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یادداشت سردبیر

اشاره نخستین
ناصر نادری

سالنامه رشد هزارنقش ،نشريهاي آموزشي ،تحليلي و اطالعرساني است كه مي كوشد ضمن تبيين اهداف و
كاركردهاي مجالت رشد در حوزه ياددهي ـ يادگيري ،روشهاي خالق و متنوع بهرهمندي را از محتواي اين
مجالت در نقاط گوناگون كشور به تصوير بكشد.
اين نشريه ،همچنين با ارائه نقدها و نظرهاي مخاطبان در باب مجالت رشد ،تالش ميكند امكان ارزيابي بهتري
از بازخورد مطالب فراهم آورد و ضمن آگاه ساختن دستاندركاران مجالت با سليقهها و خواستههاي مخاطبان
آنان را در بازنگري جامع ،پيوسته و پايدار ياري رساند.
اين شماره نشريه سالنامه رشد هزارنقش( ،شماره  / 7بهار  )1392به دليل پاره اي محدوديتها ،به شكل نسخه
الكترونيكي ارائه ميشود و اميد است براي مخاطبان اصلي آن (نمايندگان مجالت رشد ،كارشناسان آموزشي و
تربيتي و دستاندركاران مجالت رشد) مفيد و اثربخش باشد.
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گام دوازدهم

گزارش افتتاحیه نشست نمایندگان مجالت رشد

صبحانه کاری با طعم کاغذ
حمید نورشمسی

دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رش��د اس��تانهای سراسر کشور ،طی روزهای دوشنبه  19و سهشنبه
 20تیرماه  1391با حضور محمد ناصری ،مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،معاونان دفتر ،نمایندگان
مجالت رشد استانهای سراسر کشور و برخی معاونان آموزش ابتدایی استانها در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار
شد.
این گردهمایی دوروزه ،همانند سالهای گذشته در قالب برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه و برپایی جلسات
س��خنرانی نمایندگان مجالت رش��د اس��تانها و همچنین ارائة پیش��نهادات و انتقادات نمایندگان رشد و معاونان
آموزش ابتدایی استانها برگزار شد .نمایندگان حاضر در این گردهمایی دو روزه براساس خواستة مدیرکل دفتر به
تبادل اطالعات و نظرات خود پیرامون ارتقای سطح کیفی و کمی مجالت رشد و توسعه و گسترش هرچه بیشتر
مجالت در سطح کشور و نحوة جذب دانشآموزان و خانوادهها به این مجالت پرداختند و پیشنهادات و طرحهای
خود را در فضایی صمیمانه به مدیرکل دفتر اعالم کردند.
مراسم افتتاحیه این گردهمایی صبح روز دوشنبه  19تیر با حضور مسئوالن و نمایندگان مجالت رشد در سالن
اجتماعات باش��گاه فرهنگیان برگزار ش��د .نمایندگان و مسئوالن حاضر با وجود گرمی هوای تابستان و بیش از آن
گرمی س��الن اجتماعات باش��گاه فرهنگیان ،در فضایی صمیمی گردهم آمدند تا گردهمایی دیگری را برای ارتقای
مجالت رشد و جذب هرچه بیشتر دانشآموزان و فرهنگیان به این مجالت برگزار کنند و با کسب تجربههای سایر
اس��تانها در جذب دانشآموزان به مجالت رشد و همچنین توسعة انتشار و توزیع این مجالت ،با دستی پُر راهی
استان خود شوند و طی یک سال فعالیت جدید در جهت ارتقای برنامههای استان خود تالش کنند.
س��پس مراس��م با پخش کلیپی از فعالیتهاي یازدهمین دورة گردهمایی نمایندگان مجالت رش��د استانهای
سراس��ر کشور که سال گذش��ته در تهران برگزار ش��د ،ادامه یافت .این کلیپ دربرگیرندة آیتمهایی از کارگاهها و
جلس��ات یازدهمین دورة گردهمایی و همچنین بخشهایی از س��خنرانیهای این گردهمایی بود .یادآوری حضور
نمایندگان مجالت رش��د در دورة پیش��ین این گردهمایی موجب ش��د مس��ئوالن و نمایندگان حاضر مروری بر
فعالیتهای خود طی یک سال گذشته در حوزة توسعه و گسترش مجالت رشد داشته باشند.
پس از پخش کلیپ ،ناصر نادری ،معاون مجالت رش��د ،با تقدیر و تش��کر از حضور نمایندگان مجالت رشد
و معاونان آموزش ابتدایی کش��ور در دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد ،با رویی گشاده به نمایندگان
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حاضر خوش��امد گفت و با اش��اره به برگزاری این گردهمایی در ماه شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد« :امیدواریم
تالق��ی این روزهای خوب که رنگ و بوی ماه ش��عبان را میدهد و س��رآغازی برای بهتری��ن ماه بندگی خدا ،ماه
مبارک رمضان است ،سبب شود به لحاظ آنچه که دستمایه ما در امور دنیایی در زمینة توزیع مجالت رشد میشود
موفق باشیم».
وی ب��ا اظهار خوشحالی از حضور در جمع نمایندگان مجالت رش��د و معاون��ان آموزش ابتدایی ،خطاب به
نمایندگان حاضر در گردهمایی گفت« :ما شما را جزو خانواده رشد میدانیم .با توجه به برگزاری جلسات متعددی
که در دفتر برگزار میشود ،به جرئت میتوان گفت همان حس خوبی که در جلسة ساالنة سردبیران مجالت رشد
وجود دارد ،در این گردهمایی نیز تکرار میشود .امید داریم کار ما که با عشق سرشته شده ،عالوه بر الزامات اداری
که در فعالیت ما نقش مجازی دارد ،بتوانیم به نحو مطلوب در دوران عصر طالیی خدمت خود س��ربلند باش��یم و
عالوه بر جلب رضایت خدا ،زمینة رشد و تکامل فرزندان ایران اسالمی را ایجاد کنیم».
وی در ادامه با اظهار امیدواری از اینکه تمامی نمایندگان مجالت رشد پس از این گردهمایی با خاطرهای خوب
و ذهنی پویا به استانهای خود بازگردند ،اظهار کرد« :از همین جا الزم است از استانهایی که در طول دوره عالوه
بر کارهای متعارف و معمول ،زحمت سفرهای استانی را قبول کردهاند و میزبان مدیران دفتر بودهاند ،تشکر کنیم».
نادری با اش��اره به انتش��ار سالنامة «هزار نقش» که گزارش��ی از یازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد
اس��ت ،گفت« :هزارنقش در حقیقت انعکاسدهندة زحمات شماست و تقاضا دارم که این نشریه را به دقت ببینید
و برای بهتر ش��دن آن تالش کنید .امیدواریم س��ال آینده ،دوستان و همکاران بیشتری در این کار باشند و البته این
سالنامه دستمایة خوبی به منظور ارتقای فعالیتهای ما خواهد بود».
وی با بیان اینکه نشریة «سالنامة رشد» به نوعی راهبردیترین نشریة دفتر و حاوی چکیدة برخی از فعالیتهای
مهم��ی اس��ت که در دفتر انجام میش��ود ،ادام��ه داد« :همکارانی که در اس��تانها نقش مح��وری دارند ،عالوه بر
کارکردهای جاری میتوانند از این س��النامه الهام بگیرند و همچنین دیگران را نیز از یافتههای نظری و تجربیات
خود بهرهمند کنند».
در ادامه ،محمد ناصری ،مدیرکل دفتر ،با تش��کر از نمایندگان مجالت رش��د و معاونان آموزش ابتدایی که در
گردهمایی حضور داش��تند ،گفت« :بهانة این نشس��تها از سالهای گذشته ،قدردانی ،قدرشناسی و ادای ارادت و
همچنین یادگرفتن تجربههای غنی بوده است که به شما و نیز به آموزشوپرورش اضافه میشود .امید داریم که به
نحو احسن بتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم».
ناصری با بیان اینکه گردهمایی نمایندگان مجالت رشد در ایام ماه مبارک شعبان در حال برگزاری است ،گفت:
«امیدواریم در این ماه بزرگ ،زمینههای رش��د برای رش��د ،بیش از پیش فراهم شود و در شرایط مطلوبی وارد ماه
مهمانی خداوند شویم».
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت« :امسال آموزشوپرورش درگیر تدارک لوازم و عواملی بوده است
که در تحول بنیادین آموزشوپرورش ضروری هستند .یکی از این عوامل تغییر نظام آموزشی است .در این میان،
«سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی» امسال سال بسیار پرکاری را پشتسر گذاشت .به دلیل استقرار پایة ششم
ابتدایی و تغییر کتب درسی پایة دوم ،تمامی دفاتر آموزشوپرورش درگیر هستند؛ اما سازمان پژوهش به دلیل اینکه
رسم ًا متولی تأمین محتوا است ،بسیار درگیر بود».
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محمد ناصری یادآور شد« :در این میان ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به ارائه و تدوین ویژهنامهای برای
آموزگاران پایههای دوم و شش��م ابتدایی دس��ت زد که امیدواریم دستپخت دوس��تان و همکاران ما در این دفتر
برای آموزگاران مطلوب و نتیجهبخش باشد و آموزگاران بتوانند از این ویژهنامهها به نحو مطلوب استفاده کنند».
وی با اش��اره به وس��یعتر و پرجمعیتتر شدن خانوادة کمکآموزشی گفت« :با اتحاد و اتفاق دو دفتر سازمان،
خانوادة بزرگتری به نام دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی تشکیل شد و در این میان اگر در بخش فنی و هنری
اتفاقات خوبی رخ داد ،به دلیل پیوستن همکاران ما در دفتر تکنولوژی آموزشی است .به این معنی که پیش از این
در آموزشوپرورش دو دفتر قدیمی به نام «تکنولوژی آموزشی» و «انتشارات کمکآموزشی» داشتیم؛ یکی از دفاتر
متولی تهیه ،ساخت و حمایت از فیلمها و نرمافزارهای آموزشی و نظارت بر همة اجزای آموزشی غیرمکتوب بود
و بخش مکتوب آن نیز ش��امل انتش��ار مجالت رشد و ساماندهی منابع مکتوب میشد .اکنون فعالیت این دو دفتر
با هم یکی شده است».
وی در این بخش از س��خنان خود عنوان کرد« :امروزه به ضرورت نگاهی در آموزشوپرورش وجود دارد که
ما باید ذهن مخاطبان و فراگیرندگان خود را از محوریت یک مادة آموزش��ی که کتاب درس��ی باش��د ،به یک بستة
آموزش��ی منتقل کنیم و با توجه به تلفیق دو دفتر تکنولوژی آموزشی و انتشارات کمکآموزشی با یکدیگر ،به این
نتیجه میرس��یم که اگر مدیریت واحدی برای کتاب درس��ی ،نرمافزار ،فیلم آموزش��ی ،مجله و اجزای دیگر بستة
آموزشی وجود داشته باشد ،کار بهتر انجام میگیرد».
ناصری در بخش دیگری از س��خنرانی خود ،با اش��اره به رنگی ش��دن تمام مجالت عمومی اعم از بزرگسال
و دانشآموزی ،به اضافة دو مجلة رش��د آموزش هنر و رش��د آموزش قرآن به اقتضای پیامهایی که دارند ،توضیح
داد« :سایر مجالت تخصصی هم دورنگ ارائه خواهند شد .یعنی مطالبة نمایندگان مجالت رشد که همواره تقاضا
داشتند مظروف را در ظرف دیدنیتر و چشمنوازتری قرار دهیم ،تحقق یافت .هرچند که قیمت انتشار کمی باالتر
میرود ،اما به هر حال ارزش بیشتری دارد».
وی با یادآوری این مس��أله که چهار رنگ و یا دو رنگ ش��دن مجالت رشد ،هزینه باالیی نداشته است ،افزود:
«مهمترین مؤلفهای که قیمت مجله را تعیین میکند ،کاغذ است و قیمت کاغذ در نوسان است .متأسفانه در این میان
تحریمهای موجود قضیة کاغذ را بسیار پیچیده و سخت کرده است ،اما با تمام فراز و نشیبها ،امسال مجالت را
به صورت چهار رنگ و دو رنگ ارائه خواهند شد».
ناصری در این بخش از س��خنان خود با طرح این پرس��ش که« :چه امری مهمتر از اینکه پیاممان را در ظرفی
بسیار زیبا ارائه دهیم؟» گفت« :این داستان در واقع حلقهای از اتفاقاتی است که طی چند دهة گذشته رخ دادهاند.
حدود  40س��ال پیش مجالت در کاغذهای کاهی منتشر میشدند .کمکم یک گام به جلو برداشته شد و کاغذهای
کاهی به ورق س��فید تبدیل ش��دند و حاال نیز رنگی میشوند .البته همة اینها بهانهای است برای اینکه پیام مورد
نظر را به مخاطبان برسانیم».
وی ادامه داد« :وقتی در هیئت تحریریة مجالت رش��د محاس��به میکنیم و میبینیم که عدد چش��مگیری از این
مجالت از س��وی نمایندگان و معلمان در اس��تانها منتشر میش��ود که البته این اقدام گام بسیار مهم و ارزشمندی
است ،زمانی که  41درصد فصلنامهها 35 ،درصد علوم پایه و  26درصد مجالت بزرگساالن با مشارکت فرهنگیان
در استانها منتشر میشود و زمانی که هر سال را با سال قبل مقایسه میکنیم ،درمییابیم که این کار جای شکر و
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سپاس دارد».
مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در ادامة این بخش از سخنان خود گفت« :مهمترین بخش فرایند
تولید تا توزیع همان بخش��ی اس��ت که نمایندگان مجالت رشد در اس��تانها انجام میدهند که البته جای تقدیر و
تشکر دارد».
وی با اش��اره به جلس��ة مش��ترک س��ازمان پژوهش و برنامهریزی درسی با «فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی»
افزود« :ده روز پیش ،جلس��های با کارشناس��ان دفتر پژوهش و کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی به بهانة
ویرایش داشتیم که روح مطلب در آن جلسه این بود که بهترین راه برای پرورش تفکر و خالقیت در دانشآموزان،
کالسهای انشا و رونق بخشیدن به مطالعه است .وقتی شما زنگ رشد میگذارید و در فضای غیردرسی مجالت
رشد را به دانشآموزان میدهید ،فضای مطالعه به وجود میآید و توجه بیشتری به زنگ انشا میشود».
محمد ناصری در پایان سخنان خود با اشاره به مطالبات نمایندگان مجالت رشد مبنی بر لزوم همکاری و تعامل
بیشتر میان دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با مراکزی مانند «مرکز آموزش نیروی انسانی» گفت« :این اتفاق در
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی رخ داده است و امیدواریم استمرار داشته باشد و روز به روز افزایش یابد».
پس از پایان یافتن س��خنرانی مدیرکل دفتر ،فیلم کوتاهی به منظور معرفی «دبس��تان دخترانة بهاره س��لیمی» که
در جش��نوارة بینالمللی فیلم رش��د نیز پخش ش��ده بود ،به نمایش درآمد .در این فیلم کوتاه ،فعالیتهای دبستان
دخترانة بهاره سلیمی در استان خراسان جنوبی ،بهعنوان مدرسهای فعال در حوزة کتاب و کتابخوانی معرفی شد
و بخشهایی از کتابخانه که در کنار نمازخانة دبستان بهاره سلیمی قرار گرفته است ،معرفی شد.
با پخش این فیلم در واقع پایان بخش مراس��م افتتاحیه دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد به پایان
رسید .پس از آن و در بخش دیگری از نخستین روز گردهمایی نمایندگان مجالت رشد ،مدیر دبستان بهاره سلیمی
و س��ایر نمایندگان مجالت رش��د و معاونان آموزش ابتدایی به سخنرانی پیرامون فعالیتهای خود و آنچه که طی
یک س��ال گذش��ته در استان آنان در جهت توسعة مجالت رش��د رخ داده بود پرداختند و گزارشی از فعالیتهای
خود ارائه دادند.
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گام دوازدهم

گزارشی از سخنرانیهای نمایندگان مجالت رشد و منتخبان استانها در نخستین روز

ایدههای نو و خالق در استانها
حمید نورشمسی

«دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رش��د استانهای سراسر کشور» که طی روزهای دوشنبه و سهشنبه
 19و  20تیر در س��الن اجتماعات باش��گاه فرهنگیان برگزار شد ،با برگزاری مراس��م افتتاحیهای با حضور محمد
ناصری ،مدیرکل «دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی» و معاونین دفتر ،نمایندگان مجالت رش��د و برخی از
معاونان آموزش ابتدایی کشور آغاز بهکار کرد .پس از برگزاری مراسم افتتاحیه ،نمایندگان مجالت رشد توانستند
در فضای��ی صمیمی پیش��نهادات و انتقادات خ��ود را مطرح کنند و همچنین از تجربی��ات و نظرات یکدیگر بهره
بگیرند.
ارائة گزارش��ی از فعالیت نمایندگان فعال و مبتکر مجالت رشد در استانها ،از دیگر برنامههایی بود که در این
فض��ای صمیم��ی و گرم مورد توجه ق��رار گرفت .در این میان نمایندگانی که ب��ه فعالیتهای جدید و خالقانه در
جهت توس��عة توزیع مجالت رش��د دست زده بودند ،پیرامون طرحها و برنامههای خود سخن گفتند و مسئوالن و
سایر نمایندگان مجالت رشد را در جریان فعالیتها و برنامههای اجرایی خود در سطح دانشآموزان و فرهنگیان
گذاشتند.

هنوز قلبهایی برای کتاب میتپد

در بخش نخس��ت نشس��ت تبادل اطالعات و نظرات نمایندگان مجالت رشد که پیش از ظهر روز دوشنبه 19
تیر در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگیان برگزار شد ،خانم ابراهیمیدالور ،مدیر دبستان «بهاره سلیمی» ،فعالیتها
و برنامههای این دبس��تان در استان خراس��انجنوبی را بیان کرد و دربارة چگونگی تبدیل شدن این دبستان به یک
دبس��تان نمون��ه در حوزة ترویج کتاب و کتابخوانی و ارائة رایگان مجالت رش��د ب��ه دانشآموزان و خانوادهها،
سخنرانی کرد .همچنین نحوة فعالیت کتابخانة دبستان را در کنار نمازخانة آن شرح داد .مدیر دبستان بهاره سلیمی
در سخنان خود گفت« :از کتابفروشی پرسیدند وضع کسب و کارت چگونه است؟ گفت :بسیار بد ،چون آنهایی
که پول دارند ،کمتر اهل مطالعه هستند و آنهایی که مشتاق به مطالعه هستند ،پول ندارند».
کتاب و مطالعه چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ برای همة اقشار باید اندیشید و خوراک تهیه کرد! شاید هنوز
قلبهایی برای کتاب میتپند .امروز دغدغهها زیادند .س��فرههای رنگینی در برابر کتاب پهن ش��دهاند که تأللوی
ظاهری آنها دست دراز کردن به کتاب را گاه به فراموشی هدایت میکند.
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مدرسهای با هشت هزار کتاب در کتابخانه

امروز کتابخانة دبس��تان بهاره سلیمی با بیش از هش��ت هزار جلد کتاب که تمامی آنها نو و از طرف «شورای
کتاب» کارشناسیشده هستند ،در حال فعالیت است .کتابخانة دبستان ما به این شیوه اداره میشود که جدیدترین و
تازهترین کتابهای منتشر شده برای سه گروه دانشآموزان ،کارکنان و اولیا را ارائه میدهد .همچنین برای مادرانی
که دارای سطح سواد پایینی هستند ،کتابهای خاصی دارد و برای تعدادی از مادران که باسواد نیستند ،کالسهای
سوادآموزی برگزار میکند.
مورد دیگری که از موفقیتهای دبستان بهاره سلیمی بهشمار میآید ،تشکیل تیم رشد است .این تیم برای تهیة
مجالت رشد ،ارتباط با دفتر مجالت رشد ،یافتن راههای کار با این مجالت و ...تشکیل شده است .عالوه بر این،
س��ه سال است که کارگاه پژوهش و نویسندگی در دبس��تان ما تشکیل میشود و تاکنون تمامی دانشآموزان ما از
پایة اول تا پنجم ابتدایی در این کارگاهها شرکت کردهاند .امروز اگر  362دانشآموز داریم 362 ،عضو کتابخانه نیز
داریم .دانشآموزانی که در این مدرس��ه درس میخوانند ،حتم ًا باید عضو کتابخانه ش��وند ،کارنامة کتابخوانی و
مطالعه بگیرند و نمرة کارگاه نویسندگی و پژوهش داشته باشند .البته نمره را در سطح ک ّمی نمیبینیم ،بلکه سطح
دانشآموزان را از نظر کیفی ارزیابی میکنیم.
تی��م رش��د برای کودکانی که کمتر مطالعه داش��ته و یا موضوعاتی را انتخاب کرده ک��ه چندان جالب نبودهاند،
برنامهریزی میکند .شوق و اشتیاقی که در دانشآموزان نسبت به امر کتاب و کتابخوانی ایجاد شده ،شوقی است
که معلمان ایجاد کردهاند .البته نگاه ویژة رشد و دستاندرکارانی که ما را در این زمینه حمایت کرده و بهسمت ما
آمدهاند نیز در این زمینه اثرگذار بوده است و این اقدامات بسیار قابل تقدیر است.
سال گذشته موفق شدیم برخی از مجالت رشد را بهصورت امانت به مادران بدهیم و پس از آن نیز کارگاهی
با حضور مادران برگزار کردیم .در روزهای ثبتنام سال تحصیلی بعد ،بسیاری از مادران به سراغ ما آمدند و گفتند
اسم ما را در فهرست کارگاه مجالت رشد بنویسید .ما میخواهیم در این کارگاه شرکت کنیم .در کتابخانة دبستان
بهاره س��لیمی به روی تمامی مادران باز اس��ت .در این دبستان به تعداد معلمان مجالت رشد تهیه میشود و برای
والدین نیز  10جلد مجلة رشد در نظر میگیریم .در این میان دانشجویانی که توانایی تهیة کتابها و مجالت رشد
را ندارند ،به کتابخانه میآیند و از امکانات ما استفاده میکنند .ما این کتابخانه را بهعنوان مرکزی در نیشابور ایجاد
کردهایم تا عالوه بر دانشآموزان ،معلمان و والدین ،دانشجویان نیز از آن بهره بگیرند.

