن مخاطب، تصويرگران 

اين يافته ها را قابل باور مي كنند.
در تصويرس��ازي جانوران و گياهان، هنرمن��دان گامي فراتر 
از عكس در تصويرس��ازي مي روند و زواياي پنهان را بيش��تر به 
بيننده مي نمايانند. هر چند عكس ه��اي واقعي به دليل مقبوليت، 
تأثير عميقي در مخاطب مي گذارند اما اين دو »عكس و تصوير«  
در بيان شگفتي هاي طبيعت مكمل هم اند. استفاده از دوربين هاي 
تخصصي براي موجودات ذره بيني يا دوربين هايي كه به كمک نور 
ماوراء بنفش ما را با حقايقي آش��نا مي كنند كه كمتر متني توانايي 

انتقال آن ها را دارد.
بي شک، در علوم پزشكي تصويرسازي جزء الينفک آموزش 
اس��ت و نقش عمده اي در انتقال مفاهيم به عهده دارد. در نگاهي 
گذرا به عناصر تش��كيل دهنده بدن انس��ان خواهيد ديد كه اغلب 
قسمت هاي داخلي بدن از رنگ هاي گرم و كم كنتراست تشكيل 
ش��ده است و اينجاس��ت كه تصويرگر با اختالف رنگ و برجسته 

كردن فرم ها در خدمت آموزش قرار مي گيرد.
بسياري از قطعات و ابزارها و وسايل صنعتي را پس از طراحي 
با استفاده از تصويرسازي سه بعدي به تصوير مي كشند. همچنين 
در آم��وزش نحوة كار اين محصوالت صنعت��ي مي توان از برش 
مقطعي كه توسط متخصصان تصويرگر اجرا می شود، به سهولت 
و به شكلي تأثيرگذار استفاده كرد. امروزه كمتر كتاب صنعتي اي را 
مي توان يافت كه از عكس و تصوير براي معرفي و كاركرد توليدات 

خود كمک نگرفته باشد.
اس��تفاده از تصوير در مقاالت مي تواند كاركردهاي متفاوتي 

داشته باشد كه در زير به چند نمونه اشاره مي شود.
1. مكمل متن: نويسنده بخشي از مطالب را به تصوير واگذار 

مي كند و در شرح موضوع خود به تصوير ارجاع مي دهد.
2. تصوی�ر بدون ش�رح: تصوير به تنهايي و به س��هولت 
مفاهيم نويسنده را دربرمي گيرد و نيازي به توضيح نيست. بيشتر 

تصاوير علوم انساني از اين نوع هستند.
3. تصوی�ر به عنوان تزیی�ن: تصوير در اين مقاالت حكم 
زنگ تفريح و تزيين را دارد؛ البته بي ارتباط نيست اما اگر هم وجود 

نداشته باشد، به اصل مقاله لطمه اي وارد نمي شود.
4. ایجاد فضاي مقاله: ما با تصاوير جانبي مقاالت مي توانيم 
خوانن��ده را به فضاي مقاله نزديک تر كنيم و مطالب مقاله را قابل 
لمس س��ازيم. براي مثال، وقتي صحبت از كودكان پيش دبستان 
اس��ت، فعاليت كودكان در كارگاه مدرسه و در حال جنب وجوش 

خواننده را در آن فضا قرار مي دهد.
5. مش�خص كردن مح�دودة مقاله: ب��ه كمک تصاوير 
مي توان خواننده را در چارچوب مقاله نگه داشت و ذهن او را براي 

ماندن و تمركز ياري داد.
6. دعوت به مطالعه: تصوير مناسب عامل مؤثري است كه 

مي تواند خوانندگان را به شكلي فعال دعوت به مطالعه كند.
7. بیان عمق مس�ئله: تصاوي��ر به راحتي مي توانند عمق و 
ماندگاري موضوعات مطرح شده را در ذهن خواننده تثبيت كنند. 
شما هرچه تالش كنيد تا در قالب كلمات عمق فاجعة هيروشيما را 
نشان دهيد، نمي توانيد به اندازه يک عكس واقعي در روح و جان 