استادان مجالت رشد را مهمان دبستان بهاره سلیمی میکنیم

فعالیتی که برای سال آینده در نظر گرفتهایم ،دعوت از استادانی است که در مجالت رشد کار کردهاند .هرچند
که دانشآموزان دبس��تان ما در کارگاههای آموزش��ی ش��رکت کردهاند ،اما به هر حال باید توانایی نویسندگی را از
استادان و صاحبنظران این حوزه فرابگیرند .ما در تالش هستیم که در این دبستان ،کارگاه آموزشی نویسندگی با
س��اختار علمی داشته باشیم .ش��اید در شهرستان نیشابور به این دلیل که مهد تمدن است ،ظرفیتهای قوی وجود
داش��ته باش��د ،اما به تجربه ثابت شده است که باید از تجربیات بیش��تری بهره گرفت و برای این کودکان که مانند
لوح سفیدی هستند ،بهترین برنامهها را پیشبینی و اجرا کرد.
همچنین ما در دبس��تانمان زنگ انش��ا را بسیار جدی گرفتهایم .در این میان ،دلنوشتههای دانشآموزان دبستان
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بهاره سلیمی موجب شد نویسندگانی چون ،هوشنگ مرادیکرمانی و مصطفی رحماندوست به مدرسة ما بیایند.
آنان باورشان نشده بود که این دلنوشتهها از طرف دانشآموزان دبستان بهاره سلیمی نوشته شدهاند .معتقد بودند
که دانشآموزان این دبستان به معنای واقعی مطالعه میکنند و برای نویسندگی آنها ،برنامههای خوبی تدوین شده
است .پس میشود در یک مدرسة دولتی هم روی مطالعة بچهها کار کرد.
در پایان درخواست دارم که مجالت رشد نیز مانند کتابهای درسی تلقی شوند .اگر مدیر و معلمان احساس
میکنند که دانشآموزان دوس��ت دارند این مجالت را بخوانند اما نمیتوانند هزینة آن را بدهند ،کاری انجام دهند
تا امکان مطالعة مجالت رشد برای آنان فراهم شود .امیدوارم در برنامة جدید آموزشوپرورش ،مجالت رشد هم
دیده شوند و همه به این نتیجه برسند که مجالت رشد نیز مانند کتابهای درسی الزماند و باید برای بچهها تهیه
شوند».
با پایان یافتن سخنان مدیر دبستان بهاره سلیمی ،محمد ناصری ،مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
مطالب��ی کوت��اه پیرامون اهمیت کتاب و کتابخوانی ارائه کرد و گفت« :بخش کتاب ،کتابخانه و تجهیز کتابخانه را
که جزو مهمترین وظایف تکنولوژی است ،از سایر فعالیتها جدا کردهام؛ به این دلیل که احساس میکنم کتاب و
کتابخوانی بسیار اهمیت دارد .الزم است به این موضوع بهطور ویژهای نگاه شود و اقدامات الزم برای گسترش
کتاب و کتابخوانی و تجهیز کتابخانهها صورت گیرد.
مس��ئولیت تأمین کتابهای آموزشی و مجالت رش��د ،مسئولیت بسیار سنگینی است که امروزه به دست خانم
ابراهیمی ،مدیر دبس��تان بهاره س��لیمی و سایر معاونان آموزشی در سراسر کشور در حال انجام است .به نظر بنده،
هنگامی که خانمها در کاری مشارکت داشته باشند ،دقتنظر و همة مسائل انسانی و عاطفی در کنار صبر و حوصله
بهکار گرفته خواهند شد.
بحث نمازخانه در کنار کتابخانه و ایجاد زمینه برای مش��ارکت خیرین مدرسهس��از بهمنظور ساخت کتابخانه و
تجهیز کتابخانهها نیز بحث مهمی است که در دبستان بهاره سلیمی دنبال شده و الزم است که این بحث در سایر
مدارس کش��ور نیز مورد توجه قرار گیرد .در این میان اجباری برای خرید مجالت رش��د از سوی دانشآموزان و
خانوادهها نداریم ،به این دلیل که مجالت رشد باید مجالتی لذتبخش و خواندنی برای دانشآموزان و خانوادهها
باش��ند و دانشآموزان نهتنها در طول س��ال تحصیلی ،بلکه الزم است که در اوقات فراغت خود نیز این مجالت را
بخوانند و از مطالب آنها لذت ببرند .ما باید اوقات دانشآموزان را با مطالعة غیردرس��ی غنی کنیم .البته سیاس��ت
آموزشوپرورش نیز این است که نه مواد آموزشی ،فقط کتاب درسی است ،نه معلم فقط آموزشدهنده است و نه
محیط آموزشی فقط کالس درس است.
آموزشوپرورش بیشتر از آنچه که هماکنون برای مجالت رشد میپردازد ،نمیتواند هزینه کند و بههمین دلیل
نیز نباید بهدنبال رایگان کردن محصوالت فرهنگی و آموزش��ی باشیم .بلکه باید بهدنبال افرادی باشیم که میتوانند
با بضاعت خود ش��رایطی را ایجاد کنند که با هزینههای ش��خصی ،مجالت رش��د را بهصورت رایگان در اختیار
دانشآموزان قرار دهند».
پ��س از س��خنرانی محمد ناصری ،محمدولی وحدانی ،نمایندة اس��تان خراسانش��مالی ،به ارائة گزارش��ی از
فعالیتهای انجام شده در این استان در جهت توسعة فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توزیع مجالت رشد پرداخت.
او دربارة نحوه پوششدهی به مناطق محروم استان خراسانشمالی گفت« :ما میدانیم که برای تهیه و انتشار مطالب
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مجالت رش��د زحمات فراوانی کش��یده میشود .یکی از مدارس اسفراین مجالت رشد را صحافی و بهعنوان منبع
آموزشی نگهداری میکند تا در صورت لزوم بهعنوان یک منبع مفید و غنی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد .این
اقدام ارزشمندی است که در جهت ترویج مجالت رشد مؤثر خواهد بود».

مجالت رشد باید به همة مناطق محروم برسند

«اکنون که معاونان آموزشی استانها نیز در گردهمایی نمایندگان مجالت رشد حضور دارند ،الزم است به این
نکته توجه داشته باشند که برای گسترش مطالعه و جذب دانشآموزان به مجالت رشد ،میتوانند از فصل تابستان
که فصل اوقات فراغت دانشآموزان اس��ت ،بهره بگیرند و مجالت رش��د یکسال تحصیلی را به دانشآموزانی که
در طول س��ال تحصیلی امکان مطالعة مجالت رش��د را نداش��تهاند ،ارائه کنند .میتوانند این مجالت را بهصورت
امانت در اختیار دانشآموزان قرار دهند.
موردی که در اس��تان ما اتفاق افتاده این اس��ت که مجالت رش��د مناطق محروم را کام ً
ال پوشش دادهاند .برخی
از هم��کاران ب��ه ما مراجعه کردن��د و گفتند دانشآموزان ما تا به حال مجالت رش��د را ندیدهاند .ما برای مقابله با
این مش��کل و برای اینکه دانشآموزان مناطق محروم نیز به مجالت رشد دسترسی داشته باشند ،صددرصد مناطق
روس��تایی اس��تان خود را تحت پوشش مجالت رشد قرار دادیم .این اقدام بسیار مؤثر بود و توزیع این مجالت در
مناط��ق محروم ک��ه دانشآموزان به دلیل کمبود امکانات کمتر در جمع حاضر میش��وند و اعتماد به نفس الزم را
ندارند ،بسیار اثر گذاشت.
همکاران��ی که باالی  20س��ال س��نوات خدمتی دارند ،کمتر به مجالت رش��د توجه دارن��د و این مجالت را
نمیخوانن��د .ام��ا معلمان کمتجربة مناطق محروم که هم وقت بیش��تر و هم عالقه به مطالعة مجالت رش��د دارند،
از این مجالت اس��تقبال بیش��تری میکنند .در مجموع ضروری است که مجالت رشد در اختیار تمامی معلمان در
مناطق محروم قرار گیرند».

نظام جدید تألیف کتب درسی

در این نشس��ت ،فریبا کیا ،مدیر طرح س��اماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر ،با اشاره به سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش و اجرای نظام آموزشی جدید از سال آینده ،پیرامون کتابهای جدیدالتألیف پایههای دوم و ششم
ابتدایی و اقداماتی که از سوی دفتر برای تأمین منابع درسی این پایههای تحصیلی صورت گرفته است ،سخنرانی
کرد و گفت« :براس��اس س��ند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،از س��ال تحصیلی آینده پایة ششم به دورة ابتدایی
افزوده خواهد ش��د و نظام آموزشی  6-3-3اجرایی خواهد ش��د .بر این اساس ،عالوه بر تألیف کتابهای جدید
برای پایة شش��م ،کتابهای پایة دوم ابتدایی نیز تغییر کردهاند .به عبارت دیگر ،این دو پایه بهعنوان دو پایة دارای
محتوای جدید به نظام آموزشی وزارت آموزشوپرورش اضافه میشوند».

معرفی  700عنوان کتاب کمکآموزشی به مدارس

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،امسال در راستای تغییر نظام آموزشی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
براساس دو عنوان «تفکر و خالقیت» و «فناوری» بیش از  700عنوان کتاب کمکآموزشی مرتبط با پایههای دوم و
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شش��م ابتدایی را انتخاب کرده و چکیدة آنها را در دو جلد با عنوان «کتابنامة رش��د پایة دوم» و «کتابنامة رشد
پایة شش��م» آماده س��اخت است .سایر کتابنامهها طبق معمول هر س��ال منتشر میشوند و در اختیار مدارس قرار
میگیرند.
هر نوع کتاب آموزش��ی برای انتخاب باید از منابع اس��تاندارد و مجازی باشد که سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزش��ی تعیین میکند .آموزشوپرورش احس��اس کرده اس��ت که بعضی از تولیدات ،تحقق اهداف عالی نظام
آموزشوپرورش را دچار مشکل میکنند و به آنها لطمه میزنند.
کتابهای کمکآموزشی که از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی معرفی میکنیم ،مکمل کتابهای
درسی و همراه کتابهای درسی هستند .طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی و کمکآموزشی هم کمک خواهد
کرد که کتابها به س��مت برنامة درس��ی بروند .تاکنون با توجه به کارگاههایی که داشتهایم ،توانستیم طی  13سال
گذشته 50 ،درصد از نشر کشور را همسو با برنامة درسی ملی پیش ببریم».

قدمی کوتاه برای طی کردن راهی بلند

طاهره حمیدی ،معاون آموزش ابتدایی اس��تان خراس��انجنوبی از دیگر س��خنرانان نخس��تین روز گردهمایی
نمایندگان مجالت رش��د بود .وی با اش��اره به اقدامات این اس��تان در راستای توس��عه و ترویج مجالت رشد در
میان دانشآموزان و فرهنگیان ،گزارش��ی دربارة فعالیتهای این اس��تان بهویژه در مناطق محروم ارائه کرد و گفت:
« 18اردیبهش��ت سال  ،1391خراس��انجنوبی میزبان مهمانان ارجمندی بود و میزبان مدیرکل ،معاونان و سردبیران
مجالت رش��د بودیم .از حضور این بزرگواران در خراسانجنوبی بس��یار سپاسگزاریم .سرزمین ما از دیرباز مهد
علم ،اندیش��ه و فرهنگ بوده و مردان و زنان بزرگی را در عرصههای گوناگون ،نهتنها به کش��ور که به دنیا معرفی
کرده اس��ت؛ سرزمینی که نقطهنقطة آن تش��نة ایثار و ازخودگذشتگی است .حضور بزرگواران در استانها فرصت
مغتنمی است که همکاران ما از نزدیک از نقطهنظرات و دیدگاههای ارزشمند آنان آگاه شوند.
برگزاری گردهماییها و جلس��ات متعدد با نمایندگان مجالت رش��د و معاونان آموزش��ی از مواردی بود که به
ما کمک کرد ،آزمونهای حضوری ،پیکهای بهاری و نمایش��گاههای متعددی را در استان پیگیری کنیم .همچنین
همکاران ما در مدارس استان فعالیتهای خودجوشی را در این حوزه انجام دادند .ما تاکنون تمامی مجالت رشد
را جمعآوری و برای هر  30عنوان مجلة رش��د نمودارهای مقایس��های اشتراک تهیه کردهایم .البته مجالت رشد را
بهصورت رایگان در اختیار مناطق محروم قرار میدهیم و امید داریم که همانند گذشته با استمرار فعالیتها ،شاهد
تحقق اهداف نظام تعلیموتربیت باشیم».

ساعات درسی خالقیت در خراسان رضوی

در بخش دیگری از نشس��ت ،پگاه احراری ،معاون آموزش��گاه جوانه ناحیة  7اس��تان خراسانرضوی ،به ارائة
گزارش��ی دربارة فعالیتهای مدرسهای در استان خراسانرضوی پرداخت و دربارة اقدامات خود در جهت توسعه
و ترویج مجالت رشد در میان دانشآموزان و خانوادهها گفت 10« :سال است که در زمینة آموزش تفکر خالق به
معلمان و دانشآموزان کار میکنم و در کالسهای آموزش ضمن خدمت ،آموزش روشهای خالق و تفکر خالق
را بر عهده دارم .ما در مدرسه چهار سال است که بهصورت مدون یک ساعت درسی با عنوان «آموزش خالقیت»
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برای تمام دانشآموزان داریم .مدرسة ما حدود  1000دانشآموز و شش شعبه دارد که همه تحت پوشش مجالت
رشد هستند و مجالت رشد در اختیار تمام همکاران قرار میگیرد.
بعد از اضافه ش��دن ساعت درس��ی «خالقیت» به برنامة درسی مدرس��ه که نظاممند است ،پیش آزمون دارد و
معلمان مخصوص این درس نیز در مدرس��ه حضور دارند ،تکنیکهای آموزش��ی به دانشآموزان ارائه میش��ود و
در نهایت به آنها کارنامة خالقیت داده میش��ود .در اکثر جلس��اتی که در مدارس برگزار میکنیم ،تالش داریم از
تکنیکهای خالقیت که در کالسهای درس��ی آموزش داده میش��وند نیز اس��تفاده کنیم .برای مثال اگر قرار است
در جلس��ات شورای آموزگاران موردی بررسی ش��ود و یا پیشنهادی ارائه شود ،تکنیکهای خود را مطرح کنیم و
براساس این تکنیکها به طرحهای جدید میپردازیم.
جش��نوارة «بش��قاب رشد» به ش��کلی که در مدرسة ما اجرا میش��ود ،تاکنون در هیچ استان دیگری اجرا نشده
است .البته همکاران در سایر استانها بهطور قطع شکلهای دیگر آن را اجرا کردهاند .طرح ما بر این اساس است
که بچهها صرف ًا مجالت رشد را بخوانند و احساس کنند که کاربرد دارند و باید آنها را نگه دارند .گاهی مشاهده
میکنیم که ارتباط دانشآموزان با مجالت رش��د تنها به قیچی کردن عکسهای آنها محدود اس��ت .ما خواستیم با
برگزاری جش��نوارة «بش��قاب رش��د» به بچهها انگیزه بدهیم که این مجالت را نگه دارند و بدانند که این مجالت
کاربردی عالوه بر خواندن دارند.
پش��ت جلد مجالت رش��د به آموزش پخت یک غذای ساده اختصاص دارد و ش��مارههای امسال همه پخت
ش��یرینی بود .ما برای مدرسة خودمان که یک مدرسة پسرانه اس��ت ،برگزاری جشنوارة «بشقاب رشد» را پیشنهاد
کردیم .بنا ش��د که به بچهها اطالع دهیم ،روز  19اس��فند س��ال  1390که یک روز تعطیل بود ،جش��نوارهای به نام
«بشقاب رشد» داشته باشیم .بچهها از شیرینیهایی که در مجالت رشد طرز تهیة آنها آمده است ،یکی را انتخاب
کنند ،بپزند ،تزئین کنند و به جش��نواره بیاورند و هنگامی هم که به همراه خانوادة خود به این جش��نواره میآیند،
مجلهای را که دستور پخت شیرینی مورد نظر در آن است ،بیاورند.
برای برگزاری این جشنواره ،در تمامی هفتههای آذرماه جلسه داشتیم و بر این اساس ،فرمهایی را برای ثبتنام
بچهها تهیه کردیم .بچهها ثبتنام میکردند و با پر کردن این فرمها اطالع میدادند که از میان شیرینیهای مجالت
رشد ،کدام شیرینی را انتخاب و با کمک خانوادة خود تهیه میکنند .البته عالوه بر دانشآموزان شرکتکننده ،سایر
دانشآموزان مدرس��ه نیز آمدند .برای هر دانشآموزی که به جش��نواره آمده بود ،جایزهای در نظر گرفتیم و تا هیچ
دانشآموزی دست خالی بیرون نرود.
فرس��تادن دانشآموزان پسر به آشپزخانه و درست کردن ش��یرینی به همراه خانواده ،نیازمند انگیزههای خاصی
بود .لذا در تمام مدت با تراکتها و تبلیغاتی که در س��طح مدرس��ه داشتیم ،تالش کردیم بچهها را تشویق کنیم که
در این جش��نوارهها ش��رکت کنند .س��عی کردیم هیچ دو تراکتی را ش��بیه هم نصب نکنیم و مرتب آنها را عوض
میکردیم .در روز جش��نواره دانشآموزان با خانوادههایش��ان به مدرسه آمدند .شمارة هر دانشآموز روی شیرینی
او نصب میش��د و داوران در اتاقی دیگر ش��یرینیها را تس��ت میکردند و امتیاز میدادند .در پایان ،تندیسی را که
خودمان تهیه کرده بودیم و به ش��کل بش��قاب بود ،به  10نفر هدیه دادیم و در کنار آن برای تمامی دانشآموزان
تقدیرنامه تهیه کردیم.
در برگزاری این جشنواره ،خانوادهها همه اعتقاد داشتند که برای فرزند ما مهم نبود که جایزه بگیرد ،بلکه شب
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جش��نواره به او و به ما خیلی خوش گذش��ت .طرحی که برای سال آینده در نظر گرفتهایم ،طرحی زمانبر است و
به همین دلیل کار را از تیرماه  1391شروع کردهایم .موضوع دورة بعدی این جشنواره عکاسی و فیلمسازی مستند
است .امیدواریم نتیجة آن را در گردهمایی سال آینده ارائه کنیم».

دانشآموزان روستایی تشنة مجالت رشد هستند

س��یدجواد ساالری ،نماینده مجالت رش��د در استان خراسانرضوی ،سخنران دیگر این جلسه بود که با اشاره
به تحت پوش��ش مجالت رش��د نبودن دانشآموزان در مناطق محروم و مناطق روس��تایی و عش��ایری این استان،
دربارة اقدامات انجام ش��ده در این زمینه گفت« :نرس��یدن مجالت رشد به دست دانشآموزان در مناطق محروم و
دانشآموزان روستایی و عشایری ،دغدغهای بود که همواره در خراسانرضوی با آن روبهرو بودهایم .در این راستا
بهمنظور برگزاری جش��نوارة «رش��د برای رش��د» برنامهریزی کردیم و بیش از  50درصد دانشآموزان روستایی و
عشایری را تحت پوشش و توسعة کمی و کیفی مجالت رشد قرار دادیم .البته همواره این دغدغه را داشتهایم که
مجالت رشد در نقاط محروم هم به دست دانشآموزانی برسد که توانایی مالی ندارند.
براس��اس آسیبشناس��ی که در کمیتة تخصصی آموزش استان انجام ش��د و با توجه به نظرات بسیار خوبی که
همکاران ما در اس��تان داشتند ،موفق شدیم دستورالعمل جش��نوارة «رشد برای رشد» را برای دانشآموزان ابتدایی
مصوب و به اس��تان ابالغ کنیم .نحوة اجرای جش��نواره به این صورت بود که مخاطب آن دانشآموزانی بودند که
مجالت رشد را دریافت میکردند .البته در راستای تقویت تفکر خالق ،پژوهشمحور کردن یادگیری دانشآموزان
و آموزش مهارتهای زندگی که مدنظر طرح تحول بنیادین آموزشوپرورش اس��ت ،تمامی همکاران ما از مرحلة
اول به خوبی اس��تقبال کردند .در مرحلة اول ،مجالت رش��د در مناطق مرزی بهصورت رایگان توزیع شد و زمینة
آن در اس��تان فراهم ش��د که حتی دانشآموزان مرزی ما نیز در این جش��نواره شرکت کنند .ما در این جشنواره از
محتوای مجالت رشد بهره گرفتیم.
در جش��نوارة «رش��د برای رش��د» ما نکات تربیتی را انتخاب و در تابلو اعالنات مدرس��ه نصب میکردیم و
دستس��اختههای دانشآموزان را در نمایشگاه به نمایش میگذاش��تیم .همچنین بخش روانخوانی جشنواره را با
موضوعات و مطالب متنوع برای دانشآموزان برگزار کردیم که با اس��تقبال از سوی خانوادهها روبهرو شد .در این
جشنواره  250مقاله دریافت شد که  41مقاله بهعنوان مقاالت برتر شناخته شدند».

مجالت رشد به مجلة دیواری تبدیل شوند

ساالری در بخش دیگری از سخنان خود به ارائة پیشنهادات و راهکارهایی به منظور توسعه و گسترش هرچه
بیشتر مجالت رشد در میان دانشآموزان ،خانوادهها و فرهنگیان پرداخت و گفت« :تبدیل مجالت رشد به مجالت
دیواری اقدام خوبی اس��ت که میتواند از س��وی دفتر دنبال ش��ود .دفتر میتواند عالوه بر مجالتی که در اختیار
دانشآموزان قرار میدهد ،یک روزنامة دیواری نیز تهیه کند؛ یک روزنامهدیواری که در آن اطالعرسانی نیز وجود
داش��ته باش��د و گلچینی از مطالب مجالت رش��د در قالب روزنامة دیواری تهیه و به استانها ارسال شود تا امکان
دسترسی به این مجالت برای همه ایجاد شود و دانشآموزانی که مخاطبان رشد نیستند ،از این طریق جذب شوند.
پیش��نهاد دیگر اینکه برخی از دانشآموزان مدارس راهنمایی و متوس��طه بهعنوان «همیار کتابدار رشد» انتخاب
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ش��وند و بهعنوان نمایندگان ما در مدارس به توس��عه و ترویج مجالت رش��د کمک کند .در دورههای راهنمایی و
متوس��طه ،مجالت رشد مخاطبان محدودی دارند .البته زمانی که بررس��ی میکنیم ،میبینیم که بیشتر دانشآموزان
دختر مخاطب قرار گرفتهاند و دانشآموزان پسر کمتر دیده شدهاند .فعالیتهای ویژة دانشآموزان پسر در مجالت
رشد ،معموالً محدودتر هستند و به جرئت میتوانیم بگوییم که  98درصد دانشآموزان دختر دورة ابتدایی و حتی
همکاران خواهر مشارکت دارند .بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید در این زمینه برویم.
ارتباط س��ردبیران و نمایندگان مجالت رشد با دانشآموزان دیگر کشورها نیز از اهمیت باالیی برخودار است.
به این معنی که عالوه بر دانشآموزان خودمان در اس��تانهای سراس��ر کش��ور ،به انتقال مفاهیم برای دانشآموزان
س��ایر کشورها بپردازیم .برگزاری مس��ابقة پیامکی نیز میتواند در توسعه و ترویج مجالت رشد بسیار مؤثر باشد.
البته میتوانیم در مجالت رشد ،مسابقة پیامکی داشته باشیم تا دانشآموزان با دریافت هر مجلة رشد بتوانند عضو
آن ش��وند و وقتی در مس��ابقة پیامکی یکی از مجالت شرکت میکنند ،نام آنان در شمارههای بعدی مجله به چاپ
برسد که این امر هم مؤثر خواهد بود.
همچنی��ن ،میتوانی��م هزینة مجالت رش��د را کمی افزایش دهیم و این درآمد را خرج تبلیغ مجالت رش��د در
صداوس��یما کنیم تا اولیای دانشآموزان در مورد مجالت رش��د توجیه ش��وند .اگر اولیا توجیه ش��وند ،در جذب
دانشآموزان به استفاده از مجالت رشد بسیار مؤثر خواهد بود.
توزیع مجالت رش��د بین مس��ئوالن ادارة کل و ادارات بهصورت رایگان نیز بس��یار مؤثر خواهد بود .یکی از
ابتکارعملهای استان خراسانرضوی این بوده است که مجالت رشد را در مناطق محروم بهصورت رایگان توزیع
کرده و الزم است که در سایر استانها نیز اجرا شود».

ضرورت تقویت رابطة نمایندگان مجالت رشد در استانها با مدارس

ش��املو ،از دیگر سخنرانان حاضر در این جلس��ه بود که به ارائة مطالبی پیرامون وضعیت توزیع مجالت رشد
در استان خود پرداخت و با ارائة گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این استان گفت« :همکاران ما در استانها
فعالیتهای آموزش��ی و تربیت��ی متنوعی را پیگیری میکنند و یکی از وظایفی که ب��ر عهده دارند ،توزیع مجالت
رشد است .البته طی چند سال اخیر تعاملشان با دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی تا حدی بوده که با توجه به
کاهش تعداد دانشآموزان ،با افزایش درخواست برای دریافت مجالت رشد روبهرو بودهایم .در واقع از زمانی که
معاونان آموزشی در استانها این همکاری را بیشتر کردهاند ،آمار نیز بیشتر شده است.
در این میان دو خواس��ته برای س��ال تحصیلی جدید دارم :اول اینکه از ابتدای س��ال تحصیلی ،به دانشآموزان
بستههای آموزشی ارائه خواهد شد .در این بستهها دو عنوان مجله برای پایههای دوم و ششم ابتدایی در نظر گرفته
ش��ده است که دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی رس��م ًا برای توزیع این مجالت اقدام نمیکند و دفتر چاپ و
توزیع آنها را توزیع میکند .اما اینکه در اس��تانها رصد ش��ود و مطمئن شویم به دست دبیران میرسد ،از اهمیت
باالیی برخوردار است و به سازمان کمک میکند تا دریابد نکات مورد نظرش محقق شدهاند یا خیر.
نکتة دوم این که مصوبة  828شورای عالی آموزشوپرورش در خصوص مواد آموزشی و رسانههای آموزشی
و تربیتی قرار است در مدارس اجرایی شود .به این منظور الزم است که نقش نمایندگان ما کمی پررنگتر شود و
این نمایندگان باید رصد داشته باشند و بدانند که این بخشنامه تا چه حد در مدارس اجرا میشوند.
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این دو فعالیت به فعالیتهای نمایندگان اضافه میش��ود .در این صورت نمایندگان نشریات رشد به نمایندگان
نشریات رشد و کتابهای کمکآموزشی تبدیل میشوند و در حقیقت کمکرسان سازمان در توزیع بستة آموزشی
خواهند بود و باید ببینند که چگونه توزیع میش��ود .البته در همة اس��تانها این فعالیتها وجود دارند .تعاملی که
نمایندگان اس��تانها با ما دارند ،موجب افزایش ش��مارگان مجالت رش��د شده اس��ت .در برنامة سال  1391دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،تعامل با استانها بیشتر خواهد شد».

تجهیز کتابخانههای کالسی به مجالت رشد

در بخش دوم نشس��ت ارائة نظرات و پیش��نهادات نمایندگان مجالت رشد که بعدازظهر روز دوشنبه  19تیر از
ساعت  14تا  16برگزار شد ،راحمه رجایی ،معاون آموزش ابتدایی استان مرکزی به ارائة گزارشی از فعالیتهای
استان مرکزی و ایدهها و روشهای خالق در فرهنگسازی مجالت رشد پرداخت و گفت« :سال گذشته وقتی در
جلس��ه مجالت رشد شرکت کردم و از انتظاراتی که از ما دارند ،باخبر شدم ،احساس کردم که توانمندی استان ما
بیشتر از اینهاست و باید در این حوزه بیشتر تالش داشته باشیم و نتایج بهتری دریافت کنیم.
در اولین گام همایشها و جلس��اتی را در جهت اطالعرس��انی ،فرهنگسازی و ارتقای سطح رؤسا ،معلمان و
دانشآموزان در سطح استان مرکزی برگزار کردیم .مجمع عمومی گروههای آموزش ابتدایی را تشکیل دادیم ،برای
مدیران مجتمعها بهصورت ویژه ،همایش��ی را برگزار کردیم ،برای کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجالت رشد
جلس��های داشتیم و هماهنگی بسیار نزدیکی هم با معاون آموزش متوسطه انجام دادیم و حوزة معاون متوسطه نیز
این موضوع را در دس��تور کار خود قرار داد .همچنین جلس��ات متعددی با کارشناسان مناطق و مدیران مدارس در
منطقه داشتیم.
تجهیز کتابخانههای کالس��ی به مجالت رش��د از جمل��ه طرحهای ما در زمینة افزایش می��زان مطالعه ،تقویت
خودآم��وزی و دانشافزای��ی علمی دانشآم��وزان بود .به این منظور بخش��نامهای به مدارس فرس��تادیم و به آنان
اجازه دادیم که مجالت رش��د را از طریق سرانة دانشآموزی بخرند و کتابخانههای خود را تجهیز کنند .رشدهای
تخصصی را نیز برای معلمان خود خریداری و در کتابخانة مدارس بایگانی کنند.
کار دیگری که در اس��تان مرکزی انجام ش��د ،امضای تفاهمنامه با مناطق بود که چهار بند از این تفاهمنامه به
مجالت رش��د اختصاص دارد .براس��اس این تفاهمنامه مناطق ،متعهد ش��دند که تمامی تالش خود را در جهت
فرهنگس��ازی و جذب دانشآموزان به مطالعة هرچه بیشتر مجالت رشد انجام دهند و در این میان ،مسابقاتی نیز
برای دانشآموزان و معلمان برگزار شد.
برگزاری مسابقات علمی معلمان از دیگر فعالیتهای ما بود .ما مجالت رشد را بهعنوان یکی از منابع اصلی در
دس��تور کار خود قرار دادیم و کوش��یدیم که معلمان در این مسابقات بیشتر کار فرهنگی انجام دهند .در نمایشگاه
هوشمندس��ازی و کتاب کودک و نوجوان نیز ،مجالت رش��د را به منظور آش��نایی بیشتر معلمان و دانشآموزان به
نمایش گذاش��تیم .همچنین ،با توجه به معرفی کتابهای مورد تأیید س��ازمان پژوهش در پایان کتابهای درس��ی
دانشآموزان ،نمایش��گاهی را در س��طح استان برگزار کردیم و در این نمایشگاه عالوه بر عرضة کتابهای درسی،
مجالت رشد را نیز به نمایش گذاشتیم.
خرید و توزیع مجالت رش��د در مناطق محروم ،از دیگر فعالیتهای ما در اس��تان مرکزی اس��ت .از آنجا که
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دانشآموزان در مناطق محروم قدرت خرید مجالت رشد را ندارند ،طرحی را تدوین و در شورای آموزشوپرورش
به تصویب رساندیم که در سال گذشته ،حدود  15میلیون و  500هزار تومان به آن اختصاص دادیم .در سال جاری
نی��ز پرداخ��ت  23میلیون تومان را برای فیلم و مجالت رش��د تصویب کردهایم .مجالت رش��د در مدارس مناطق
محروم بهصورت رایگان توزیع میشوند .طرح مذکور در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت».

لزوم توجه بیشتر به پیکهای دانشآموزی

«یکی از گامهایی که الزم اس��ت در دورههای راهنمایی و متوس��طه بیشتر روی آن فکر شود تا استقبال بیشتری
از مجالت رش��د صورت گیرد ،توجه به پیکهای دانشآموزی اس��ت .بر این اس��اس ،تبلیغات مجالت رش��د را
پش��ت پیکهای دانشآموزی که میان دانشآموزان راهنمایی و متوس��طه توزیع ش��د ،قرار دادیم .همچنین ،ارسال
مقاالت و آثار دانشآموزان و معلمان به دفتر انتش��ارات از دیگر فعالیتهای ما بود .بر این اس��اس ،برای معلمان و
دانشآموزانی که اهل تحقیق و پژوهش بودند و نمیدانس��تند آثار خود را چگونه ارس��ال کنند ،راه را باز کردیم و
از آنان خواس��تیم که آثار و مقاالت خود را برای ما ارس��ال کنند .در مجموع  50اثر در بخش معلمان و  20اثر در
بخش دانشآموزی از استان ما به دفتر انتشارات و فناوری آموزشی رشد فرستاده شد.
با توجه به فعالیتهایی که در سال جاری در استان مرکزی در زمینة توزیع و توجه به مجالت رشد انجام شد،
تعداد مجالت رشدی که دریافت کردیم ،امسال نسبت به سال گذشته چهار و نیم درصد رشد داشت .در دورههای
آموزش ضمن خدمت نیز که در س��ال تحصیلی  90-91برای معلمان برگزار ش��د ،از  21هزار و  282نفر در س��ه
دورة تحصیلی 14 ،هزار و  762نفر نمرة قبولی کسب کردند».
رجایی در ادامه به ارائة نظرات و پیشنهادات خود به منظور توسعة کمی و کیفی انتشار و توزیع مجالت رشد
از س��وی دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی پرداخت و در این بخش از سخنان خود گفت« :در یکی از مناطق
اس��تان مرکزی ،پنج مدرس��ه که فعالیتهای زیادی در حوزة مجالت رش��د انجام دادهاند ،با عنوان رش��د شناخته
ش��دهاند که در حال توس��عة این مدارس هستیم .اگر این اقدام در سایر استانها نیز انجام شود ،نتیجة خوبی در پی
خواهد داشت».

سه رکن دانشآموز ،معلم و خانواده بیشتر با هم هماهنگ شوند

«اگر اهمیت مطالعات غیردرسی دانشآموزان را در شورای معلمان مطرح کنیم ،نتیجة خوبی میگیریم .به عالوه
میتوانیم برخی از س��اعات انشا را به کتابخوانی و مطالعة مجالت رشد اختصاص دهیم که بهطور قطع رویکرد
خوبی برای ش��ناخت بیش��تر دانشآموزان از مجالت رشد و استفاده از این مجالت خواهد بود .از آنجا که مدرسه
از سه رکن دانشآموز ،معلم و خانواده تشکیل شده است و در صورتی که این سه رکن با هم همراه شوند ،نتایج
س��ودمندی بهدس��ت خواهیم آورد ،پیش��نهاد میکنم اولیا را از اهمیت و تأثیر مطالعه در پیشرفت و رشد تحصیلی
دانشآموزان آگاه کنیم و ش��رایطی فراهم س��ازیم تا اولیا رفتهرفته مجالت رش��د و کتاب را نیز در س��بد مصرف
خانوادة خود قرار دهند.
ما در استان مرکزی دفترچهای با عنوان «یار مهربان» داریم و بچهها پیام کتابهایی را که از کتابخانه میگیرند،
در آن مینویس��ند .بر این اس��اس ،در پایان هر ماه در مدرس��ه و هر سه ماه در منطقه و در طول یک سال در سطح
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استان ،کسانی که بیشترین تعداد کتاب را مطالعه کرده باشند ،معرفی و تجلیل میشوند.
برگزاری مسابقه از مطالب و محتوای مجالت و اهدای جایزه ،ارائة کار پژوهشی در کالس و مدرسه از محتوای
مجالت مرتبط با دروس ،برگزاری نمایشگاههای مجالت رشد در بعد وسیعتر ،کاهش حجم و مسئلهمحور کردن
محتوای درس��ی ،تغیی��ر روش تدریس و اکتف��ا نکردن به یک منبع آموزش��ی ،جذب دانشآموزان با اس��تفاده از
روشهای گوناگون ،اختصاص س��اعاتی بهعنوان س��اعات مطالعة غیردرسی در برنامة هفتگی دانشآموزان ،تالش
بیشتر رسانههای جمعی برای معرفی مجالت رشد و تهیة ویژهنامهای برای اولیا ،اقدامات خوبی هستند که میتوان
به منظور ترویج مجالت رشد در استانها انجام داد.
توس��عة میزان مش��ارکت فرهنگیان و معلمان در زمینة تحقیق و پژوهش از دیگر اقداماتی اس��ت که اس��تانها
میتوانند انجام دهند .به این منظور میتوان جلس��اتی را در اس��تانها با حضور معلمان و حتی دانشآموزان برگزار
و از آنها نظرسنجی کرد و نتیجة نظرسنجی را برای دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی فرستاد».

غنیسازی یادگیری در دوره آموزش علوم با استفاده از محتوای مجالت رشد

در بخش دیگری از نشس��ت ارائة نظرات ،پیش��نهادات و طرحهای نمایندگان مجالت رش��د ،فیلمی کوتاه از
ابتکارات خدیجه رودچی ،معلم آزمایش��گاه از ش��یراز در زمینة اس��تفاده از مجالت رش��د در آموزش فیزیک به
دانشآموزان پخش ش��د .پس از پایان فیلم ،مس��ئوالن و نمایندگان حاضر آن را مورد تشویق قرار دادند و این فیلم
بهعنوان فیلمی خالقانه و همراه با ابتکار معرفی شد.
خدیجه رودچی دربارة این فیلم و اقدامات آموزشی خود در جهت آموزش فیزیک به دانشآموزان با بهرهگیری
از مجالت رش��د گفت« :به مدت  20س��ال در آزمایشگاه مرکزی ش��یراز در جنوب شهر ،مربی آزمایشگاه بودم و
س��الها با دانشآموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوس��طه سروکار داشتم .در این  20سال متوجه شدم که دانشآموزان
ما در گرفتن مفهوم و یادگیری مفاهیم اساس��ی علوم مش��کل دارند .وقتی در فیزیک به دانشآموز از قانون جاذبه
میگویی��م ،ای��ن قانون را خوب حفظ میکن��د ،اما کاربرد آن را نمیداند .یعنی دانشآم��وز ابتدایی ما خوب حفظ
میکند ،ولی خوب درک نمیکند .همین مسائل موجب شد به این فکر بیفتم که چگونه میتوانم مفاهیم اساسی را
به دانشآموز بیاموزم و علم را کاربردی کنم.
حدود دو س��ال اس��ت که پست متصدی آزمایشگاه را از مدارس برداشتهاند .به همین دلیل وقتی میخواهیم به
آزمایش��گاه برویم ،کسی نیست که آزمایش��گاه را برای ما آماده کند و به همین دلیل به آزمایشگاه نمیرویم .مدیر
مدرسه میگوید وسایل آزمایشگاهی گران است ،به همین دلیل نیز انجام آزمایش در آزمایشگاه کار مشکلی است.
پس به این فکر افتادم که ابتکاری به خرج دهم و در آن ،عالوه بر اس��تفاده از مجالت رش��د ،اذهان را نیز نس��بت
به آزمایش��گاه بیدار کنم .بر این اس��اس انجمنهایی هم داریم که انجمن حافظان قرآن کریم از جملة آنهاس��ت.
طرح درس این انجمن آماده شده و الزم است که یک دپارتمان علمی نیز برای آن راهاندازی کنیم .انجمن مهارت
کس��ب علوم نیز از دیگر انجمنهای ما بهش��مار میآید که در آن آزمایشهای خالقانهای برای دانشآموزان انجام
میشود .در این انجمن علوم را به فیزیک ،شیمی و زیست تقسیمبندی کردهایم.
تالش کردم با وس��ایل ارزانقیمت ،سیدیهای خراب ،اسباببازیهای خراب شده و ...آزمایشهای سادهای
طراحی کنم تا معلمان بهراحتی برای دانشآموزان خود اجرا کنند و دیگر نیازی به صرف هزینههای باال نباشد.
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پیش از این در جنوب ش��هر ش��یراز تدریس میکردم .بهدلیل انجام آزمایشهای ابتکاری ،اکنون دو سال است
که در یکی از مدرسههای تیزهوشان شمال شهر شیراز تدریس میکنم .در این مدرسه که خودم به کالس میروم
و آزمایش��ات را انجام میدهم ،یک نظرس��نجی انجام دادم و دریافتم ،از  100درصد دانشآموزان ،پنج درصدشان
بیتفاوتان��د و بقی��ه معتقدند که از این آزمایشها خیل��ی مفیدند .اجرای این آزمایشه��ا و تأثیرگذاری آنها بر
یادگیری دانشآموزان موجب شد که خانوادهها مراجعه کنند و نحوة اجرای این آزمایشها را جویا شوند.
در مجلة رش��د آموزش راهنمایی متأسفانه کار عملی برای دانشآموزان درج نمیشود .از مسئوالن و سردبیران
مجالت رش��د تقاضا دارم که دانشآموزان را بهگونهای با اس��تفاده از کار عملی در مجالت رش��د درگیر کنند و
شرایطی فراهم آورند دستورالعمل کار آزمایشی و پژوهشی در مجالت رشد برای دانشآموزان فراهم شود و این
آزمایشها بهگونهای باشد که دانشآموزان با وسایل دورریز بهراحتی بتوانند آنها را انجام دهند».