مخاطب اثر بگذاريد.
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در بس��ياري از كش��ورها، انتش��ار مج��الت آموزش��ي ويژه 
معلمان و مديران م��دارس به عنوان راهي براي برقراري تعامل و 
تبادل نظر ميان معلمان و كارشناس��ان آموزشي رواج دارد. اگرچه 
امروزه در ش��يوة توزيع نش��ريات تغييرات��ي صورت گرفته و تعداد 
زي��ادي از مجالت به صورت الكترونيكي در اختيار مخاطبان خود 
قرار مي گيرند، نس��خه هاي چاپي همچنان در كنار نس��خه هاي 
الكترونيكي چاپ و توزيع مي ش��وند. به منظور آشنايي با مجالت 
آموزشي معلمان ساير كش��ورها، در اين مقاله تعدادي از مجالت 
معلمان هندوستان، انگلستان، آمريكا و كانادا بررسي خواهند شد. 

يكي از مجالتي كه معلمان هندي هر ماه دريافت مي كنند، 
مجلة بين المللي »معلم«1 است. اين مجله را »شوراي استراليايي 
تحقيقات آموزش و پرورش« از سال 1968 به زبان انگليسي براي 
معلمان و دبيران هندي منتشر مي كند. اين نشريه در 48 صفحه 
منتش��ر مي ش��ود و عمده مطالب آن را مقاالت و تصاوير رنگي و 
جذاب تش��كيل مي دهد. عالوه بر اين ها، اخبار آموزش��ي، معرفي 
كتاب و تبليغات نيز در اين مجله وجود دارد. دسترس��ي به مجلة 

بين المللی »معلم« ازطريق ارسال فرم اشتراک امكان پذير است. 
از ويژگي ه��اي ظاهري اين مجله مي ت��وان به وجود تعداد زيادی 
تصاوير ج��ذاب كه غالباً مخاطبان را به تفكر وا مي دارند، اش��اره 
ك��رد. معمواًل تصوير روي جلد در هر ش��ماره، مربوط به يكي از 
مقاالت داخل مجله اس��ت كه تأكيد بيش��تري بر آن وجود دارد. 
عن��وان تع��دادي از مقاالت نيز، به صورت تيتر ب��ر روي جلد درج 
 مي شود. موضوعات اغلب با مديريت كالس و مسائلي كه معلمان 
در مدرس��ه با آن ها مواجه  اند ارتباط داش��ته اند و در قالب مقاالت 
و گزارش ه��اي طوالني ارائه مي ش��وند. »معلم مثبت« يا »معلم 
به عالوه«2 نيز ماه نامة ديگري است كه براي معلمان هندي منتشر 
مي شود. اين مجله كه اولين بار در سال 1989 به چاپ رسيده است، 
همچنان با شمارگان 25000 نسخه براي معلمان تمامي دوره هاي 
تحصيلي منتشر مي ش��ود. معلم مثبت در 108 صفحه و به زبان 
انگليسي چاپ می شود و محتواي آن را عمدتاً موضوعات مختلفي 
كه معلمان تجربة رويارويي با آن ها را داشته اند، تشكيل می دهند. 
مطالب مذكور در قالب مقاالت، گزارش ها و يادداشت ها همراه با 

مرور تجربه های چهار كشور
بررسی نشریات آموزشي ویژه معلمان در كشورهاي هندوستان، انگلستان، آمریکا و كانادا

                                                                معصومه خيرآبادی

یادداشت
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تصاوير رنگي و جذاب به مخاطبان ارائه مي گردد. مطالب ديگري 
مانند معرفي ابزارهاي كمک آموزشي، نرم افزارها، وبگاه ها، كتاب و 
اخبار آموزشي در مجلة معلم مثبت درج می شود. خريد اين مجله 

نيز از طريق ارسال فرم اشتراک انجام مي گيرد. 
در كش��ور انگلس��تان، مجلة »ليدر«3 براي مديران و معلمان 
مقاطع راهنمايي تحصيلي و دبيرس��تان منتشرمي شود. ناشر اين 
مجله، انجمن رهبران مدارس و كالج هاي انگلستان است. مجلة 
ليدر در قالب فصل نامه انتشار مي يابد و به غير از فصل زمستان، 3 
بار در سال با شمارگان 15000 نسخه چاپ مي شود. در اين مجله، 
موضوعات مرتبط با مديريت آموزش��ي در قالب مقاالت كوتاه و 
متنوع در 34 صفحه به مخاطبان ارائه مي شوند. از ويژگي هاي بارز 
مجلة ليدر، تنوع مطالب است؛ به طوري كه گاهي چندين مقاله و 
نقطه نظر كوتاه در يک صفحه گنجانده شده اند. اين ويژگي، در كنار 
تصاوير رنگي و جذاب كه اغلب با موضوعات ارتباط غيرمستقيم 
دارند، از ايجاد خستگي جلوگيري می كند و در جذب مخاطبان تأثير 
بسزايي دارد. مجلة، ليدر ازطريق فرم اشتراک به فروش مي رسد. 
»آموزش فناوری با هدف آموزش«4 نيز فصل نامة ديگري اس��ت 
كه در 38 صفحه براي معلمان و دبيران انگليس��ي تهيه مي شود. 
شواهد حاكي از آن است كه اين مجله نسخة چاپي ندارد اما گروه 
وجوود5 به عنوان ناش��ر وظيفة تهية آن را برعهده دارد. اين مجلة 
الكترونيكي ازطريق ارسال فرم اشتراک به مخاطبان خود عرضه 
مي شود. اين مجله بيشتر به معرفي محصوالت می پردازد و ضمن 
معرفي فناوري هاي جديد آموزش��ي كه در بازار قابل دسترس��ي 
هستند، دربارة چگونگي استفاده از آن ها توضيحاتي ارائه مي كند. 
در كنار معرف��ي محصوالتي براي اس��تفاده در آموزش كودكان 
استثنايي، نمايشگرهاي شبكه اي و لپ تاپ هاي شخصي، مقاالتي 
با موضوعات استفاده از فناوری به منظور افزايش همكاري و كار 

گروهي، ادغام فناوري هاي قديم و جديد در كالس درس توس��ط 
معل��م و تجربيات معلمان در زمينة اس��تفاده از انواع فناوري ها در 
كالس درس نيز وجود دارد. آخرين نس��خه و آرش��يو اين مجله، 
Teachingtechnology. به ص��ورت الكترونيكي بر روي وب��گاه

co.uk قابل دسترسي است. 

»معل��م آمريكاي��ي«6 ، »مرب��ي آمريكاي��ي«7 و »مدرس��ه 
آمريكايي«8 از جمله مجالتي هستند كه در آمريكا براي معلمان 
منتشر مي شوند. دو مجلة معلم آمريكايي )ماه نامه، 28 صفحه( و 
مربي آمريكايي )فصل نامه، 43 صفحه( را اتحادية معلمان حرفه اي 
منتش��ر مي كند. ويژگي هايي در خور توجه مجلة معلم آمريكايي، 
مش��اركت معلمان در تهية مطالب، تنوع موضوعات و كوتاه بودن 
مطالب اس��ت؛ ضمن اينكه عالوه بر عكس،  از تصاوير گرافيكي 
نيز اس��تفاده شده اس��ت. با وجود اين، طرح روي جلد بسيار ساده 
و تصوي��ري از روابط معلم ب��ا دانش آموزان در محيط آموزش��ي 
است. در اين مجله، فضاي دوستانه اي براي تبادل نظر وجود دارد. 
موضوعاتي همچون حل مس��ئله، مقاله، گفت وگ��و، فناوری  هاي 
 آموزشي، اس��تانداردهاي  آموزشي، تجربيات معلمي، سياست ها و 
اخبار آموزش��ي، معرفي چهره هاي برتر، معلمان خالق و مسائل 
و مش��كالت معلمان محتواي اين مجله را تشكيل مي دهند. در 
مقابل، فصل نامة مربي آمريكايي كه توس��ط همين ناش��ر تهيه 
مي ش��ود، از ويژگي هاي متفاوتي برخوردار است. طرح روي جلد، 
تصويري گرافيكي و بس��يار جذاب اس��ت كه ب��ا يكي از مقاالت 
داخل مجله ارتباط دارد. عمدة مطالب را مقاالت طوالني تشكيل 
مي دهند. براي تصويرس��ازي از گرافيک و عكس استفاده شده و 
فضاي آكادميک و سنگين تري بر مجله حاكم است. مجلة مدرسة 
آمريكاي��ي نيز ماه نامة ديگري اس��ت كه هيئ��ت مديرة مدارس 
آمريكاي��ي براي مديران مدارس منتش��ر مي كند. طرح روي جلد 
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اين مجله- كه معمواًل تصويري گرافيكي اس��ت- بسيار جذاب و 
خالقانه اس��ت و مخاطبان را به تفكر وا م��ي دارد. اين مجله كه 
در 44 صفحه منتشرمي شود، موضوعات متنوعي را در برمي گيرد؛ 
از جمله پرسش و پاس��خ، اخبار هيئت مديره، تحقيق، ارتباطات، 
مسائل مالي و سياست هاي آموزشي، اما عمدة مطالب را مقاالت 
تش��كيل مي دهند. مجالت مذكور ازطريق وبگاه ه��ای زير قابل 