تغییر ساختار و نگرش در سیستم آموزشی اجتنابناپذیر است

فاطمه ذوالفقاری ،مدیر آموزش��گاه اختر دانش از اس��تان یزد ،از دیگر سخنرانان این بخش از نخستین روز از
گردهمایی دو روزة نمایندگان مجالت رشد بود که در بخشی از سخنان خود با ارائة گزارشی از فعالیتهای استان
یزد در زمینة توسعه و ترویج کمی و کیفی مجالت رشد ،به ارائة ایدهها و پیشنهادات خود پرداخت و گفت« :نظام
آموزش��ی چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال تغییر اس��ت .به منظور ایجاد آمادگی برای این تغییرات ،مجموعهای
تش��کیل دادهایم به نام «اختردانش» که حاصل یک سلس��له انجمنهای موضوعهای درسی و دپارتمانهای علمی
اس��ت .البته س��رگروهها و رئیس گروههای آن ،مدرسان مدرسة خودمان هستند .شعار اصلی که برای این مجموعه
انتخاب کردهایم این اس��ت :برای جهانی زندگی کردن ،الزم و ضروری اس��ت که ارتباط خوبی میان س��ه قوة
دانش ،نگرش و مهارت برقرار شود .فضای فیزیکی مدرسة ما و حتی پردههای این مدرسه نمود آموزشی دارند.
ساعت آفتابی مدرسة ما که روی درخت نصب شده ،بزرگترین ساعت آفتابی موجود در ایران است.
ما از تمامی فضاهای مدرس��ه برای آموزش اس��تفاده کردهایم .این مدرسه ،مدرسهای قدیمی است که بازسازی
شده ،پردههای این مدرسه نشاندهندة زیباییهای نجوم و خالقیت زیبای خداوند است».
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گام دوازدهم

نمایندگان استانی ،همراهان فرهنگی و اجرایی
رشد

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

نمایندگان نش��ریات رشد در استانهای کشور ،حلقة واسط میان تدوینکنندگان نشریات و مخاطبان آنها
در سراس��ر کش��ورند .با تالش آنهاست که این نشریات همهساله به دس��ت تعداد بیشتری از دانشآموزان،
دبیران و مدیران مدارس میرس��د .این نمایندگان هر س��ال دور هم جمع میش��وند تا فعالیتهای یکدیگر و
راهکارهای پوشش بیشتر مخاطبان را مورد بررسی قرار دهند.
امس��ال نیز نمایندگان سراسر کشور ،مهمان شهر تهران بودند تا در همایشی دو روزه به تبادل تجربیاتشان
بپردازن��د .آنچه پی��ش رو دارید ،گزارش دومین و آخرین روز از دوازدهمین دورة همایش نمایندگان رش��د
است.
در ابتدای دومین و آخرین روز از دوازدهمین همایش نمایندگان رشد ،مهدي جاللی ،معاون «مرکز برنامهریزی
و آموزش نیروی انس��اني» به ایراد س��خنانی پرداخت .وی ابتدا به نقش توسعة منابع انسانی در ایجاد تحول اشاره
کرد .س��پس فعالیتهای «مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی» را در زمینة آموزش مناسب آموزگاران شرح
داد و گفت« :در جهان رقابتی امروز ،ابزار مهم ایجاد تحول و بقای س��ازمان ،انس��ان و توس��عة منابع انسانی است.
آموزش س��رمایة ارزش��مند انسانی که ما در حوزة آموزشوپرورش در اختیار داریم ،باید با برنامهریزیهای خوب
در عرصة آموزش معلمان همراه باشد تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
ما و همکارانمان با برنامهریزیهای مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انس��انی سعی داریم که میزان اثربخشی
دورههای آموزش��ی و کیفیت آنها را باال ببریم و با بهرهگیری از اس��تانداردهای آموزشی شرایط خوبی را در زمینة
آموزشها ایجاد کنیم .با آموزش مناس��ب و اثربخش��ی که برای معلمان و کارکنان پیشبینی کردهایم ،انتظار داریم
معلمانی خالق ،دانش��گر ،فرصتش��ناس و تبیینگر تربیت کنیم و ش��اهد تحول عظیمی در عرصة نظام آموزش
معلمانمان در کشور باشیم.
آموزش نیروی انسانی و آموزشهای کوتاهمدت در آموزشوپرورش از قدمت بسیار خوب و زیادی برخوردار
اس��ت .اما در طول این س��الها فراز و نشیبهای زیادی داشته و هرچند صباحی رویکرد آموزشها به سمتی بوده
که سیاستگذاران آموزشوپرورش در آن برهه بر آن تأکید داشتهاند.
امروز ما ش��اهد اجرای س��ند تحول آموزشوپرورش و اس��تقرار نظام آموزشی  6-3-3هس��تیم .پس استقرار
پایههای دوم و شش��م در اولویت کار آموزش نیروی انس��انی قرار دارد .تالش ما نیز بر این اس��ت که بتوانیم با
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تقویت نظام انگیزش��ی برای معلمانمان و ارتقای نظام آموزش��ی ،آنها را با شوق و اشتیاق بیشتری در کالسهای
آموزش��ی دورههای ضمن خدمت ببینیم تا این ش��وق به کیفیت مطلوبی که در حوزة پایههای دوم و شش��م انتظار
داریم ،منتهی شود».
معاون مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انس��انی در ادامه به ش��رایط حاکم بر حوزة آموزش نیروی انس��انی
بهویژه معلمان پایههای دوم و ششم ابتدایی اشاره کرد و گفت« :اکنون ما پنج هزار نفر از معلمان را بهعنوان مدرس
در شهر تهران آموزش دادهایم که آنها نیز آموزش  120هزار نفر از معلمان پایههای دوم و ششم را آغاز کردهاند.
امیدوارم با تدبیر و برنامهریزی خوبی که از سوی مسئوالن آموزشوپرورش استانها انجام میشود ،دورههای با
کیفیت و ارزشمندی را برای پایههای دوم و ششم داشته باشیم تا این دو پایه با کیفیت هرچه بیشتر مستقر شوند».
وی همچنین به تالش این مرکز برای افزایش کیفیت این دورهها اش��اره کرد و افزود« :ش��عار ما این اس��ت که
توس��عه و تحول در آموزشوپرورش جز با توانمندس��ازی کارکنان ارتقا و تحقق پیدا نمیکند .الزمة مدیریت نیز
آموزش است .اگر بخواهیم مدیریت خوبی در عرصة تحول داشته باشیم ،حتم ًا باید آموزشهای الزم در این بخش
را ارائه دهیم .در این راستا ،تالش ما این است که به کیفیت دورهها افزوده شود.
یکی از کارهای ما در این حوزه ،پش��تیبانی از طریق تأمین منابع مالی اس��ت که در دورههای آموزشی میتواند
چشمگیر باشد .ما تالش کردهایم نوعی شیوهنامة مالی  -اجرایی تأثیرگذار در پشتیبانی از آموزشها طراحی کنیم.
به این ترتیب امسال شاهد آن هستیم که با تأکید مقام عالی وزارت ،اعتبارات بهنگامتری به حوزة آموزش نیروی
انسانی اختصاص یافته است».

مجالت رشد ،منبع علمی آموزش نیروی انسانی

اس��تفاده از ظرفیت عظیم مجالت رش��د در حوزة آموزش نیروی انسانی موضوع دیگری بود که جاللی به آن
اش��اره کرد و گفت« :مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انس��انی عالقه داش��ت که از ظرفیت عظیم مجالت رشد
در حوزة توانمندس��ازی و آموزش نیروی انس��انی ،بهتر و بیش��تر بهرهمند شود .خوشبختانه با جلسات تخصصی
و کارشناس��ی توانس��تیم طی دو سه سال اخیر از مجالت رشد بهعنوان منابع علمی آموزش نیروی انسانی بهرهمند
ش��ویم و بتوانیم از این طریق  22میلیون نفر س��اعت را آموزش دهیم که در بخش آموزش غیرحضوری بس��یار
چشمگیر است.
امیدواریم امسال با همکاری آقای ناصری و «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» حدود هفت دوره را برگزار
کنیم .البته باید گفت از وضع فعلی رضایت مطلوبی نداریم و نیازمند انجام کار با کیفیتتری هس��تیم .نقطهنظرات
کسانی که در استانها از نزدیک شاهد عملیاتی شدن این دوره هستند ،میتواند در این زمینه به ما کمک کند .البته
بازخوردها نشان میدهند که روند رو به رشدی را طی میکنیم ،اما بهطور کامل راضیکننده نیست.
ما باید در جهت ارتقای کیفیت این دوره بهخصوص در حوزة آزمونها گام برداریم .به این معنا که آزمونها را
باید بهصورت منسجم و استاندارد برگزار کنیم تا بتوانیم بهطور مطلوب از محتواها بهرهبرداری کنیم».
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجالت رش��د در اس��تانها گفت« :ادارة آموزش نیروی انس��انی با توجه به
ظرفیت و نیروی انسانی محدود خود ،به کمک شایان توجهی از سوی سایر ادارات کل در زمینههای توزیع مناسب
و بهنگام مجالت رشد میان معلمان ،تبلیغات و آزمون نیاز دارد.
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ما در س��ازمان آموزش نیروی انس��انی برنامههای مختلفی را در حوزه آموزش نیروی انس��انی اجرا میکنیم که
یکی از آنها مجالت رش��د اس��ت .اما در این زمینه به کمک بیش��تری از جانب ادارات کل نیاز داریم تا بتوانیم در
زمینة آموزش از طریق مجالت رشد و آموزش غیرحضوری بهتر عمل کنیم».

مجالت رشد ،همراه برنامة درسی ملی

معاون مرکز برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی بر انطباق محتوای مجالت رشد بر سند تحول بنیادین و برنامة
درسی ملی تأکید کرد و گفت« :خوشبختانه کیفیت و محتوای ارائه شده در مجالت رشد ،با سرفصلها و محتوای
آموزش نیروی انسانی منطبق است .البته در برخی حوزهها انتقادهایی وارد است ،اما اغلب سرفصلها بر محتوای
آموزش نیروی انسانی منطبق هستند .امیدوارم از این به بعد شاهد کیفیت هرچه بهتر مجالت رشد باشیم ،تا جایی
که معلمان ما بتوانند هرچه بیشتر از دریای محتوای خوب و ارزشمند مجالت رشد بهرهمند شوند.
همة ما در راستای سند تحول آموزشوپروش و برنامة درسی ملی حرکت میکنیم و محتوای کتابهای درسی
را نیز در قالب همین اسناد ارائه میدهیم .قطع ًا مجالت رشد نیز باید در راستای تکمیل برنامة درسی ملی حرکت
کنند تا مکملی برای کتابهای درسی و اجرای اثربخشتر و بهتر برنامة درسی ملی باشند».

کتابنامة رشد 23 ،هزار ساعت کار کارشناسی

در ادامة این نشس��ت ،فریبا کیا ،مدیر طرح س��اماندهی مواد و منابع آموزش��ی ،درب��ارة نقش مهم و بیبدیل
آموزشوپرورش در حوزة کتاب و مطالعه و نیز طرح «سامانبخشی کتابهای آموزشی» سخن گفت .وی با تأکید
بر اینکه مأموریت س��اماندهی منابع آموزش��ی به عهدة س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی است گفت« :با
توجه به اهمیت کتاب و نقش آموزشوپرورش در این حوزه ،آییننامه س��اماندهی منابع آموزش��ی و تربیتی (مواد
و رس��انهها) در «ش��ورای عالی آموزشوپرورش» به تصویب رس��ید .در این آییننامه مأموریت ساماندهی منابع
آموزشی به عهدة سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گذاشته شده است.
این مأموریت در «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» به تفصیل انجام میشود.
وی سپس به کتابنامة رشد ،فرایند تولید آن و هدف از تولید آن اشاره کرد و افزود« :کتابنامههای رشد برای
تولید ،فرایند طوالنی و پیچیدهای را پشتس��ر میگذارند .به این ترتیب که ابتدا ناش��ران کتابهای خود را پس از
فراخوان برای دفتر سامانبخش��ی کتابهای آموزشی میفرستند .پس از آن کتابها توسط دو گروه از کارشناسان
بررس��ی و غربال میش��وند و از میان آنها کتابهای مرتبط با محتوای کتابهای درسی انتخاب میشوند .از این
دو گروه ،یک گروه از کارشناس��ان تألیفاند که با برنامة درس��ی ملی آشنا هستند و یک گروه از معلمان مجرب و
آزموده که هم برنامة درسی را میشناسند و هم برای تدریس کتابهای آموزشی تجربة کافی دارند.
کتاب توسط دو کارشناس بررسی میشود .این کارشناسان براساس حدود  60پرسشنامه ،ویژگیهای عمومی
و اختصاصی کتابها را اس��تخراج میکنند .اگر کتابی حداقل  60نمره از  100نمره را کس��ب کند ،بهعنوان کتاب
مناس��ب انتخاب میشود .کتابهای مناسب چکیدهنویسی میشوند و چکیدهها پس از ویراستاری و حروفچینی
در کتابنامه درج میشوند.
کیا ،مدیر طرح س��اماندهی مواد و منابع آموزش��ی در ادامه به عدم شناخت کافی از کتابنامههای رشد و نقش
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نمایندگان رشد در این زمینه اشاره کرد ،و افزود« :برای تولید هر کتابنامه حدود  23هزار ساعت کار کارشناسی
توس��ط نیروهای متخصص انجام میش��ود .همة این کارها با این هدف انجام میش��وند که کتابنامه بهعنوان یک
مرجع به دست دانشآموزان و معلمان برسد .بهخصوص که آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی نیز ما را
در این زمینه موظف کرده است .پس بهرهگیری از این کتابنامهها بسیار اهمیت دارد.
متأس��فانه ما در مأموریتها و س��فرهای اس��تانی متوجه ش��دیم کتابنامه چندان شناخته ش��ده نیست .یعنی
کتابنامهها به درس��تی در اختیار مدارس و معلمان قرار نمیگیرند و یا آنطور که باید از آنها اس��تفاده نمیشود.
گرچه ما در این زمینه روند رو به رش��دی را در س��الهای گذشته داشتهایم ،اما هنوز با نقطة ایدهآل فاصله داریم.
باید با تالش نمایندگان استانها بتوانیم به این نقطه برسیم».

مجالت رشد در خدمت تحول

بخش دوم از دومین روز برگزاری دوازدهمین همایش نمایندگان رش��د با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
دکتر محیالدین بهرام محمدیان آغاز ش��د .وی نقش نمایندگان نش��ریات رشد در اس��تانها را در زمینة رساندن
ای��ن مجالت به دس��ت همة دانشآموزان و دبیران مهم توصیف کرد .وی س��پس با اش��اره به تح��ول بنیادین در
آموزشوپرورش و نقش مجالت رش��د در این زمینه گفت« :امروز تحول در آموزشوپرورش نخس��تین گامهای
خود را برمیدارد .دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی نیز باید به همین مناسبت وارد عمل شود .تاکنون مجالت
رش��د هم از حیث موضوعی و هم از حیث محتوایی در خدمت تحول در آموزشوپرورش بودهاند .ش��مارههای
ویژهای که در این راستا منتشر شدهاند نیز خود گویای این وضعیتاند.
امیدوارم امس��ال و با استقرار نظام آموزش��ی  ،6-3-3محتوای ویژة این نظام به خصوص برای پایههای دوم و
شش��م ابتدایی تولید ش��وند .بهویژه که با همکاری مرکز آموزش نیروی انس��انی ،از مجالت رشد بهعنوان یکی از
منابع آموزشهای ضمن خدمت معلمان اس��تفاده میش��ود .به این ترتیب از مجالت رشد بهعنوان یک پل ارتباطی
آموزشی استفاده میشود».
رئیس س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی در ادامه به اهمیت تنوع فعالیتهای فرهنگی و نقش مجالت
رش��د پرداخت و گفت« :معاونت پرورش��ی باید به لحاظ موضوع دس��ت پر داشته باشد و با موضوعات گوناگون
س��راغ دانشآموزان برود .تربیت دانشآموزان ما باید رنگینکمانی باشد؛ یعنی ویترین فعالیتهای فرهنگی ما باید
ویترین پررنگ و لعابی باش��د .ما باید همه جنس فعالیتی داش��ته باش��یم تا هر کس بنا به ذوق و سلیقة خود بتواند
چیزی برداش��ت کند؛ چیزی که تضمین ش��ده و برخوردار از بهداش��ت فرهنگی باشد .مجالت رشد در این زمینه
میتوانند مؤثر باشند».
وی همچنین به برخی کاربردهای مجالت رشد اشاره کرد و افزود« :آموزگاران دورة ابتدایی ،غیر از فعالیتهای
س��نتی ،از مجالت رش��د نوآموز و دانشآموز استفاده میکنند .برخی هم از مجلة رشد نوجوان ایدههایی میگیرند
که باعث تنوع روشهای آموزشی میشود؛ مانند استفاده از داستان ،شعر و کاردستی در آموزش .ما باید بهگونهای
آموزش دهیم که دانشآموزانمان با فعالیتهای عملی ،احس��اس نش��اط کنند .مجلههای رش��د باید راهکارهای
بیش��تری در ای��ن زمینه ارائه کنند تا آموزگاران و همکاران پرورش��یمان هم بتوانند از ای��ن فضا بهره بگیرند .من
معتقدم کالسهای درس ،بهویژه در دورة ابتدایی ،باید با نش��اط باش��ند .هرچه نشاط ،شادابی و طراوت در فرایند
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یاددهی  -یادگیری بیشتر باشد ،عمق یادگیری نیز بیشتر خواهد شد .به همین دلیل نیز ما این موضوع را در تألیف
کتابهای درسی پایههای اول ،دوم و ششم ابتدایی لحاظ کردهایم».

معلمان و تولید محتوا در مجالت رشد

حجتاالس�لام والمسلمین محمدیان ،با اشاره به کتابهای درس��ی جدیدالتألیف بهویژه کتابهای پایة ششم
ابتدایی ،آموزگاران را به تقویت مهارت تولید محتوا از طریق مجالت رشد تشویق کرد و گفت« :کتابهای درسی
از تنوع باالیی برخوردارند .یکی از اهداف ما در کتابهای درسی پایة ششم ابتدایی ،باال بردن مهارت خواندن بود
که با راههای گوناگون س��عی در رسیدن به این هدف داشتهایم .همچنین ،با تدوین ایستگاههای فکر در کتابهای
درسی سعی کردهایم به پنج عنصر تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق نمود عینی ببخشیم.
هدف از پیشبینی «درس آزاد» در کتاب درس��ی نیز ،باال بردن مهارتهای برنامهریزی درس��ی و تولید محتوا
توس��ط معلمان و مهارت نوش��تن در دانشآموزان اس��ت .آموزگاران ما باید مهارت برنامهریزی و تولید محتوا و
دانشآموزان مهارت نوش��تن داش��ته باش��ند .یکی از مهمترین منابع ارتقای مهارت خواندن ،نوشتن و تولید محتوا
مجالت رشد هستند .لذا توصیه میکنم معلمان ما عالوه بر مجلههای رشد معلم ،رشد مدیریت و مدرسة فردا ،از
دیگر مجالت نیز استفاده کنند».

رشد الکترونیکی

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در بخش دیگر سخنان خود ،دستاندرکاران مجالت رشد را به
تولید محتوا برای ارتقای مهارتهای چهارگانة زبانی و مهارت تحلیل زبانی دانشآموزان ترغیب کرد و گفت« :ما
باید برای معلمان زبان انگلیس��ی و عربی ،بس��تههای آموزش زبان انگلیسی و عربی به زبانهای انگلیسی و عربی
تولید کنیم؛ یعنی بس��تههایی که مش��وق آموزگاران ما برای تدریس زبانهای عربی و انگلیسی به زبانهای عربی و
انگلیسی باشند .به این ترتیب یقین ًا رشد آموزش زبانهای خارجی را شاهد خواهیم بود.
ب��رای این کار باید مهارته��ای چهارگانة زبانی و مهارت تحلیل زبانی را ارتق��ا دهیم که عالوه بر کتابهای
درسی ،نیازمند تولید محتوا توسط مجالت رشد است؛ مانند انتشار داستانهای کوتاه به زبانهای عربی و انگلیسی
برای معلمان و دانشآموزان در این مجالت که در نهایت به ارتقای مهارتهای زبانی دانشآموزان منجر میشود».
الکترونیکی شدن مجالت رشد از دیگر موضوعاتی بود که رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بر آن
تأکید کرد و افزود« :باید رسانههای متنوعی را برای آموزشوپرورش به خدمت گرفت .مجلههای رشد رسانههای
قدیمی و مکتوب بسیار خوبی هستند ،اما اکنون معتقدم که باید به صورت الکترونیک هم منتشر و عرضه شوند تا
گس��ترة بیش��تری را پوشش دهند .ما در آینده مشکل کاغذ خواهیم داشت .پس باید در هزینه کردن منابع از جمله
کاغذ دقت کنیم .الکترونیکی کردن مجالت میتواند در این راه به ما کمک کند».

نمایندگان برتر رشد

آخرین بخش از نشست دوازدهمین همایش نمایندگان رشد به قرائت بیانیة این همایش و تقدیر از برگزیدگان
آن در بخشهای گوناگون اختصاص داشت .در بخشی از این بیانیه آمده بود« :دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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با همکاری پدیدآورندگان و نمایندگان مجالت با رویکرد تحول بنیادین در متن و محتوای نش��ریات و همچنین
عدالت آموزش��ی در رس��اندن آنها به تمامی دانشآموزان ،نقش بیبدیلی در توسعة منابع متنوع آموزشی بر عهده
دارند».
در بخش دیگر این بیانیه به نقش مجالت رشد در تبادل تجربههای آموزگاران اشاره شده و آمده بود« :ادارههای
آموزشوپرورش از رهگذر مجالت رش��د بس��تری مناسب برای تبادل تجربیات و ارتقای دانش و مهارت معلمان
فراهم آوردهاند .همچنین در بس��ط و توس��عة فرهنگ مطالعه و به روز شدن منابع آموزشی در کنار کتب درسی به
دانشآموزان و اولیای آنها کمک شایانی کردهاند.
نمایندگان رش��د ،این بازوان توانمند فرهنگی و اجرایی دفتر ،در ترویج و توزیع مجالت ،با ایفای نقش کیفی
خود ،عالوه بر تحقق بخش��یدن به عدالت آموزش��ی ،در زمینة توس��عة بهرهمندی از محتوای نش��ریات رش��د در
برنامههای آموزشوپرورش نقش مؤثری داشتهاند.
بدون ش��ک افزایش دامنة درس��ی مجالت در مجموعة برنامههای آموزش��ی و تربیتی و بسترس��ازی مناس��ب
برای گس��ترش فرهنگ استفاده از بسترهای آموزشی در مس��یر تحول بنیادین ،نیازمند تالش همة دستاندرکاران
آموزشوپرورش است».
در این دوره« ،کمیتة ارزیابی» با محاسبة دقیق آمار و بررسی مستندات ارائه شده از سوی نمایندگان ،برگزیدگان
خود را در بخشهای گوناگون معرفی کرد .همچنین در این دوره ،با تغییراتی که در جداول و ضرایب آنها اعمال
شده بود ،سعی شد تا تمام جوانب فعالیتهای نمایندگان در نظر گرفته شود .در مواردی که یک نماینده در یک یا
چند بخش باالترین امتیازها را کسب کرده بود ،کمیتة ارزیابی باالترین سطح جایزه را برای او در مجموع امتیازات
در نظر گرفت.
به این ترتیب نمایندگان برتر نش��ریات رش��د در شش بخش معرفی شدند و از آنها تقدیر شد .استانهای برتر
در این شش بخش عبارت بودند از:

بخش اول :افزایش شمارگان درخواستی
* رتبة اول :خراسان شمالی
* رتبة دوم :آذربایجان غربی
* رتبة سوم :ایالم
* رتبة چهارم :همدان

بخش دوم :درصد مخاطبان تحت پوشش
* رتبة اول :کردستان
* رتبة دوم :زنجان
* رتبة سوم :سمنان
* رتبة چهارم :آذربایجان شرقی

بخش سوم :حجم نسبی توزیع
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در این دوره با توجه به جمعیت دانشآموزی هر استان ،استانها به سه گروه تقسیم شدند .برخالف دورههای
گذشته که حجم نسبی هر استان نسبت به کل کشور در نظر گرفته میشد ،حجم نسبی استان نسبت به گروه استانی
محاسبه شده است .بر این اساس استانهای برتر عبارت بودند از:
الف) گروه استانی اول :رتبة اول :اردبیل؛ رتبة دوم :قزوین.
ب) گروه استانی دوم :رتبة اول :کرمان؛ رتبة دوم :کرمانشاه.
ج) گروه استانی سوم :رتبة اول :خوزستان؛ رتبة دوم :گیالن.