دسترسي هستند: 
 www. Aft.org

 www. asbj.com

 در كانادا نيز مجلة »معلم كانادايي«9 به منظور برقراري تعامل 
بين معلمان سراسر اين كشور منتشر مي شود. اين دو ماه نامه در 36 
صفحه تهيه مي شود و حاوی مطالب متنوعي شامل تبليغات، اخبار 
آموزش��ي، گفت وگو و مصاحبه، تجربيات معلمان، مقاله، گزارش، 
تقويم و حتي دس��تور پخت غذاست. در مجموع، فضايي دوستانه 
بر اين مجله حاكم اس��ت كه معلمان با تكي��ه بر آن مي توانند با 
هم��كاران خود تبادل نظر كنن��د. از ويژگي هاي مهم اين مجله، 
مقاالت كوتاه و تبليغات زياد را مي توان برشمرد؛ ضمن اينكه عمده 
مطالب آن توس��ط معلمان تهيه مي شود. ناگفته نماند كه مقاالت 
و گزارش هاي ارس��الي از طرف معلم��ان همراه با ذكر نام و چاپ 
عكس  نويسنده منتشر مي ش��وند. اين مجله از طريق ارسال فرم 
اش��تراک به فروش مي رسد؛ اما يک نس��خة رايگان از آن براي 

مدارس سراسر كانادا ارسال مي گردد. 

پی نوشت
1. Teacher
2. Teacher Plus
3. Leader
4. Teaching Technology for Education
5. Wedgwood AV Ltd
6. American Teacher
7. American Educator
8. American School
9. Canadian Teacher
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مجالت رش��د در بين نش��ريات ك��ودک و نوج��وان ايراني 
جايگاهی منحصربه فرد دارند. داشتن ماهيت آموزشي، برخورداري 
از حمايت نهاد اصلي آموزش��ي كش��ور، تجربة طوالني مدت در 
تهية مواد كمک آموزشي و شمارگان باال ويژگي هايي هستند كه 
مخاطبان اين مجالت را به لحاظ كّمي، تضمين مي كنند. بديهي 
است كه مجالت رشد به دليل پيشينة طوالني - حدود نيم قرن- در 
بين نسل هاي گذشته نيز شناخته شده اند و والدين، كودكان خود را 
به مطالعة آن ها تشويق مي كنند. از طرفي شمارگان باال و شبكة 
توزيع گسترده از طريق مدارس، قسمت عمدة دانش آموزان ايراني 
را در زم��رة مخاطبان مجالت در م��ي آورد. با وجود اين، به لحاظ 
كيفي، ارتقای نگرش مخاطبان نسبت به اين مجالت و افزايش 
مشاركت آن ها نكته اي اس��ت كه نبايد از نظر پديدآورندگان دور 
بماند. ممكن اس��ت به داليل مختلف تعداد مجالت توزيع شده با 
تعداد خوانندگان برابري نكند. در اين مسير، آسيب هايي وجود دارد 
ك��ه برخي از آن ها به چگونگی انتش��ار مجالت و برخي ديگر به 
جايگاه و ش��رايط مخاطبان مربوط می شود. اگرچه ارائة مرزبندي 

دقيقی از اين معضالت عماًل ممكن نيست و هر يک از موارد بر 
ديگري تأثيرگذار است، اين آسيب ها را مي توان در گروه هاي زير 

مورد بررسي قرار داد: 

الف-  آسیب هایي كه مجالت با آن ها مواجه اند: 
○ معض�الت اجرایي: در بخش اجرايي، برخي مشكالت 
در ش��بكة توزيع باعث  مي شوند تعدادي از مجالت توزيع  شده به 
دست مخاطبان نرسند. داشتن شبكة گستردة توزيع امتياز بزرگي 
است اما از طرفي به دليل وسعت، كاستي هايي هم به وجود مي آيد. 
همواره مخاطبان از طريق تماس تلفني و نامه از توزيع ديرهنگام، 
نامنظم و ناقص مجالت در برخي مناطق گله می كنند. در مواردي، 
توزيع مجالت از طريق م��دارس به طور منظم صورت  نمي گيرد 
و گزارش هايی مبني بر توزيع چند ش��ماره با هم، دريافت  ش��ده 
است. در بعضي مناطق غيرشهري نيز دانش آموزان مجالت رشد 
را به طور ناقص دريافت مي كنند. اين موضوع را بايد مانع بزرگي بر 
سر راه جذب مخاطب و مشاركت هاي دانش آموزي دانست و براي 

شیوه های جذب و مشاركت مخاطبان 
دانش آموزی مجالت رشد 

                                    معصومه خيرآبادی 
               

یادداشت 
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رفع آن چاره انديشي  كرد. بديهي  است در صورتی كه دانش آموزان، 
بعضي از شماره هاي مجله را هيچ گاه دريافت نكنند، جذب مخاطب 
در همان گام نخس��ت خود با مش��كل روبه رو می شود. از طرفي، 
دست اندركاران مجالت به منظور جلب مشاركت دانش آموزان اقدام 
به برگزاري مسابقاتي مي نمايند كه عدم  دريافت پاسخ به موقع از 
ط��رف مخاطبان، زحمات آن ها را نيز به ه��در مي دهد. بنابراين، 
نظارت بيشتر بر شبكة توزيع و رفع نقايص آن، جذب و مشاركت 

دانش آموزان را تا حد زيادي تحت تأثير قرار خواهد داد. 

 معضالت محتوایي:
○ جذابی�ت؛ امروزه س��رگرمي هاي فراواني براي كودكان 
و نوجوان��ان وج��ود دارد. بازي هاي رايانه اي، اينترنت و وس��ايل 
ارتباط جمعي، بخش قابل توجهی از فرصت مطالعه و انديش��يدن 
از دانش آموزان س��لب   كرده اند. اين  قبيل وس��ايل و امكانات، هر 
روز مخاطبان بيش��تري را جذب و عرصة رقابت را براي مجالت 
و كتاب ها محدودتر مي كنند. در اين بازار پرهياهو، جذب مخاطب 
براي نش��ريه اي با اهداف آموزش��ي، كار چندان ساده اي نيست و 
دش��وارتر از آن، ايجاد انگيزه براي مش��اركت دانش آموزاني است 
ك��ه به مرور تمايل به خواندن را از دس��ت  مي دهند. از اين رو الزم 
است محتواي مجالت با ذائقة نسل امروز هماهنگي داشته باشد تا 

مخاطبان بيشتري را به مطالعه عالقه مند كند. 
○ تناسب محتوا با نیازها؛ توجه به نيازهاي اقشار مختلف 
دانش آموزي در تهية محتواي مجالت نكتة بس��يار مهمي است. 
متأس��فانه از آنجا  كه آمار دقيقي وجود ن��دارد، دربارة ميزان اقبال 
مجالت رش��د در بين دانش آموزان شهري نمي توان به طور قاطع 
اظهارنظ��ر كرد. با  وجود  اين، تصور مي ش��ود كه اين مجالت در 
بين دانش آموزان شهرستاني، كه امكان دسترسي كمتري به منابع 