بخش چهارم :بسترسازی مناسب میان سردبیران و مخاطبان

در این دوره عالوه بر معیارهای ارزیابی قبلی ،معیار جدیدی در نظر گرفته ش��د تا نمایندگان برتری که تعامل
بهتری بین سردبیران نشریات و مخاطبان آنها برقرار کردهاند ،مورد تقدیر قرار گیرند .در این بین سفرهای استانی
و استفادة مناسب از این سفرها نقش بسزایی در تعیین استانهای برتر داشت .در این بخش استانهای برتر به این
ترتیب بودند:
* رتبة اول :خراسان جنوبی
* رتبة دوم :یزد
* رتبة سوم :گلستان

بخش پنجم :فعالیتهای فرهنگی

رتبة اول :استان مرکزی
* رتبة دوم :استان فارس
* رتبة سوم :استان قم
* رتبة چهارم :استان البرز
* رتبة پنجم :استان سیستان و بلوچستان

بخش ششم :مجموع امتیازات

* رتبة اول :استان اصفهان
* رتبة دوم :استان خراسان رضوی
* رتبة سوم :استان مازندران
در این بخش عالوه بر نمایندگان نشریات در هر استان ،مدیر کل آموزشوپرورش و نیز معاونان آموزشوپرورش
هر اس��تان نیز تقدیر ش��دند .در این بخش همچنین برخی از معلمان و مدیرانی که در ترویج مجالت رش��د نقش
داش��تند ،معرفی شدند .بر این اس��اس ،خانم ابراهیمی دالور ،مدیر آموزشگاه «بهاره سلیمی» شهر نیشابور ،فاطمه
ذوالفقاری ،مدیر آموزش��گاه «اختر دانش» ش��هر یزد ،خدیجه رودچی ،دبیر آموزش��گاه «فرزانگان» شیراز و پگاه
احراری ،معاون آموزشگاه «جوانه» شهر مشهد معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
با معرفی نمایندگان برتر نش��ریات رشد در اس��تانها ،پروندة دوازدهمین همایش نمایندگان نشریات رشد نیز
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بسته شد؛ نمایندگانی که حلقة واسطه میان تدوینکنندگان این مجالت و مخاطبان اصلی آنها ،یعنی دانشآموزان،
دبیران و مدیران هس��تند .همة تالش این نمایندگان در جهت رس��یدن بهنگام مجالت رش��د به دست مخاطبان و
پوشش تعداد هرچه بیشتری از دانشآموزان و دبیران است.
بهویژه در این برهة زمانی و همزمان با طی نخستین مراحل تحول بنیادین در آموزشوپرورش کشور ،استقرار
نظام آموزش��ی جدید و نیز همگامی مجالت رش��د با این تحول که توسعه و گسترش بیش از پیش این مجالت را
طلب میکند؛ نقش این نمایندگان پررنگتر اس��ت .به امید آنکه با تالش آنان ،دانشآموزان و دبیران بیش��تری از
محتوای مجالت رشد ،این همراه همیشگی ،بهرهمند شوند.
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گام دوازدهم

فرصتی نو برای بازاندیشی
گزارش نشست نمایندگان رشد استان تهران شهریور 1391
محسن وزیری ثاني

اشاره

دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت استان تهران در شرایطی برگزار شد که تحت تأثیر رویکرد زیباسازی
مجالت رش��د برای کودکان و تنوع بخش��یدن به محتوای آموزشی و کمکآموزشی آنها ،این مجالت میروند تا
تحولی دیگر را تجربه کنند :از این پس همة ماهنامههای عمومی رشد ،رشد آموزش هنر و رشد آموزش قرآن
چهار رنگ و روی کاغذی مناس��بتر به چاپ میرس��ند .بقیة مجالت رشد هم دورنگ خواهند بود .عالوه بر
این ،قرار است در آیندة نزدیک مجالت رشد درون بستة آموزشی قرار گیرند و بدین لحاظ محتوای آنها متنوعتر
و به سرفصلهای درسی نزدیکتر خواهد شد.
همة اینها و س��ایر تحوالت دیگری که در راهاند ،ش��اید کار نمایندگان مجالت رش��د را آسانتر سازند ،لیکن
آنچه که از نمایندگان مجالت رش��د استان تهران انتظار میرود ،بیشک مسئولیت ایشان را دشوار میکند :از آنان
انتظ��ار م��یرود به کار فرهنگی و فکری بپردازند و مش��اهدات ،یافتهها ،انتقادات و پیش��نهادهای خود را به
مسئوالن ارائه دهند.
در پایان این گردهمایی ،کمیتة ارزیابی ،برگزیدگان خود را در پنج بخش با عناوین :درصد تغییرات شمارگان
دریافتی ،درصد تحت پوش��ش مخاطبان ،حجم نسبی توزیع ،وصول مطالبات و فعالیت فرهنگی معرفی کرد و
ازحدود 80تن از نمایندگان مجالت رشد استان تهران تقدیر و جوایزی به ایشان اهدا شد.
از مجموع امتیازات ،منطقة  13تهران به رتبة اول ،منطقة  16تهران به رتبة دوم و ناحیة  2شهرس��تان ری به
رتبة سوم رسید.
مشروح این نشست را در ادامه میخوانید.
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ضرورت توجه به مقتضیات زمان

حجتاالسالموالمس��لین دکتر محی الدین محمدیان« :باید فرزندانمان را برای زمان خودش��ان تربیت کنیم.
کالمی از امام صادق(ع) اس��ت که به تعبیر امروزی جزو س��خنان راهبردی محسوب میشود .حضرت میفرمایند:
«به تربیت فرزندانتان با پدیدههای نو همت گمارید ،پیش از آنکه منحرفان و دیگران از شما سبقت بگیرند».
پ��س ما باید فرزندانم��ان را با پدیدههایی که نمیشناس��ند و خودمان هم نمیشناس��یم و در زمان آنها اتفاق
میافتند ،آش��نا کنیم .آموزشهای ما باید برای زمان آنها مناس��ب باش��د نه فقط برای زمان حال .من گاهی که با
فرزندانم به تماشای تلویزیون مینشینم ،میبینم چیزهایی برای آنها جذابیت دارد که برای من هیچ جذابیتی ندارد.
این نش��ان میدهد که ما متعلق به دو زمان متفاوت هس��تیم و بچهها چیزهایی را درک میکنند که برای ما معنایی
ندارند .به تعبیر بعضی از روانشناس��انتربیتی ،گسس��ت بین نسلها اتفاق میافتد .یعنی اگر پدران و مادران پا به
پای زمان حرکت نکنند ،عقب میمانند و گسست ایجاد میشود .برای حل این مشکل چهکار باید کرد؟
یکی از کارهایی که ما متولیان تعلیمو تربیت باید انجام دهیم ،این است که زمان خودمان را خوب بشناسیم.
روایتی است از پیامبر(ص) که فرمودند« :اطلبوالعلم منالمهد الی اللحد ».اگر ما همچنان به کسب علم بپردازیم،
نس��ل آینده به ما میرس��د و این فاصله و گسست دیگر ایجاد نمیشود .پس از کسب علم نباید ایستاد .باید آنچه
را که جامعة ما نیاز دارد ،آموخت .همة ما ،از نویس��ندگان ،ناش��ران و معلمان باید ببینیم جامعه و روزگار از ما چه
میطلبد و همان را به فرزندانمان ارائه دهیم .اگر در همان مقطع از علمی که کسب کردهایم درجا بزنیم ،نوشتههای
ما دیگر تأمینکنندة نیازهای نس��ل آینده نخواهد بود و بچهها لذت نمیبرند .اگر از کس��ب علم لذت نبرند ،این
آموختهها ثمربخش نخواهد بود.
احواالت بزرگان نیزچنین بوده اس��ت .مث ً
ال در احواالت شیخ طوسی آمده است ،وقتی شبها مطالعه میکرد،
بلند میش��د و دس��ت بر سینه میزد و میگفت« :کجا هستند شاهان و شاهزادگان که ببینند من چه لذتی میبرم؟!»
یعنی آنقدر از آموختن لذت میبرد که میخواست دیگران ببینند که لذت بردن چیست .شاید در زندگی شخصی
شما هم این اتفاق افتاده باشد.
زمانی تلویزیون فیلمی را نش��ان میداد بهنام «گله��ای داوودی» که بازیگر آن نقش یک نابینا را بازی میکرد.
ش��اید باور نکنید ،من تا دو س��اعت بعد از پایان این فیلم گریه میکردم .خودم را جای یک انسان نابینا میگذاشتم
و میدی��دم اگر به من بگویند به خیابان نرو ،میتوانم ن��روم ،ولی چگونه میتوانم نخواندن کتاب را تحمل کنم و
مطالعه نکنم؟! مگر چهقدر از کتابها را میتوان به صورت نوار گوش داد؟ ش��نیدن هیچگاه مانند خواندن نیست.
البته اینها مقتضیات زمان ماس��ت و ممکن است در نس��لهای آینده ،کتابهای کاغذی به کتابهای الکترونیکی
تغییر یابد .هر کاری را که شما توأم با لذت انجام دهید ،سختیهای آنرا تحمل میکنید .لذا لذتهای دنیا توأم با
زحمت است و نعمتهای آخرت هستند که فقط لذت دارند .پس باید این لذت را تأمین کرد».

رویکردهای جدید در تولید مجالت رشد

«من خدمت همة دوس��تان عرض میکنم که مجالت ما باید محل تجلی همة زیباییها باش��ند تا بچهها هنگام
مطالعه لذت ببرند .حتی توزیع آنها هم باید طوری باشد که وقتی به دست کودک میرسد ،از آن لذت ببرد.
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بعضی از کش��ورها تجاربی در این زمینه دارند .مث ً
ال «پس��تچی» یا «خاله نامهرسون» ،با پوشیدن لباس کارتونی
این کار را میکنند که خود این کار ایجاد احس��اس لذت میکند .این مجالت باید به دس��ت دانشآموزان برس��د
و دانشآم��وزان آنها را مطالعه کنند .بهخصوص که محتوای برنامة درس��ی ملی و یک��ی از رویکردهای ما ،تنوع
بخش��یدن به محتوای آموزشی و کمکآموزشی است .نباید دانش کودک فقط به مطالب کتابهای درسی خالصه
ش��ود و باید محتوای مجالت فراتر از مطالب کتاب درس��ی باشد .چون کتاب درسی حجم ،فضا و زمان محدودی
دارد ،درحالی که عالئق و هوش دانشآموزان ما بس��یار متنوع اس��ت .باید برای تمام س�لایق مواد خواندنی تولید
کنیم .مجالت رشد به همین منظور منتشر میشوند .باید در زمینههای الکترونیکی و تصویری هم فعالیت کنیم.
ال هم پیش��نهاد ک��ردم .مث ً
ب��رای بعضی از درسها باید مطلب تهیه کنیم .قب ً
ال برای درس عربی باید متون عربی
غیردرس��ی داش��ته باش��یم .چون بچهها مکالمه را در کالس نمیآموزند ،اما میتوانیم با متون عربی خزانة کلمات
دانشآموزان را باال ببریم .میتوانیم داس��تانهای کوتاه عربی داش��ته باشیم .در زبان انگلیسی هم باید همین کار را
انجام دهیم .مث ً
ال در زمان خود بنده در درس زبان انگلیسی ما معلمی داشتیم به نام آقای خلیلی که ایشان عالوهبر
متون کتاب درسی ،کتابهای دیگری به نام « »stageبه ما معرفی میکردند و میخواندیم .این باعث شد شاگردان
ایشان نسبت به دیگران زبانشان بهتر باشد .پس مجالت میتوانند چنین زمینهای را ایجاد کنند.
خالصة کالم این اس��ت که ما باید عالم به زمان باش��یم و فرزندانمان را با مطالبی تربیت کنیم که جدید باشند.
در عین حال باید مطالعه کردن را برای دانشآموز لذتبخش کنیم .متن مجالت وحتی توزیع مجالتمان هم باید
لذتآور باشد».

با رشد نوآموز زندگی میکنیم

پهلوانی ،آموزگار پایة دوم منطقة پانزده« :من سعی کردهام که مجالت رشد را وارد بطن کالس کنم .بهجای
اینکه منتظر باش��یم تا آزمایشگاههای مجهز و وسایل کمکآموزشی در اختیار ما قرار دهند ،وسایل را خودمان در
کالس تأمین کنیم و مهمترین وسیلهای که داشتیم ،مجالت رشد بودند.
در ابتدای سال از دانشآموزان میخواهم که عضو باشگاه رشد نوآموز شوند و با یک جشن کالسی مجالت را
به آنها معرفی میکنم .هر چند که خانوادهها با توجه به تجربیاتی که از قبل دارند ،تمایلی نشان نمیدهند ،ولی ما
آنها را توجیه میکنیم که بهتر است این مجالت را تهیه کنند .یک روز را برای مجالت رشد در نظر میگیریم و
دانشآموزان مجالت رشد را با خود به کالس میآورند .از هر بخش از مجله در یکی از درسها استفاده میکنیم.
برای شاگردانم توضیح میدهم که از هر صفحه از مجالت چگونه استفاده میکنیم .یا با توجه به تقویم مجله که
مناس��بتها را یادآوری میکند ،ما هم با هر مناسبتی کاری در کالس انجام میدهیم .مث ً
ال در روز شهادت حضرت
زهرا (س) بچهها یک کتاب تهیه میکنند ،یا به مناس��بت روز هوای پاک ،در کالس جش��ن میگیریم .یک صفحة
مجله متعلق به هفت س��ینی بود که با لباس محلی درس��ت شده بود .من هم بچهها را ترغیب کردم که عکسهای
لباسهای متفاوت را جمعآوری کنند .بعد نمایشگاه حجاب برگزار کردیم و حجابها و پوششهای مختلف را در
کالس به نمایش گذاشتیم .از تصاویر مجله هم برای بیان مفاهیم مهم درسها استفاده کردیم .بعد هم با برنامهریزی
یک هفتهای توانستیم نمایشگاهی از نقاشیهای بچهها دربارة حجاب برپا کنیم.
یا شعری بود دربارة سفره که من از آن ایده گرفتم .به بچهها گفتم آداب سر سفره نشستن و غذا خوردن را
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یادداشت کنید و بیاورید .هم آداب را یاد گرفتند و هم یک روز خوب پرنشاط را در کنار دوستانشان گذراندند.
همچنین چون مطالعة بخشهایی از مجله که تصویر ندارند ،برای بچهها دشوار است ،در درس«بنویسیم» از آنها
میخواه��م ک��ه در کالس این متنها را تمرین کنن��د .از گروه دیگری از بچهها میخواهم که ش��عرهای مجله را
جمعآوری کنند و در سالهای آینده هم این کار را دنبال کنند .در مجله مطلبی بود بهنام «آرزوهای من» که دارای
جملههای نقطهچیندار بود .از دانشآموزان خواستم جملهها راکامل کنند و عکسشان را هم روی مجله بچسبانند.
اگر من به بچهها میگفتم ده جمله بنویسند ،برایشان خیلی سخت بود ،ولی این را به عنوان یک تکلیف شاد انجام
میدادند.
مطلب دیگری از مجله دربارة کالسهای هوشمند است .دانشآموزان ما زیاد به رایانه دسترسی ندارند ،ولی
این مطلب را خیلی دوس��ت دارند .قسمت دیگری هم که «داستانهای من» نام دارد ،و مهارتهای اجتماعی را به
بچهها آموزش میدهد ،برایشان جالب است.
در مجل��ه مطلب��ی داریم با این عنوان که «چه کارهایی ش��یطان را خوشحال میکن��د؟» با الهام از آن از بچهها
خواستم شیطنتهایشان را به صورت داستان ونقاشی برای من بیاورند .این باعث میشد که متوجه شوم آنها در
روزهای اخیر چه ش��یطنتهایی انجام دادهاند .در جلس��ه با اولیا ،مجالت رشد را به آنان هم معرفی کردم و حتی
از ایش��ان خواس��تم به س��ؤاالتی که در مجالت «رشد نوآموز» مطرح ش��ده بود جواب دهند .این باعث میشد که
خانوادهها هم درگیر مجالت شوند و آنها را بخوانند.
ش��عری در مجله آمده بود دربارة مادربزرگ .از بچهها خواس��تم که عکس خودش��ان و مادربزرگ را بچسبانند
روی نامهای که برای مادربزرگشان مینویسند .این باعث میشد که تمرین روخوانی و انشا کنند .بعد هم این نامه
را تقدیم مادربزرگهایشان کنند .عنوان یکی از صفحههای مجله «ایرانشناسی» است .با الهام از آن ،از بچههایی که
از مناطق خاص آمدهاند ،میخواهم که س��وغات ،عکسهای مکانهای دیدنی یا لباس محلی آن منطقه را بیاورند،
پوستر درست کنند و منطقهای را که در مجله معرفی شدهاست ،بهطور کامل به همکالسیهای خود بشناسانند .این
باعث میشود بچهها منتظر باشند که شهر آنها معرفی بشود تا بیایند و کارهایشان را ارائه دهند».
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تجربیات جهان در تولید بستة آموزشی

دکتر حمیدرضا کفاش« :اولین نکته تجربیات جهانی است .کمتر کشور عربی را میتوانم نام ببرم که نرفته باشم.
در نظامهای آموزشی آنها هم شرکت کردهام .در هیچ یک از کشورهای جهان ،هیچ یک از مواد کمکآموزشی
وآموزشی جایگزین یکدیگر نیستند .این کار که مث ً
ال کتاب آموزشی را برداریم و به جای آن سیدی آموزشی
بگذاریم ،یا مجله را برداریم و به جای آن کتاب بگذاریم ،مبتنی بر نگاهی غلط است که متأسفانه در کشور ما
رسوخ پیدا کرده و البته ممکن است جنبة صرفهجویی داشته باشد .زمانی که پای صرفهجویی به میان میآید ،کار
از لحاظ کیفی لطمه میخورد.
در نگاه جهانی به مقولة تعلیموتربیت در مییابیم ،هر نظام تعلیم و تربیت پیش��رفته و متعالی س��عی میکند
تنوع و روش تولیدات خود را گسترش دهد و از هر نوع سلیقه و ابداع در این زمینه استقبال میکند .هر قدر این
تولیدات را بیشتر عرضه کنند ،قدرت انتخاب شخصی که میخواهد آنها را متناسب با سلیقه ،تفکر و ویژگیهای
محیط آموزش��ی و مخاطب خودش کنار هم قرار دهد و از آنها برای رس��اندن مفاهیم و تعلیموتربیت بهره بگیرد،
بیشتر است.
در کش��ورهایی که به تعلیمو تربیت و آموزشوپرورش اهمیت میدهند ،این یک نگاه پیش��رفته است .معموالً
هم از تمام مواد آموزشی استفاده میکنند و به سراغ مواد آموزشی جدیدتری هم میروند ،ولی انتخاب را به عهدة
معلم میگذارند تا براساس شرایط از مواد آموزشی استفاده کند .مواد آموزشی شامل نرمافزار ،تصویر ،کتاب ،نقشه
و  ...است .این مواد باید متنوع باشند تا معلم بتواند بین آنها دست به انتخاب بزند .پس هیچ یک از مواد آموزشی
جایگزین دیگری نمیش��ود ،بلکه مکمل یکدیگر هس��تند و هر کدام کار کرد خود را دارند .در حوزة توسعه و
تفکر هر قدر تنوع بیشتر باشد ،موفقیت بیشتر است».

ضرورت رسانهای شدن آموزش

«البته نظام تعلیم و تربیت هر کشوری حق دارد ،با توجه به خطوط قرمزی که تعیین میکند ،سیاستها ،اصول
و مبانی خاص خود را ترس��یم کند .حداقلها ،حداکثرها ،اس��تانداردها ،و بایدها و نبایدها را بررسی کند و خطوط
قرم��ز خ��ود را در نظر بگیرد .معموالً هم در همه جای دنیا خطوط قرمز وجود دارند و متناس��ب با ایدئولوژی و
تفکر حاکم بر کشورشان و مبانی عقیدتی و اصول و سیاست مذهبی که دارند ،این چارچوب را برای خود تعیین
میکنند.
باید مبلغ این فکر باشیم که دوران جدیدی آغاز شده است .ببینید آموزش چهقدر رسانهای است و شما هنوز
بر تولید کاغذی و نقاشی تأکید دارید .این تولیدات کاغذی تا ابد ادامه دارند .مطمئن باشید عمر تولیدات کاغذی
تمام شدنی نیست و برخی به اشتباه میگویند که عمر تولیدات کاغذی تا چند دهة دیگر است .در حال حاضر در
غرب هم بهدلیل عوارض س��وء دنیای مجازی و حواشی نامناسب آن ،دوباره دارند برمیگردند به سمت تولیدات
کاغذی  .پس مجله هنوز جایگاه خود را دارد؛ بهخصوص در کش��ور ما که چند قومیتی اس��ت و دانشآموزانی از
اقلیمها و مذاهب مختلف دارد .چون کش��ور متنوعی داریم ،تولیدات نیز باید متنوع باش��ند .حتی در مناطق ش��هر
تهران هم سلیقهها متفاوت هستند .ممکن است در یک منطقه یک نوع رسانه را بپسندند و در منطقة دیگری رسانة
دیگری .لذا ما هر قدر تنوع داشته باشیم ،موفقتر خواهیم بود .توصیة من به شما عزیزان این است که از کارتان
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عقبنشینی نکنید .زحمتی را که میکشید همچنان ادامه دهید».