خواندني دارند، طرف داران بيشتري داشته  باشند. آمار مركز بررسي 
آثار مبني بر مشاركت باالتر مخاطبان شهرستاني در ارسال اثر به 
دفتر مجله، اين موضوع را تأييد مي كند. در س��ه سال گذشته، 26 
درصد از ميزان مش��اركت متعلق به مخاطبان ش��هر تهران بوده؛ 
درحالي كه اين مركز، نامه و تماس هاي بس��ياري از دانش آموزان 
مناطق غيرش��هري دريافت كرده اس��ت. بدون شک، اين تفاوت 
ب��ا عوامل متعدد فرهنگي و اقتصادي مرتبط اس��ت؛ به طوري كه 
دسترس��ي به مراكز آموزش��ي و تفريحي همچ��ون كتابخانه ها، 
فرهنگ س��راها و كالس هاي ادبي و هنري در ش��هرهاي بزرگ، 
بخش قابل توجهي از مخاطبان مجالت رشد را جذب مراكز ديگر 

مي كند. 
يكي از اقش��ار دانش آموزي كه در محتواي مجالت رش��د از 
نيازهاي آن ها تا حدودي غفلت  ش��ده، كودكان استثنايي و داراي 
نيازهاي  ويژه است. مركز بررسي  آثار دانش آموزان، گاه نامه هايي 
حاكي از اش��تياق اين گروه نس��بت به مطالعه و مشاركت در امور 
جامع��ه از مراكز آموزش اس��تثنايي دريافت می كن��د. با توجه به 
اس��تعدادهاي فراوان اين دانش آموزان، شايد بهتر باشد كه از اين 

پس در مجالت رشد به نيازهاي آن ها دقت بيشتري شود. 
دانش آموزان مناطق دو زبانه نيز از ديگر اقش��اري هستند كه 
الزم است دربارة وضعيت آموزشي آن ها قدري بيشتر تأمل شود. 
امروزه با فراگير شدن رسانه هاي ارتباط جمعي مانند تلويزيون، زبان 
معيار، همچون گذشته مجبور نيست و مهارت هاي گفتن و شنيدن 
تا حدود زيادي تحت تأثير اين پديده قرار گرفته است، اما در برخي 
مناطق دوزبانه دانش آموزان همچنان با معضل يادگيري خواندن و 
نوشتن به زبان فارسي روبه رو  هستند. كودكان فارسي زبان، پيش 
از قرارگرفتن در فرايند س��وادآموزي، واژگان پاية زبان فارس��ي را 
فراگرفته و بر س��اختار اين زبان تسلط پيدا كرده اند؛ درصورتي كه 



181

دانش آموزان مناطق غيرفارسي زبان هنگام ورود به مدرسه، براي 
خواندن و نوشتن به زباني آموزش مي بينندكه با ساختار و واژگان 
آن بيگانه اند. برخي مسائل، از جمله كاربرد زبان محلي در خانواده ها 
و استفاده از معلمان بومي در كالس ها، آموزش خواندن و نوشتن 
را دش��وار می كند و اگر كمبود منابع خوانداری يا عدم دسترس��ي 
كاف��ي به اي��ن منابع را نيز به اين فهرس��ت اضافه كنيم، نقش و 
اهميت مجالت رش��د به عنوان يک وسيلة كمک آموزشي ارزان و 

شناخته شده، پررنگ تر به نظر مي رسد. 

ب- آسیب هاي مرتبط با مخاطبان  
* كودكان و جوانان: گروه بندي مجالت درمقاطع و سنين 
مختلف، امتياز بزرگي است كه مجالت رشد از آن برخوردارند؛ زيرا 
از اين طريق مي توان آسيب هاي مربوط به مخاطبان را شناسايي  
كرد. برای مثال، در گروه پيش دبستاني و اول ابتدايي، به دليل  آنكه 
كودكان اين پايه ها هنوز مهارت كافي درخواندن و نوشتن كسب 
نكرده اند، ميزان مشاركت كمتري وجود دارد. همچنين در مقطع 
دبيرستان، مواجه بودن دانش آموزان با پديدة كنكور، تا حدود زيادي 

بر مشاركت اين گروه تأثير منفي گذاشته است. 

* مشكالت مخاطبان در مهارت نوشتن: 
به نظر مي رس��د دانش آموزان مقاطع مختلف )البته با درجات 
متفاوت( در مهارت نوشتن دچار مشكل هستند؛ به طوري كه تمايل 
چنداني به برقراري ارتباط ازطريق متون نوشتاري ندارند. نامه هاي 
دريافتي از مخاطبان مجالت رشد، وجود برخي مشكالت نوشتاري 
در متون توليد ش��ده را تأييد می كند. تعداد زيادي از آثار دريافتي، 
از نظر نوش��تاري و رعايت نكات فني ب��ه اندازه اي ضعيف اند كه 
كارشناسان آن ها را مناس��ب چاپ تشخيص نمی دهند. بنابراين، 

طبيعي است كه ميزان مشاركت دانش آموزان تا حدودي تحت تأثير 
اين معضل نيز قرار مي گيرد.  

ج- پیشنهادها  
* نظرس�نجي از مخاطب�ان در پای�ان ه�ر س�ال 
تحصیلي:  نظرس��نجي از مخاطبان، مطمئن ترين و آسان ترين 
روش ش��ناخت نيازها، كمبودها و ارتقای كيفيت مجالت اس��ت. 
بنابراين، پيش��نهاد مي ش��ود در پايان هر سال  تحصيلي با ارسال 
برگة نظرسنجي، ميزان عالقه مندي مخاطبان و نظرات آنان مورد 

مطالعه و سنجش قرار گيرد. 
* گنجاندن آثار مخاطبان در مجالت: به نظر  مي رسد 
گنجان��دن آث��ار مخاطبان در مج��الت، بهتري��ن روش جذب و 
مشاركت دانش آموزان باشد. تجربه نشان می دهد مجالتي كه آثار 
دانش آموزان در آن ها انعكاس داده مي ش��ود، نامه هاي بيشتري از 
مخاطب��ان خود دريافت می كنند. از آنجا كه امكان دسترس��ي به 
اينترنت براي تمامي افراد ميسر نيست، گنجاندن آثار برروي وبگاه، 
اگرچه تأثير مطلوبي در جذب و افزايش مشاركت مخاطبان دارد، به 
اندازة چاپ نام دانش آموزان يا اثر آن ها در مجله مؤثر نخواهد بود. 
البت��ه محدوديت فضاي  مجالت از نظر تعداد صفحه نيز واقعيتي 
اس��ت كه نبايد از نظر دور بماند. بنابراين، پيش��نهاد مي شود آثار 
برگزيدة مخاطبان در پايان هر سال در قالب يک ويژه نامه منتشر 
و براي آن ها ارس��ال گردد. دريافت بازخوردهاي مخاطبان پس از 
انتشار بروشورهايي بسيار س��اده و ابتدايي در مركز بررسي آثار و 
نيز مشاهدة مجله  اي كانادايي با نام »سوپ سنگ«1 كه با حمايت 
مؤسس��ه اي دولتي، بي��ش از نيم قرن به چاپ آث��ار دانش آموزان 
پرداخته، زمينة طرح اين پيشنهاد را فراهم كرده است. اين مجله 
همچنان مش��غول فعاليت اس��ت و هم اكنون در قالب ماه نامه اي 
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بين المللي، آثار ادبي و هنري دانش آموزان سراس��ر دنيا را جذب و 
بهترين ها را منتشر می كند. سپس مجالت در آرشيو اين مؤسسه، 
بر روي سايت قرار داده مي شوند تا انگيزة بيشتري براي مشاركت 

در مخاطبان ايجاد كنند. 
* از بین بردن فاصله ها: شناخت و درک بيشتر نيازهاي 
 س��ني، اقتصادي، زباني، تحصيلي، قومي و ... مخاطبان در تهية 
محت��واي مجالت، تا حدود زيادي بر جذب و افزايش مش��اركت 
دانش آموزان تأثيرگذار اس��ت. اگر مجالت بتوانند احساس تعلق، 
همدلي و همراهي بيشتري را در مخاطبان خود برانگيزاند، شاهد 
افزايش مشاركت هاي دانش آموزي تمامي مقاطع تحصيلي خواهند 

بود.  

پی نوشت 
1. Stone Soup
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