مسئولیت سنگین نمایندگان مجالت استان تهران

نکتة دیگر انتظار بنده از عزیزان در تهران است .دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در شهرستانها نمایندهای
دارند که به کارها رس��یدگی میکند .ا ّما در تهران هر منطقه یک نماینده دارد .این نماینده از نظر دفتر انتش��ارات
و تکنولوژی آموزش��ی «موزع» نیس��ت .نمیگوییم این کار اشتباه اس��ت ،خیر .در راه تعلیموتربیت هر کاری کنیم،
مقدس است .نمیخواهم ارزش این کار را پایین بیاورم ،ولی آن نماینده و همکاری که این کار را قبول کردهاست،
مس��ئولیتهای متفاوتی دارد .انتظار دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی از شما در وهلة اول یک کار فرهنگی و
فکری است .شما وظیفه دارید افراد مبتکر را در مناطقی که اص ً
ال دیده نمیشوند ،شناسایی و به گروهها وصل کنید.
ما از اس��تانهای دیگر به لحاظ فاصلهای که با ما دارند ،کمتر از تهرانیها انتظار داریم .افراد مبتکر را به س��ردبیران
و گروه نویس��ندگان وصل کنید .این ارتباط را برقرار کنید تا محصوالتی که برای بچهها تولید میش��وند ،متنوعتر
شوند .توقع ما از نمایندگان این است.
بهتازگی مطلبی را در مورد ش��اهعباس صفوی خواندم .روزی وی رجال کش��ور را به مهمانی دعوت کرد و
دستور داد تا سر قلیانها به جای تنباکو از سرگین اصل استفاده کنند .مهمانان مشغول کشیدن قلیان شدند و دود و
بوی پهن اسب فضا را پر کرد .اما رجال از بیم ناراحتی شاه ،پشت سر هم به قلیانها پکهای عمیق میزدند و با
احساس رضایت دودش را هوا میدادند .گویی در عمرشان تنباکویی به آن خوبی نکشیدهاند .شاه نگاهی به آنها
کرد و گفت« :س��ر قلیانها با بهترین تنباکو پر ش��ده اس��ت .آنرا حاکم همدان برایم فرستاده است ».همه از تنباکو
و عطر آن تعریف کردند و گفتند به راس��تی تنباکویی بهتر از این نمیتوان یافت .ش��اه از رئیس نگهبانان دربار که
پکهای عمیقی به قلیان میزد پرسید« :تنباکویش چهطور است؟»
رئیس نگهبانان گفت« :به سر اعالحضرت قسم50 ،سال است که قلیان میکشم ،اما تنباکویی با این عطر و مزه
ندیدهام ».ش��اه با تحقیر نگاهی به آنها کرد و گفت« :مرده ش��ورتان را ببرند که به خاطر پس��ت ومقام حاضرید به
جای تنباکو پهن اسب بکشید و از آن تعریف کنید».
من تمایل دارم این مطلب را برای رش��د مدیریت مدرس��ه ارسال کنم تا از آن به عنوان یک مقاله استفاده شود.
میخواهم نتیجه بگیرم که فعالیتهای دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی بینظیر اس��ت .در این زمینه اص ً
ال
کش��وری نداریم که خودمان را با آن مقایس��ه کنیم .اما انتظار ما از نمایندگان تعریف و تمجید نیس��ت .بلکه باید
نظرتان را منتقل کنید .ش��ما عضو یک خانواده هس��تید و نظرات باید به تصمیمگیران منتقل شوند .انتظار ما از شما
این است که پیشنهادات ،انتقادات ،معایب و نظرات خودتان را برای تغییر و اصالح و رشد به شخص مسئول؛آقای
ناصری و همکارانش��ان منتقل بفرمایید ،تا انش��اءاهلل این مجلهها هر روز رش��د کنند و این استمرار باعث توسعة
آموزش شود .هر قدر شما تالش کنید و ارتباط بیشتری با مدیران و مخاطبان برقرار کنید ،بهتر است .از شما تشکر
میکنم و امیدوارم هر منطقة تهران به اندازة یک استان بتواند پیشرفتکند و در آخر سال ما بتوانیم امسال را یک
سال فوقالعاده اعالم کنیم و جشن بگیریم».
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رشد برهان ،عصای دست ما

محم��ودی (مدیر دبیرس��تان) :من مدتی در «دفتر آموزش متوس��طه» در زمان مرح��وم آقای عالقمندان عضو
ی بودم .همانطور که همکاران اطالع دارند ،ما در دورة متوسطه افت آموزشی داریم؛ بهخصوص
گروههای آموزش 
در پایة اول و در درس ریاضی .معلمان ریاضی کس��انی هس��تند که فکر میکنند باید حتم ًا اتوکش��یده و با افکار و
روش خاصی سر کالس حاضر شوند .خیلی به این قضیه فکر کردم که ما چه کار کنیم تا مشکل ریاضی حل شود.
در آن زمان ،با دفتر تألیف کتب درس��ی بر س��ر بعضی مس��ائل در تضاد بودیم .ما قب ً
ال به همکاران دفتر تألیف
میگفتیم که کتابهای درسی با هم پیوند ندارند .االن هم همینطور است .مؤلف کتاب ریاضی پای ة اول دبیرستان
نمیداند که محتوای کتاب ریاضی پایة سوم دبیرستان چیست .وقتی این موضوع را به نویسندگان میگوییم ،پاسخ
میدهند در همین حد از ما خواس��تهاند .بر همین اساس ،بین ریاضی دورة راهنمایی و ریاضی دورة متوسطه هیچ
پیوندی وجود ندارد به این دلیل بچههای خوب دورة راهنمایی وقتی به اول دبیرستان میآیند ،افت میکنند.
ما برای رفع این مشکل از «رشد برهان» استفاده کردیم .رشد برهان مجلهای است که اختصاص ًا به ریاضی دورة
متوس��طه اختصاص دارد .مطالب این مجله در قالب فوق برنامه ،به بحث آموزش کمک خیلی مؤثری میکند .اما
همانطور که ش��ما اطالع دارید ،مدیران از مجلههای شما اطالع چندانی ندارند .وقتی گفته میشود بیایید و مجلة
رش��د را مش��ترک ش��وید ،هیچکس انگیزهای برای این کار ندارد .ما سه بخش داریم :تولید ،توزیع و مصرف .ما با
بخش توزیع مش��کل داریم .بخش مصرفکننده که من مدیر مدرس��ه ونوک پیکان باشم ،هیچ اطالعی از مجالت
رشد ندارم و از آنها استفاده نمیکنم .پس به اهدافی که داریم دست پیدا نمیکنیم .در جلسات مدیران هم ندیدهام
کسی بیاید و در مورد مجالت رشد توضیح بدهد.
من وقتی «رش��د برهان» را دیدم ،در مورد اس��تفاده از آن با معلمان مش��ورت کردم .اگر این مجله خوب نبود،
اص ً
ال از آن استفاده نمیکردیم .معلمان ریاضی مدرسة من تازه با این مجله آشنا شدند و اظهار کردند که این مجله
را نمیش��ناختند .ما در جلسهای که برای برگزاری مسابقات ریاضی با کشورهای بوسنی ،ساحل عاج و  ....داریم،
مجلة برهان را به آنها نیز معرفی کردیم و آنها گفتند که مجلة خوبی اس��ت .من ش��مارههای سه فصل امسال را
به آنها ارائه دادم.
من در چند س��الی که در منطقه بودم ،ندیدم که از هیچکدام از مجلههای رش��د اس��تفاده شود .در مورد برنامة
هوشمندس��ازی مدارس و نرمافزارهای آموزش��ی هم ما هیچ اطالعی نداریم .اص ً
ال آیا تا به حال از محتوای مجلة
برهان برای دبیران مس��ابقه گذاش��تهاید؟ ش��اید هم برگزار کردهاید و ما اطالع نداریم .میخواهم بگویم که بخش
اطالعرسانی ضعیف است.
یا توزیع نامناسب است یا اطالعرسانی؛ که من فکر میکنم مشکل از اطالعرسانی است .انگیزه خیلی مهم است.
از وقتی که ما از مجلة برهان اس��تفاده میکنیم ،مش��کالتمان در درس ریاضی کمتر شده است .من فکر میکنم از
طریق برگزاری همایش بهتر بتوانید مخاطبان را با تولیدات دفتر انتشارات و تکنولوی آموزشی آشنا کنید.
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بیانیة اختتامیه دوازدهمین گردهمایی نمایندگان مجالت رشد استان تهران

بسماهلل الرحمن الرحیم
در س��ال حمای��ت از تولید ملی و کار و س��رمایة ایرانی به پاس خدمات نمایندگان فع��ال در ترویج و توزیع
تولیدات اندیشه و هویت اسالمی  -ایرانی در سطح کشور ،جلسة هماندیشی نمایندگان رشد برگزار میشود .دفتر
انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی ،با همکاری پدیدآورندگان و نمایندگان مجالت رشد ،با رویکرد تحول بنیادین
در متن و محتوای نش��ریات و همچنین عدالت آموزش��ی در رس��اندن آنها به تمامی دانشآموزان ،نقش بیبدیلی
در توسعة منابع متنوع آموزشی بر عهده دارد .ادارههای آموزشوپرورش از رهگذر مجالت رشد ،بستری مناسب
برای تبادل تجربیات و انتقال دانش و مهارت معلمان فراهم آوردهاند .همچنین در بسط و توسعة فرهنگ مطالعه و
به روز شدن منابع آموزشی در کنار کتب درسی به دانشآموزان و اولیای آنان کمک شاياني كردهاند.
نمايندگان مجالت رشد ،اين بازوان توانمند فرهنگي و اجرايي دفتر در تدوين و توزيع مجالت ،با ايفاي نقش
كليدي خود ،عالوهبر تحقق بخشيدن به عدالت آموزشي ،در زمينة توسعة بهرهمندی از محتوای نشریات رشد در
برنامههای آموزشوپرورش نقش مؤثری داش��تهاند .در س��ال گذشته كه سال جهاد اقتصادي بود ،با تالش گستردة
همة دستاندركاران ،عالوه بر آنكه كيفيت مجالت چه از نظر محتوا و چه از حيث نوع كاغذ و چاپ بهبود يافت،
شمارگان آنها نيز  12درصد افزايش پيدا كرد كه در نوع خود در خور توجه است.
بدون ش��ك افزايش دامنة تأثير مجالت در مجموعة برنامههاي آموزش��ي و تربيتي و بسترس��ازي مناسب براي
گسترش فرهنگ استفاده از بستههاي آموزشي در نظام جديد تعليم و تربيت در مسير تحول بنيادين ،نيازمند تالش
همة دس��تاندركاران آموزشوپرورش و تعامل و همدلي مس��ئوالن دفتر و ادارات آموزشوپرورش است .كميتة
ارزيابي با محاسبة دقيق آماري و بررسي مستندات ارائه شده از سوي نمايندگان ،برگزيدگان خود را در بخش زير
معرفي ميكند.
ش��ايان ذكر اس��ت ،در اين دوره با تغیيراتي كه در جداول و ضرايب آنها به عمل آمده ،س��عي شده است تمام
جوانب فعاليتهاي نمايندگان در نظر گرفته شود .همچنين ممكن است در بعضي از موارد ،يك نماينده در دو يا
چند بخش باالترين امتياز را كسب كرده باشد كه كميتة ارزيابي باالترين سطح جايزه را براي نمايندگان در مجموع
امتيازات در نظر گرفته اس��ت .و در بخشهاي زيرمجموعه هم از نمايندگان ردههاي پايينتر تقدير به عمل آمده
است.
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الف) درصد تغييرات شمارگان دريافتي

رتبة اول منطقة  17تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به آقاي امير عليجاني ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  17تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به آقاي حميدرضا كالهي رستمي ،معاون آموزشوپرورش منطقة
 17تهران
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به جناب آقاي كامران نوري ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش منطقة  17تهران.
رتبة دوم ،شهرستان ورامين:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميش��ود به مجتبي عرب عام��ري ،مدير آموزشوپرورش
شهرستان ورامين.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمد دشتي ،نمايندة محترم نشريات رشد در ادارة آموزشوپرورش
استان ورامين.
رتبة سوم ،شهرستان پاكدشت:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به محمدرضا جوادي ،مدير محترم آموزشوپرورش
پاكدشت.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به غالم عليخاني ،معاون محترم آموزشوپرورش پاكدشت.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به تقي مرشدي ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
پاكدشت.
رتبهي چهارم ،شهرستان مالرد:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميش��ود ب��ه علي خدايي ،مدير محت��رم آموزشوپرورش
شهرستان مالرد.

ب) درصد تحت پوشش مخاطبان

رتبة اول شهرستان جوادآباد:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به حس��ين النچري ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان جوادآباد.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به علي سلسپور ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان جوادآباد.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به زهره شاهسوند ،نمايندة محترم نشريات در ادارة آموزشوپرورش
شهرستان جوادآباد.
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رتبة دوم ،شهرستان قرچك:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به هوشنگ كوليوند ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان قرچك.
* ل��وح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم زينب ناري ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرس��تان
قرچك.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به احمد ابراهيميان ،نمايندة محترم نشريات در ادارة آموزشوپرورش
قرچك.
رتبة سوم ،شهرستان رودهن
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به خانم مريم رحماني ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان رودهن.
رتبة چهارم ،شهرستان دماوند:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به سيدقاسم حسيني ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان دماوند.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمد مشهدي عباسي ،معاون محترم آموزشوپرورش دماوند.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم معصومه محمدي ،نمايندة نشريات رشد در آموزشوپرورش
شهرستان دماوند.

ج) حجم نسبي توزيع گروه اول :مناطق تهران

رتبة اول ،منطقة  2تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به جناب اسداهلل مرتضايي ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة 2تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم معصومه عباسي ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة 2
تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به فريدون رضواني ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  2تهران.
رتبة دوم ،منطقة  6تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به كاوه زينالي خامنه ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  5تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقويم ميشود به خانم مريم بابايي ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  5تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم فاطمه حصاركي ،نمايندة محترم نشريات رشد در
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آموزشوپرورش منطقة  5تهران.
رتبة سوم ،منطقة  6تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به خانم زهره پروازيمقدم ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  6تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به علي نيكبختان ،معاون محترم آموزشوپرورش ،منطقة  6تهران.
* ل��وح تقدي��ر و هدية نقدي تقديم ميش��ود ب��ه خانم س��اغر گلكارزاده ،نمايندةمحترم نش��ريات رش��د
درآموزشوپرورش منطقة  6تهران.
رتبة چهارم ،منطقة  8تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به س��يدعلي حسيني ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  8تهران.
گروه دوم :شهرستانهاي تهران
رتبة اول ،شهرستان شهريار:
لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميش��ود به ركنعلي نجفي ،مدير محت��رم آموزشوپرورش
شهرستان شهريار.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به غالمحس��ین داوودي ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان
شهريار.
* ل��وح تقدي��ر و هدية نق��دي تقديم ميش��ود به حس��ن محمودخاني ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش شهرستان شهريار.
رتبة دوم ،شهرستان بهارستان ،ناحية :1
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به سيدضياء چراغي ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان بهارستان ،ناحية .1
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به داوود نقدي ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان بهارستان،
ناحية .1
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به س��يدمهدي موسوي ،نمايندة مجالت رشد در آموزشوپرورش
شهرستان بهارستان ،ناحية .1
رتبة سوم ،شهرستان اسالمشهر:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميش��ود به محمود قنبرزاده ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان اسالمشهر.
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* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم الهه رضواني ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرس��تان
اسالمشهر.
* لوح تقدير و هديه نقدي تقديم ميش��ود به حس��ين قادري ،نمايندة نش��ريات رش��د در آموزشوپرورش
اسالمشهر.
رتبة چهارم ،شهرستان قدس:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به علياكبر سليماني ،مدير محترم آموزشوپرورش
قدس.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به زينالعابدين نظافتي ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان
قدس.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به حسن فرامرزي ،نمايندة محترم نشريات رشد در شهرستان قدس.

د) وصول مطالبات

رتبة اول ،منطقة  1تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به محمدرضا رسولي ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  1تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به رضا ميرزاده ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  1تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به حميدرضا مهربخش ،نمايندة محترم نش��ريات رشد در منطقة 1
تهران.
رتبة دوم ،منطقة  9تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به علي عزتي ،مدير محترم آموزشوپرورش منطقة
 2تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم زهره كشفي ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  9تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم زهرا توكلي ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  2تهران.
رتبة سوم ،منطقة  3تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به بابك هاشمي ،مدير محترم آموزشوپرورش منطقة
 3تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقويم ميش��ود به خانم پروانه ش��ادماني ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة 3
تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمدرضا اسماعيلي ،نمايندة محترم نشريات رشد در
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آموزشوپرورش منطقة  3تهران.
رتبة چهارم ،منقطة  18تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به اكبر رضايي ،مدير محترم آموزشوپرورش منطقة
 18تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمود مظفري ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  18تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم نرگس جبرنلي حامل ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش منطقة  18تهران.

ه) فعاليتهاي فرهنگي

رتبة اول ،منطقة  4تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به جواد مرتضيزاده ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  4تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به احمد وحدتپرس��ت ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة 4
تهران.
* ل��وح تقدي��ر و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم معصومه الههياري ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش منطقة  4تهران.
رتبة دوم ،منطقة  15تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به سيدمحمدرضا رادفر ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  15تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمد اشعري ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  15تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به جعفر علياصغر ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  15تهران.
رتبة سوم ،منطقة  14تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميشود به س��عيد كاظمنژاد ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  14تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به محمدجواد متجري ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة 14
تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم زهره بديعي ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  14تهران.
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رتبة چهارم ،منطقة  11تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ی تقديم ميشود به خانم بريسيما س��ادات ساجدي ،مدير محترم
آموزشوپرورش منطقة  11تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي ميشود به خانم طاهره صفارخواه ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  11تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به علي جباروند ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  11تهران.
رتبة پنجم ،شهرستان چهاردانگه:
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديش��ي تقديم ميش��ود به فيروز بادامي ،مدير محت��رم آموزشوپرورش
شهرستان چهاردانگه.
ي ش��ود به حسن علي ظاهريان ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم م 
چهاردانگه.
* ل��وح تقدي��ر و هدي��ة نقدي تقديم ميش��ود به خانم فاطمه ش��ريفيان ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش چهاردانگه.

مجموع امتيازات

رتبة اول ،منطقة  13تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به حميدرضا رمضاني ،مدير محترم آموزشوپرورش
منطقة  13تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به علي مرادزاده ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة  13تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به بهروز مظهري ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
منطقة  13تهران.
رتبة دوم ،منطقة  16تهران:
* لوح تقدير و تنديس جلسة همانديشي تقديم ميشود به عادل خالقي ،مدير محترم آموزشوپرورش منطقة
 16تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به محمدمهدي اكبرينژاد ،معاون محترم آموزشوپرورش منطقة
 16تهران.
* ل��وح تقدي��ر و هدية نقدي تقديم ميش��ود به خانم ش��ادي دانش��ور ،نمايندة محترم نش��ريات رش��د در
آموزشوپرورش منطقة  16تهران.

43

رتبة سوم ،شهرستان ري ،ناحية 2
* لوح تقدير و تنديس جلس��ة همانديشي تقديم ميشود به داوود عموحيدري ،مدير محترم آموزشوپرورش
شهرستان ري ،ناحية .2
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم زهرا گلمحمدي ،معاون محترم آموزشوپرورش شهرستان
ري ،ناحية .2
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به محمد سهرابي ،نمايندة محترم نشريات رشد در آموزشوپرورش
شهرستان ري ،ناحية .2
مديران و دبيران محترم آموزشگاهها
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميشود به خانم ملحيه پهلواني ،دبير محترم مدرسة آزادي منطقة  15تهران.
* لوح تقدير و هدية نقدي تقديم ميش��ود به مهرداد محمودي ،مدير محترم دبيرس��تان شيخ مفيد ،منطقة 17
تهران.
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پرونده (رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی)

یک سینه سخن دارند اینجا.....
گزارشی از نشست سردبیران مجالت رشد معلم و آموزش راهنمایی با دبیران مدارس بیرجند(خراسان جنوبی)

حمید نورشمسی

شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر بیرجند را شهر مدرسهها بنامیم .شهری کوچک با انبوهی از مدارس بزرگ
و کوچک دولتی ،خصوصی و حتی وقف شده و آکنده از تجربههای گوناگون زیستی در حوزة تعلیم و تربیت .در
چنین فضایی بدون ش��ک حضور مجالت رش��د و درگیری فضای آموزشی شهر با تجربهها و فضاهایی که در این
مجالت ترسیم میشود ،مفید خواهد بود.
صبح نس��بت ًا گرم یکی از روزهای بهاری اردیبهشتماه سال « ،1391مدرسة راهنمایی معرفت» بیرجند میزبانی
نشس��ت آقایان جعفر ربانی و محمدرضا حش��متی ،سردبیران ماهنامههای رش��د معلم و رشد آموزش راهنمایی
تحصیلی با معلمان منتخب مدارس بیرجند در دورههای ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و نیز سرگروههای دورههای
تحصیلی مذکور را برعهده داشت .ایشان بهمنظور تبادل نظر در مورد بهینهسازی ساختار آموزشی ارائه شده در این
مجالت در نشس��ت حضور یافتند؛ نشستی که با اس��تقبال بیش از انتظار دبیران بیرجندی روبهرو شد .حتی میزان
دقت نظر آنها در مطالعة مطالب مجالت رشد موجب شگفتی سردبیران مجالت شد.
در ابتدای نشست و پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و خوشامدگویی مدیر مجتمع آموزشی معرفت ،ربانی در
سخنانی با اظهار عالقه به شهر بیرجند گفت« :بیرجند از جمله شهرهایی است که حضور و کنکاش در آن همواره
از آرزوهای من بوده و به نوعی همواره به من چشمک میزده است .برای من زیره به کرمان بردن است که بخواهم
دربارة ش��هر بیرجند با اهالی آن صحبت کنم .اما میخواهم بگویم این شهر از نخستین مکانهایی است که من در
مجلة رشد راهنمایی که پیش از رشد معلم مدتی مسئول انتشار آن بودم ،از آن با عنوان فرهنگ شهر یادکردهام».
ربانی ادامه داد« :این اصطالح دربارة شهرهایی به کار میرود که به نوعی مهد تربیت عالمان و حضور مدارس
و مراکز تحصیلی اس��ت .از نمونههای بارز آن در ایران ،گذشته از بیرجند میتوان به بوشهر ،خوی ،اراک ،آشتیان،
قم و  ...اشاره کرد».
س��ردبیر ماهنامة رشد معلم سپس خطاب به حاضران در نشست ،با اشاره به قدمت انتشار مجالت رشد ،گفت:
«انتش��ار این مجالت س��ابقهای  50س��اله دارد .در این مدت نیز انتشار آنها توانسته اس��ت تأثیر خوبی در فضای
آموزشی کشور بگذارد و فضای روشنی را پیش روی آن ترسیم کند؛ هرچند که تاکنون روش روشنی برای ارزیابی
آماری میزان موفقیت آن وجود نداش��ته اس��ت .این مجالت بهطور عمده دارای کارکرد تبیین برنامههای آموزشی
در مدارس هس��تند .از س��وی دیگر نیز بهمنظور آگاهی دهی عمومی در مورد معرفی علوم و فنون گوناگون منتشر
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میشوند».
وی در ادامه به کارکردهای انتش��ار چنین رس��انة مکتوبی اش��اره کرد و گفت« :روزگار ما روزگار رس��انههای
دیجیتال اس��ت که میتوان به صورت لحظهای و در هر مکان از آنها بهره برد .ش��اید کس��انی که با این دست از
رسانهها آشنا و مرتبط هستند ،کمتر درصدد بهرهمند شدن از رسانههای مکتوب کاغذی برآیند .اما به اعتقاد بسیاری
از کارشناس��ان ،رس��انههای مکتوب هنوز ارزش کاری خود را از دس��ت ندادهاند .بیتوجهی به آنها بیشتر بهدلیل
نگاه افراط گرایانة ما در نفی آنها بوده اس��ت .کتاب به اعتقاد من هنوز نیز مهمترین رس��انة بشری است و قابلیت
کنترل بیش��تری روی آن برای انتشار مطالب وجود دارد .از طرف دیگر ،میزان تأثیرگذاری نوشتار مکتوب بر ذهن
مخاطبان هنوز بیش از نوش��تار مجازی اس��ت .شاید به همین خاطر اس��ت که در کشورهای پیشرفتة جهان ،هنوز
مطبوعات کاغذی با افت شمارگان روبهرو نیستند».
ربانی همچنین با اشاره به ضرورت یادآوری این نکات به دانشآموزان از سنین پایین گفت« :باید به دانشآموزان
یاد داد که صرف دانستن امری برای آنها کافی نیست و باید چگونه دانستن را بیاموزند .ما نیز در مجالت آموزشی
رشد بهدنبال تعیین ساختاری برای این موضوع هستیم .مقایسههای آماری نشان میدهند که میزان اقبال به مجالت
رش��د در س��ال گذشته نسبت به س��الهای پیش در بیرجند افزایش داشته است ،تا جایی که میزان توجه به ماهنامة
رش��د معلم در این ش��هر چهار برابر شده اس��ت .ما نیز در مجالت بر همین مبنا سعی داریم بیش از آنکه به دنبال
افزای��ش آگاهی باش��یم ،به ارتقای بینش و نگرش بپردازیم .برای مثال ،اگر همة م��ا به نوعی کار با رایانه را تعلیم
دیدهایم و گواهینامة آن را داریم ،اما در عمل موفق به انجام آن نمیش��ویم ،بهدلیل این اس��ت که بینش و نگرش
صحیحی نسبت به استفاده از آن نداریم».
وی تأکید کرد« :مجالت رش��د س��عی در تازهگویی دارند و از مکررات گریزان هس��تند .باید بگوییم که ایجاد
نگرشهای تازه و مثبت در امر آموزش ،مهمترین مبنای انتشار آنها بهشمار میرود .در همین راستا و البته براساس
نظرس��نجی که سال گذش��ته صورت گرفت 76 ،درصد از مربیان مدارس به مطالب این مجالت رأی مثبت دادند.
امیدواریم در س��الجاری با تغییر سیستم انتشار و چاپ تمام رنگی مجالت ،نوع نگاه به آنها نیز دستخوش تغییر
بیشتری شود».
محمدرضا حش��متی ،سردبیر مجلة رشد آموزش راهنمایی ،سخنران دوم این نشست بود .او در ابتدای سخنان
خود به یکی بودن ش��وق و ش��غل حاضران در نشست ،تحت عنوان امر معلمی اشاره کرد و پس از آن به موضوع
انتشار مجالت رشد پرداخت .حشمتی اظهار کرد« :بدون شک میان مجله و کتاب درسی تفاوتهای فراوانی وجود
دارد .کتاب درسی به عنوان محتوای آموزشی مدارس دارای یک چرخة پنج ساله برای تولید است و لذا تغییر در
آن نیز نیازمند فرایندی زمانبر است .اما مجالت رشد چنین نیستند و برای انتشار هر ساله این فرصت را دارند که
برنامهریزی تازهای برای خود سامان دهند».
وی افزود« :مهمترین ویژگی مجالت رش��د ،همکاری ش��ما و دانشآموزان در انتش��ار مطالب آن است .ما نیز
میکوش��یم مطالب مورد نیاز ش��ما را آنطور که خودتان صالح میدانید ،در این مجالت منعکس کنیم .ما معتقدیم
تکتک ش��ما تجربههای زیس��تی یکتایی در امر آموزش دارید که بدون شک کاربردی فرا محلی دارند .البته برای
انتقال این تجربهها چندان قائل به نگارش مقاله نیستیم و معتقدیم این تجربیات باید در قالب آزمایشگاه و کالس
درس ارائه و منتش��ر ش��وند .از همین روی است که بیش از انتشار مطالب تئوری ،به دنبال نشر تجربیات عملیاتی
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شما هستیم.
س��ردبیر مجلة رش��د آم��وزش راهنمایی در ادامه به موضوع «معرفت زمینه» اش��اره ک��رد و گفت« :این روزها
در آموزشوپرورش این موضوع مطرح اس��ت که در هر اقلیم و ش��هر باید براس��اس وضعیت بومی و جغرافیایی
خاص آن طرح درس��ی ریخته ش��ود و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد .ش��اید به همین خاطر است که دست خود را
صمیمانه برای دریافت تجربیات و نظرات آموزشی شما دراز کردهایم .در حال حاضر طرح تحول بنیادین در حوزة
آموزشوپرورش اتفاق بزرگی است که در نظام آموزشوپرورش کشور ما در حال رخ دادن است .در همین راستا
مجالت رش��د نیز طرح توانمندس��ازی معلمان را برای خود تدارک دیدهاند که در قالب بهرهبرداری از مجالت در
دورههای آموزش ضمن خدمت کاربرد خواهد داشت».
وی ادامه داد« :فناوری و تمدن برخاس��ته از آن امروزه تمامی نظامهای آموزش��ی را در جهان تحت تأثیر خود
قرار داده اس��ت .تا جایی که در جهان امروز باید معلمان را مهاجر و دانشآموزان را بومی س��رزمین تکنیک زدة
پیرامون خود بدانیم .دانشآموز امروز نیاز دارد که بتواند با ابزارهای تازة پیرامون خود کار کند و ما باید به عنوان
مهاجران به این سرزمین راهنمای او که بومی این محیط شده است ،باشیم .اکنون باید پرسید این موضوع چگونه
امکان تحقق خواهد داشت .بدون شک حرکت ساختارمند و هماهنگ نخستین موضوعی است که میتواند شکاف
میان این دو قشر را کم و کمتر کند».
به اعتقاد حش��متی ،تجربة جهانی نش��ان داده است که تغییر نظام آموزشی باید از تغییر نگرش معلم آغاز شود.
تجربة انتشار مجالت رشد نیز بر همین مبنا استوار شده است .وی همچنین خطاب به حاضران در نشست گفت:
«حضور ما در این استان و دیدار با شما نیز به منظور این است که از شما بپرسیم چگونه باید مجالت را در چنین
فضایی حرکت بدهیم و نقش ما در تحول نظام آموزشی چگونه باید تعریف شود».
اما بخش قابل توجهی از زمان این نشست به اظهار نظرهای حاضران دربارة نوع نگرش مجالت رشد به مقولة
آموزش اختصاص داشت که حاوی مطالب و نکات ظریفی بود.
یوس��فی ،یکی از اعضای گروههای آموزش��ی بخش ادبیات دورة راهنمایی تحصیلی ،نخستین فرد از حاضران
ب��ود که در نقد مطالب مجالت رش��د گفت« :معتق��دم مجالت ما هنوز تا به روز ش��دن در ارائة اطالعات فاصلة
زیادی دارند .هنوز نمیتوان بهطور مشخص ردی از تجربیات معلمان کشور در آنها یافت .به همین خاطر بهنظر
میرسد ،برخی از این دست مطالب را باید با دقت بیشتری انتخاب کرد و از درج مطالب صفحه پرکن و تجربیات
تکراری دوری کرد».
به اعتقاد وی ،ایجاد یک نظام نیازسنجی بهمنظور درج مطالب در ماهنامههای رشد ،بهگونهای که آنها را ماهیت ًا
از مجالت عمومی متمایز س��ازد و دور ش��دن از انتش��ار مطالب و موضوعات بیش از اندازه تخصصی نیز باید در
مجالت رشد بیش از پیش مورد اعتنا قرار بگیرد.
نبیزاده ،س��رگروه آموزش ابتدایی در بیرجند ،دیگر معلمی بود که در این نشس��ت لب به س��خن باز کرد و
گف��ت« :چالش بزرگ ما این اس��ت که همکاران م��ا معموالً با کولهباری از تجربیات ارزن��دة خود ،بهراحتی نظام
آموزشوپرورش را ترک میکنند و از این تجربیات برای نسل جوان بهطور معمول چیزی باقی نمیماند .باید برای
بازتاب این تجربیات در مجالت رشد فکر تازهای کرد».
وی همچنین معتقد است که مجالت رشد میتوانند صفحات ویژهای به اولیای دانشآموزان اختصاص دهند و
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در این صفحات ،چگونگی ارائة یک محتوا را به دانشآموزان تبیین کنند .در کنار آن میتوانند با ایجاد صفحة ویژة
بازنشستگان آموزشوپرورش ،به بازنشر تجربیات آنها حتی در قامت استانی دست بزنند و در این راه استانهای
گوناگون را بهصورت چرخشی ملزم به همکاری برای انتشار آنها کنند.
طاهری ،از دیگر س��رگروههای آموزش ابتدایی مدارس ش��هر بیرجند ،با تمجید از اینکه از مجالت رشد برای
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت اس��تفاده میش��ود ،خواس��تار صدور گواهی گذراندن این دورهها برای
معلمانی شد که از طریق مجالت رشد این دورهها را میگذرانند.
نبود جایگاه مشخصی برای درس حرفهوفن ،موضوعی بود که حمیدیان ،سرگروه درس حرفهوفن شهر بیرجند
به آن اشاره کرد .وی گفت« :باید مجلهای تخصصی در این زمینه از سوی گروه مجالت رشد منتشر شود که بهطور
پیوسته به آموزش تکنیکها و مهارتهای حرفهای بپردازد».
ایج��اد امکانات باالتر بهمنظور بهرهبرداری از نس��خة اینترنتی مجالت ،ویراس��تاری بهتر و علمیتر ،و افزایش
مطالب روز دربارة فناوریهای آموزش��ی نیز از دیگر مطالب مطرح ش��ده در این نشست بود که از سوی بعضی از
معلمان ریاضی مطرح ش��د .جمع دیگری از حاضران نیز به وجود مطالبی در مجالت که دبیران باید برای آزمون
ضمن خدمت به حفظ آنها بپردازند ،اعتراض کردند .اتخاذ تدابیری برای ارس��ال رایگان این مجالت به مدارس،
از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست بود که مورد تأکید معلمان مدارس بیرجند قرار گرفت.
سرانجام پیرتاج ،دبیر زبان فارسی مدارس بیرجند و از حاضران در این نشست ،با بیان اینکه زیبایی مجله تنها
با رنگی شدن آن تأمین نمیشود ،خواستار درج چکیدة مقاله و کلیدواژه برای مقاالت مجالت رشد شد.
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پرونده (رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی)

قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهري
پاي صحبت طاهره حميدي ،معاون آموزش ابتدايي استان خراسان جنوبي
سمانه آزاد

عدهاي از دس��تاندركاران «دفتر انتش��ارات و تكنولوژي آموزشي» در ارديبهش��تماه  1391مهمان شهر
بيرجند بودند كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود بزرگان بسياري را در عرصة علم و ادب و هنر پرورش
داده است.
ميزبان ما در اين س��فر ارديبهشتي ،اهالي آموزشوپرورش استان خراسان جنوبي بودند؛ كساني كه وظيفة
خطير و دش��وار پرورش نس��ل جديد را برعهده دارند .نس��لي كه بايد راه بزرگاني را كه اين شهر كويري در
دامان خود پرورش داده اس��ت ،طي كنند .بزرگان و مش��اهيري كه هرچه آس��مان شهرستان بر آنها سختتر
گرفته اس��ت ،آنها نيز سختتر كوشيدهاند تا جايي كه اكنون نام بيرجند با نام مشاهيري همچون شيخ هادي
هادوي (فقيه) ،محمد ابراهيم آيتي ،غالمحس��ين شكوهي ،كاظم معتمدنژاد (پدر علم ارتباطات ايران) ،عالمه
سيدمحمد فرزان ،محمدحسن گنجي (پدر جغرافياي نوين دانشگاهي ايران) ،محمداسماعيل رضواني و ...گره
خورده است.
از جمله سختكوش��اني كه امروز كمر به پرورش نس��ل جديد بيرجند بس��تهاند ،طاهره حميدي ،معاون
آموزش ابتدايي ادارة كل اس��تان خراس��ان جنوبي است كه از س��ال  1389در اين سمت فعاليت ميكند .در
س��فرمان به بيرجند فرصت كوتاهي دس��ت داد تا با او دربارة مجالت رش��د گفتوگو كنيم .طاهره حميدي
در اين گفتوگو از برخي اقدامات و ابتكارات در شناس��اندن بيش از پيش مجالت رش��د به دانشآموزان و
خانوادهها و نقش اين مجالت در بستههاي آموزشي سخن گفت .به گفتة او ،آموزگاران اين ديار قدر مجالت
رشد را ميدانند و گاه «رشد» را به هم هديه ميدهند.
 ديدگاه شما نسبت به مجالت رشد و نقش آنها در فرايند ياددهي ـ يادگيري چيست؟
 نكتهه��اي مثبت و فوايد مجالت رش��د اظهر من الش��مس اس��ت كه همه از آنها آگاه��ي دارند .اين مجالت
فرايند ياددهي ـ يادگيري را تعميق ميبخش��ند و آن را براي دانشآموزان آس��ان ميكنند .با مطالعة مجالت رشد،
دانشآموزان به مطالعه عالقه پيدا ميكنند و فرهنگ پژوهش و مطالعه نهادينه ميشود.
در موضوع تحول بنيادين در آموزشوپرورش كه مطالبة مقام معظم رهبري هم هست ،مجالت رشد ميتوانند
بازوان توانمندي در مكملهاي درس��ي ما باش��ند .بسياري از مطالب در كتابهاي درس��ي ما نيستند ،اما با كمك
49

مج�لات رش��د ميتوانيم آنها را انتقال دهي��م .در واقع برخي از مفاهيم و مطالب از طريق فضاي غيررس��مي به
دانشآموزان منتقل ميشوند كه مجالت رشد بايد اين فضاي غيررسمي را مديريت كنند.
گرچه اين مجالت مطابق با نيازهاي دانشآموزان و معلمان توليد ميشوند و جنبههاي مثبت فراواني دارند ،اما
متأس��فانه نتوانستهايم آنها را بهخوبي به مخاطبان بشناسانيم .بهنظر ميرسد بايد جايگاه مجالت رشد تبيين شود.
ما در استان خراسان جنوبي كارهايي را در اين راستا انجام دادهايم.
 دربارة اين فعاليتها توضيح ميدهيد؟
 نمايش��گاهها و جشنوارههايي را در شهرستانها و مناطق اس��تان برگزار كردهايم كه با مطالب مجالت رشد در
ارتباط بودهاند .مث ً
ال اگر يكي از مجالت رشد دانشآموزي ساخت يك وسيلة كمكآموزشي را آموزش داده است،
دانشآموز و معلم آن را ساختهاند و در نمايشگاهي در معرض نمايش گذاشتهاند .حتي برخي مدارس جشنوارهاي
در رابطه با فوايد مجالت رشد و خاطرههايي كه بچهها از اين مجالت داشتند ،برگزار كردند كه با استقبال خوب
بچهها روبهرو شد .يكي از معلمان استان هم بهصورت داوطلبانه همة مجالت رشد را بهصورت « »PDFتوليد كرد
و در اختيار دانشآموزان گذاشت.
همكاران ما حتي مجالت رش��د را به يكديگر هديه ميدهند .مث ً
ال ممكن اس��ت از هر مجلهاي يك سلس��له به
مدرسه بيايد ،ولي همة همكاران به مطالعة آنها عالقهمند باشند و مجله به همه نرسد .بنابراين همكاران و معلمان
مج�لات را پ��س از خواندن به ديگران ميدهند .با اين توصيف من معتقدم نبايد به تعداد مش��تركان مجله چش��م
دوخت ،بلكه بايد ديد عم ً
ال چه تعدادي مطالب را مطالعه و از آنها استفاده ميكنند .در واقع مجالت به كتابخانة
مدرسه نميروند تا خاك بخورند ،بلكه از آنها استفاده ميشود.
اقدام ديگري كه در زمينة توزيع و توس��عة مجالت رشد انجام دادهايم ،توزيع رايگان مجالت رشد در مدارس
روس��تايي و چندپايه اس��ت .ما مجالت دانشآموزي و بقية مجالت را در اختيار  950كالس چندپايه بهعنوان منبع
آموزشي قرار داديم .ابتدا گمان نميكرديم اين كار چنين بازخورد مثبتي داشته باشد ،اما اكنون حتي از معلمانمان
در نقاط مرزي كه هيچ منبع آموزشي ندارند هم بازخوردهاي مثبتي دريافت ميكنيم.
مخاطب ما در كالسهاي چندپايه معلماني هس��تند كه ش��ايد تجربة چندان زيادي ندارند .بنابراين بايد با زبان
خودش��ان با آنان س��خن گف��ت .البته بايد از لحاظ علمي ه��م آنان را تقويت كرد كه مجالت رش��د در اين زمينه
هم كاربرد دارند .بازخوردي كه از اين فعاليت داش��تيم باعث ش��د طرحي را در «ش��وراي عالي آموزشوپرورش
اس��تان خراسان جنوبي» مطرح كنيم و با همكاري سازمان بهزيستي و «كميتة امداد امام خميني(ره)» دانشآموزان
بيبضاعتمان را تحت پوشش مجالت رشد قرار دهيم تا آنها هم از اين مجالت بهرهمند شوند.
البته همكاران ما در مدارس نيز ابتكارات زيادي در رابطه با مجالت رشد انجام ميدهند .مث ً
ال برخي از مدارس
«كميتة بررسي مجالت رشد» تشكيل دادهاند .در اين كميتهها ،هم دبيران و هم دانشآموزان شركت دارند و نظرات
خود را دربارة مطالب مجالت اعالم ميكنند .در واقع اين كار با يك تير ،دو نش��انزدن اس��ت؛ چرا كه هم باعث
ميشود مجالت بيشتر شناسانده شوند و هم دانشآموزان دقيق و پرسشگر تربيت شوند.
همكاران ما از مجالت رش��د در جهت تحقق هدف تحول بنيادين در آموزشوپرورش كه همان تربيت نس��ل
پرسشگر است ،استفاده ميكنند .ضمن اينكه نگاه نقادانه در دانشآموزان رشد ميكند .اينها همه بهخاطر استفادة
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خالق از مجالت رشد است .به قول معروف ،قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهري .استان خراسان جنوبي قدر
مجالت رش��د را ميداند ،گرچه برخي محدوديتها باعث ميشود نتوانيم آنطور كه بايد اين موضوع را گسترش
دهيم.
 منظورتان چه محدوديتهايي است؟
 يك��ي از مهمتري��ن محدوديتهاي ما فقر اقتصادي اس��ت كه بعضي خانوادهها ب��ا آن مواجهاند .يكي ديگر از
موضوعات هم عدم تبيين اهميت مجالت رشد براي معلمان است.
 در اين زمينه چه راهكاري پيشنهاد ميدهيد؟
 بايد فرهنگس��ازي كنيم .مث ً
ال آزمونهاي غيرحضوري مجالت رش��د فرصت مناس��بي بود و بايد تداوم داشته
باش��د .اين آزمونها با استقبال خوب همكاران ما روبهرو شد ،بهطوريكه مجبور شديم از مجالت فتوكپي بگيريم
و بين همكاران توزيع كنيم.
براي شناس��اندن بيش��تر مجالت بايد خانوادهها و والدين را هم درگير اين موضوع كنيم .هدف ما اين است كه
مجالت رش��د نه فقط به كالس درس كه به خانوادهها هم راه يابند .ما براي اين كار از انجمنهاي اوليا و مربيان
خواستهايم نقش مجالت را براي خانوادهها تبيين كنند .به هر حال مجالت رشد تأييدية وزارت آموزشوپرورش
را دارن��د و خي��ال خانوادهها از بابت محتواي آنها راحت اس��ت .بنابراين چه بهتر اس��ت كه هم��ة خانوادهها و
دانشآموزان از اين منبع استفاده كنند.
 كاستيهايي كه در مجالت رشد به چشمتان آمدهاند ،كداماند؟
 خوشبختانه مجالت رش��د به مرحلة پختگي رس��يدهاند و ايرادات زيادي بر آنها وارد نيس��ت .اما ميتوان به
يكي دو نكته پيرامون مجالت اشاره كرد .مث ً
ال ظاهر مجالت براي بزرگساالن نيز مهم است .ما گاهي فكر ميكنيم
تنها ظاهر مجالت دانشآموزي بايد رنگ و لعاب و جذابيت داش��ته باش��د ،در حاليكه مجالت دبيران و معلمان
هم بايد اينگونه باش��ند و از حالت يكنواختي بيرون آيند .حتي اگر اين موضوع باعث كمش��دن حجم مطالب و
صفحات مجلهها شود.
امروزه مخاطبان زمان و انرژي زيادي براي مطالعة مطالب طوالني و ادامهدار ندارند .ميخواهند عصارة مطالب
كارب��ردي را در قالبي فش��رده ،جامع و مانع بهدس��ت آورند .همين موضوع كاربرديب��ودن مطالب مجالت براي
مخاطبان و پرداختن به نكات كليدي ،از ديگر موضوعاتي اس��ت كه بايد در توليد محتواي مجالت به آنها توجه
داشت.
درگير كردن مؤلفان و معلمان استانهاي ديگر در توليد محتواي مجالت رشد هم موضوعي است كه ميتواند
اين نش��ريات را بيش از پيش بشناس��اند .بهنظر ميرس��د با اين كار تنوع مطالب مجله هم بيشتر ميشود و مؤلفان
مطالب به شهرهاي بزرگ محدود نميشوند .ما هم در استان خراسان جنوبي نويسندگان خوبي داريم كه اگر فضا
برايشان باز باشد ،ميتوانند استعداد و توانايي خود را نشان دهند.
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 انتشار مطالب دورههاي آموزش ضمنخدمت و دانشافزايي در مجالت رشد چه تأثيري داشت؟
 تأثير بسيار خوبي داشت و ديدگاه دبيران را نسبت به مجالت رشد تغيير داد .همكاران ما براي استفاده از مزاياي
اين دورهها از مجالت رشد استفاده كردند و اين باعث شد به شركت در اين دورهها تشويق شوند.
 مدتي است از بستة آموزشي صحبت ميشود .به نظرتان نقش مجالت رشد در اين بسته چيست؟
 بهنظر ميرس��د كه مجالت رش��د جزئي از اين بسته باشند .بسياري از مدارس ما امكانات استفاده از برخي
فناوريها ،مانند كتابهاي گويا را ندارند .اگر مجلههاي رش��د در بس��تههاي آموزشي باشند ،ميتوانند بسياري از
خألهاي آموزشي را پر كنند .البته اين كار بايد هوشمندانه انجام شود ،بهطوريكه مطالب مجالت به دانشآموزان
تحميل نشود و مجالت رشد به سرنوشت كتابهاي درسي دچار نشوند.
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پرونده (رهاورد سفر به استان خراسان جنوبی)

گزارشی از نمایشگاه کاردستی دانشآموزان سرایانی براساس مجالت رشد

بوی مجله ،طعم کاردستی
حمید نورشمسی

صورتش آفتابس��وخته ب��ود ،خنده اما از لبانش قطع نمیش��د .اول بار که دیدمش ،اضط��راب عجیبی گرفته
بودش .دستهایش را به هم میمالید و انتظار میکشید تا زودتر با هم به نمایشگاهش برویم؛ نمایشگاهی که او و
دانشآموزانش براساس مطالب مجالت رشد در یکی از مدارس شهرستان «سرایان» از استان خراسان جنوبی برپا
کردهاند .س��ر از پا نمیش��ناخت .حرفهایش هم هیجان داشت ،از همان جنس هیجانات کودکی و شوق ساختن
یک شیء کوچک در دنیای بزرگ و کشف نشدة پیرامون خود.
اسمش را میپرسم .میگوید :سیدش��جاعالدین احمدی .او مدیر دبستان «شهید محمدعلی رجایی» شهرستان
س��رایان است .از نمایشگاه س��ؤال میکنم .شجاعالدین میگوید که نمایشگاهش را از س��رایان به هنرستان ابتکار
بیرجند آورده است؛ جایی که این روزها همسر او به تدریس مشغول است.
کل نمایش��گاه او و دانشآموزانش از دو میز و دو تابلوی بزرگ نصب ش��ده روی دیوار تش��کیل ش��ده است.
چش��م که میگردانی از نقاشیهای بچهها میتوانی ببینی تا کاردستیهای علمی که توسط کودکان محصل سرایان
س��اخته ش��دهاند؛ کاردستیهایی که همگی با سادهترین وسایل ممکن ش��کل گرفتهاند؛ وسایلی که خیلی از ما به
چش��م زباله نگاهش��ان میکنیم .اما با ابتکار آقای احمدی و دانشآموزانش به جلوهای برای بروز ابتکار و خالقیت
کودکان سرایانی مبدل شدهاند.
احمدی دربارة نمایش��گاه خود و دانشآموزانش به ما میگوید« :من در مدرس��هام  106دانشآموز دارم که همة
آنها مشترک مجالت رشد هستند .آنها این وسایل را با الهام از مطالب مجالت ساختهاند .این کاردستیها را هم
در تمام طول سال درست میکنند .اینطور نیست که مث ً
ال در موقع خاصی از سال به ساخت آنها بپردازیم .برای
اینکار محدودیتی هم قائل نیس��تم .از نقاش��ی و انشا گرفته تا ساخت وسایل و کاردستی ،همه جزو این ابتکارات
بهش��مار میروند .جدا از این ،در طول س��ال هم جلس��ات متعددی با اولیای دانشآموزان برگزار میکنم و دربارة
چگونگی کمک به بارورکردن استعدادهای کودکانشان صحبت میکنیم .در کنار آن میکوشم پیشنهادات آنها را
برای درج مطالب در مجالت رشد جمع کنم و به تهران بفرستم.
او میگوید در س��ال گذش��ته شش جلسه نیز با ابتکار وی با معلمان مدرس��هاش برگزار شده و در مورد نحوة
توزیع مجالت رش��د در میان دانشآموزان و نیز برپایی نمایشگاههایی از این دست در طول سال ،با آنها صحبت
کرده است .در کنار این موضوع برگزاری چهار جلسه شورای دانشآموزی بهمنظور آماده شدن دانشآموزان برای
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ساخت و شرکت دادن آثار خود در نمایشگاه نیز از دیگر فعالیتهایی بوده است که او منبع و باعث و بانیاش را
مجالت رشد میداند.
آقای احمدی نمایش��گاه کاردس��تیهای مجالت رشد را به عامل تش��ویقکنندة دانشآموزانش برای رشد دادن
خالقیته��ای فردی آنها مبدل کرده اس��ت و در طول س��ال ،با برپایی اردوهای تفریحی متعدد ،ضمن تش��ویق
دانشآموزان فعال در نمایشگاه ،دیگران را نیز به شرکت فعاالنه در آن دعوت میکند.
وی در حالی که با اش��تیاق وس��ایل موجود در نمایش��گاه را معرفی میکند ،میگوید« :من ساعت مشخصی از
وقت کالسهای مدرس��ه را به تجزیه و تحلیل مطالب موجود در مجالت رش��د برای بچهها اختصاص دادهام و
در نشس��تی با خود دانشآموزان در همة پایهها ،یک یا دو س��اعت در ماه را برای بررس��ی مجالت با دانشآموزان
کنار گذاش��تهایم .در کنار این موضوع سعی کردهایم مطالب مناس��ب مجالت را در موقعیتهای متفاوت بهعنوان
منبع درس��ی و بهجای کتاب درس��ی به دانشآموزان ارائه دهیم .پس از این کار نیز از اولیا در این زمنیه نظرخواهی
کردهایم».
احمدی در ادامه میگوید« :ما موضوعات مطرح شده در مجالت را طبقهبندی میکنیم و در هرپایة درسی بسته
به میزان توانایی ،یکی از این موضوعات را ارائه میدهیم و خواس��تار تهیة کاردس��تی از س��وی بچهها در آن زمینه
میش��ویم .مث ً
ال گاهی به کمک اولیا وس��یلهای ساخته شده ،متنی در زمینه تاسوعا و عاشورای حسینی نوشته شده،
یا وسیلهای مرتبط با حرفهای خاص تهیه شده است».
وی همچنی��ن میگوی��د که از مطالب موجود در مجله در تهیه پیکهای پایان هفته نیز بهره برده اس��ت .عقیده
دارد اگر نیاز به این مجالت در میان دانشآموزان ترویج ش��ود و از دانشآموزانی که با اس��تفاده از مجالت رش��د
خالقیتشان را بروز میدهند ،تجلیل شود ،بهطور قطع کارکرد مجالت بسیار وسیعتر از وضع موجود خواهد بود.
احمدی در پایان می افزاید« :اگر به فعالیتهای مشابه کار ما که از سوی همکاران من در جایجای ایران انجام
میشود ،بیش از وضعیت فعلی بها داده شود ،مطمئن هستم که شاهد رشد بهتری خواهیم بود .به نظر من موضوع
اصلی انگیزه داشتن برای بها دادن به کار دانشآموز است که باید در میان همکاران ما تقویت شود».
فاطمه السادات سلطانیفر نیز که میزبان نمایشگاه همسر خود شده است ،دربارة فعالیت همسر و دانشآموزانش
با اس��تفاده از مجالت رش��د میگوید« :مجالت رش��د در یادگیری و تثبیت یادگیری در دانشآموزان ما نقش قابل
توجه��ی دارند .من در یک تجربة ش��خصی از دانشآموزانم خواس��تم که با قرائت مطالب مجالت رش��د تمرین
روخوانی کنند .بعد در کالس صدای آنها را حین خواندن مجله ضبط و برای آنها پخش کردم و این موضوع در
درست خوانی آنها تاثیر زیادی گذاشت».
وی ادام��ه داد« :به��ا دادن ب��ه فعالی��ت عملی از طریق مجالت ،بهنظر من س��بب میش��ود ک��ه گنجینة لغات
دانشآموزان غنی شود و اعتماد به نفسشان باال برود».
س��لطانیفر در پای��ان تأکید دارد که بای��د از مطالب مجالت بهخوبی صیانت کرد تا بی��ش از اندازة مجاز برای
دانشآموزان سنگین و غیرقابل فهم نباشند.
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پرونده (رهاورد سفر به استان آذربایجان غربی)

مجالت رشد خألهای کتابهای درسی را پر میکنند
گفتوگو با ولی سمرقندی ،مدیرکل آموزشوپرورش استان آذربایجانغربی
سعید زاهدیان

روی تابلوی ورودی ش��هر نوشته شده است« :به سرزمین ش��هدای مرزبان خوش آمدید!» اینجا ارومیه ،مرکز
استان آذربایجانغربی ،استانی بهوسعت  37هزار و  59کیلومتر مربع است که در شمالغربی ایران واقع شده .طبق
سرشماری سال  2 ،1385میلیون و  873هزار و  459نفر جمعیت داشته که البد حاال خیلی بیشتر شده است .این
استان از شمال با جمهوری آذربایجان و ترکیه و از غرب با عراق هممرز است .در کنارة شرقی آن دریاچة زیبا اما
رو به انقراض ارومیه قرار دارد که احتمال خشک شدن آن روحیة مردم شهر را تحت تأثیر قرار داده است؛ مردمی
خوب و خونگرم که در سخن گفتن آنها تهلهجة ترکی یا کردی آشکار است.
آنچه که در این ش��هر توجه هر مس��افری را در نگاه اول به خود جلب میکند ،باغهای س��یب و انگور است
که جلوهای زیبا نه فقط به ش��هر که به اس��تان آذربایجانغربی بخش��یده است؛ استانی که بهخاطر اقوام ناهمگون و
قومیتهای متفاوت ،ژئوپلتیک خاص و جامعة عش��ایری باید بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد .در این میان ،ش��اید
وظیفة آموزشوپرورش از هر نهادی سختتر و حساستر باشد .از آنجا که توجه به استانها و شهرهای کشور و
توجه به مس��ائل آموزشی و پرورشی دانشآموزان سراسر ایران از سیاستهای مجالت رشد است ،تصمیم گرفته
ش��د به ارومیه سفر کنیم تا با ولی سمرقندی ،مدیرکل آموزشوپرورش استان آذربایجانغربی گفتوگویی داشته
باشیم.
طبق برنامه ساعت  7صبح به ارومیه میرسیم و تالش نمایندة مجالت رشد این استان وتماسهای مکرر او با
دفتر مدیرکل آغاز میشود تا قرار مصاحبه گذاشته شود .با اینکه پیش از سفر مکاتبات الزم با دفتر مدیرکل انجام
ش��ده بود ،اما بالغ بر هفت س��اعت طول کش��ید تا نمایندة مجالت وقتی کوتاه برای گفتوگو از ایشان بگیرد .در
نهایت س��اعت  14مدیرکل موافقت کرد تا روبهروی ما قرار بگیرد و  30دقیقه هم زمان در اختیار ما گذاش��ت تا
دربارة همه موضوعات مهم و کلیدی اس��تان بحث و گفتوگ��و کنیم .این وقت کوتاه برای صحبت پیرامون تمام
مباحث استان حساس آذربایجانغربی کافی نبود ،لذا کوشیدیم موضوع صحبت را به مسائل مجالت رشد و نقش
آنها در باال بردن کیفیت آموزشی محدود کنیم .البته در خالل گفتوگو موضوعاتی نظیر معضالت استان ،کمبودها
و کاستیهای کتابهای درسی و برخی موضوعات حاشیهای دیگری نیز مطرح شدند.
 جناب آقای س��مرقندی! ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید .موضوع اصلی ما نقش مجالت رش��د
است .پیش از طرح هر موضوعی میخواستیم بدانیم که چهقدر این مجالت را متعلق به خود میدانید؟
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 ای��ن مج�لات خ��ارج از مجموعة آموزشوپرورش نیس��تند و بهعنوان یک وس��یلة کمکآموزش��ی در اختیار
دانشآموزان قرار میگیرند تا استفادة الزم را از آنها ببرند و ما هم بههمین شکل از مجالت استفاده میکنیم.
 همانطور که شما هم اشاره کردید و در جریان هستید ،به این مجالت بهعنوان یک وسیلة کمکآموزشی
نگاه میش��ود .در «س��ند تحول بنیادین آموزش��ی کش��ور» که مس��یر و راه را در آموزشوپرورش مشخص
میکن��د و ب��ه امضای رئیسجمهور و وزیر آموزشوپرورش رس��یده ،با صراحت تأکید ش��ده اس��ت که از
بس��تههای کمکآموزشی در کنار کتابهای درسی استفاده ش��ود .شما تا چه میزان از این مجالت در استان
آذربایجانغربی در جهت رشد کیفیت آموزشی استفاده میکنید؟
 یکی از موضوعات بس��تههای آموزش��ی ،همین مجالت رش��د هس��تند .در گذش��ته طبق آمار 1/2 ،درصد از
دانشآموزان اس��تان از مجالت اس��تفاده میکردند .تالش کردیم این آمار افزایش پیدا کند و االن با اش��تراک 20
درصدی دانشآموزان ،ش��اهد رشد چش��مگیری در استان هستیم .قب ً
ال دانشآموزان این مجالت را نمیشناختند یا
اشتیاق الزم را نداشتند ،اما اکنون با استقبال آنان از این مجالت روبهرو هستیم .امیدواریم در قدم بعدی بتوانیم 25
درصد دانشآموزان را مشترک کنیم و این روند بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
 البته واقع ًا این رشد طی پنج سال اخیر قابل تقدیر است ،اما همانطور که میدانید استان آذربایجانغربی با
وجود استفادة  20درصدی از مجالت رشد ،همچنان از میانگین کشوری عقب است .از آنجا که قشر وسیعی
از دانشآموزان این استان از جامعة عشایری و روستایی هستند و دسترسی آنها به سایر منابع کمکآموزشی
کمتر است ،بهنظر شما نباید استقبال بیشتری از مجالت صورت بگیرد؟
 به هر حال تالش ش��ده اس��ت این مجالت فراگیر شوند .اما همانطور که شما اشاره کردید ،جامعة عشایری و
روس��تایی ما هم ش��رایط خاص خودش را دارد و امکان خرید مجالت برای همة دانشآموزان شاید وجود نداشته
باش��د .از ط��رف دیگر نمیتوان به یکباره میزان اس��تفاده از ای��ن مجالت را باال برد و آهستهآهس��ته باید این کار
انجام ش��ود .یکی از اهداف اصلی ما حفظ وضعیت فعلی و حرکت با ش��یب مالیم بهسمت باالست .در عین حال
معضالت و مشکالت دیگری هم در استان وجود دارند که باید متناسب با آنها حرکت کنیم.
 در استان با چه معضالت و مشکالتی مواجه هستید؟
 شرایط استانها با هم متفاوت است .پیش از تدوین برنامة پنجم توسعه ،آسیبشناسی برنامة چهارم را در استان
داش��تیم که نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدهای استان آذربایجانغربی در حوزههای متفاوت را مشخص کرد
و جایگاه کیفی ما را نش��ان داد .برنامة پنجم توس��عه در استان با توجه به این مسائل نوشته و قرار شد نقاط ضعف
را برطرف و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
 فکر میکنید مجالت رشد چهقدر میتوانند در این راه به شما کمک کنند؟
 همی��ن ک��ه بهعنوان امکانات کمکآموزش��ی در اختیار دانشآم��وزان قرار میگیرند و کاس��تیها و کمبودهای
کتابهای درسی را جبران میکنند ،اتفاق خوبی برای ما محسوب میشود.
 از آنجا که اس��تان ش��ما به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی شرایط متفاوتی دارد و بخش زیادی از دانشآموزان
فرزندان عشایر و روستاییان هستند ،آیا شیوههای آموزشی شما با سایر استانها تفاوتی دارد یا نه؟ به هر حال
دانشآموزی که در ش��هر پای رایانه مینش��یند و از فناوریهای نوین آموزشی برخوردار است با دانشآموز
عشایری فرق میکند .آیا مدارس این استان در مناطق عشایری به شکل دیگری اداره میشوند؟
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 ن��ه ،به ش��کل دیگری اداره نمیش��وند .به هر حال مالک ب��رای آموزش دانشآموزان در سراس��ر ایران همین
کتابهای درس��ی هس��تند و این وحدت رویه در زمینة آموزش کتابهای درسی ،شیوة تدریس و نوع مدرسه هم
باید وجود داشته باشد .اینطور نیست که ما در مناطق عشایری روش و شیوة متفاوتی داشته باشیم.
 اما جامعة عشایری که اغلب آنها دامداری میکنند ،نیازهای متفاوتی دارند...
 کتاب حرفهوفن را برای ش��ما مثال میزنم .مگر در اس��تانهایی که صنعتی هس��تند و اس��تانهایی که بیشتر به
کش��اورزی میپردازند ،کتابهای حرفهوفن متفاوتی تدریس میشود؟ اینطور نیست که بگوییم چون در اصفهان
صنع��ت رون��ق دارد ،پ��س دانشآموزان این منطقه فقط بای��د در مورد صنعت یاد بگیرند و در اس��تانی مثل ما که
کش��اورزی حرف اول را میزند ،در کتابهای درس��ی فقط به موضوع کشاورزی بپردازیم .البته توسعة رشتههای
حرفهوفن در زمینة کشاورزی از جمله نیازها و مطالبات ما محسوب میشود و در این زمینه هم تفاهمنامههایی با
جهاد کشاورزی و بخشهای مرتبط داریم.
 با توجه به اینکه زمان ما رو به اتمام است ،سؤال پایانی را اینطور مطرح میکنیم که از نظر شما بهعنوان
یکی از مس��ئوالن آموزشوپرورش  -مجالت رش��د چهقدر میتوانند جنبة انتقادی داش��ته باش��ند؟ اگر این
مجالت به شما و عملکردتان نقدی داشته باشند و آن را منعکس کنند ،موجب دلخوری شما نمیشود؟
 هر مطلبی که چاپ میشود ،هدفی را دنبال میکند .به هر حال بحث تعامل مطرح است و باید از نظرات افراد
استفاده کرد و دیدگاه مخاطبان هم گرفته شود .اگر نقدی هم وجود داشته باشد ،باید در آن زمینه بازنگری شود.
نقد در بعضی جاها س��ازنده اس��ت و میتواند راه را برای فرد مشخص کند ،اما در بعضی موارد مخرب است.
امکان دارد حاش��یههایی درس��ت کند که در این موارد باید با تأمل به آن نگریس��ته شود و اجازه نداد که این اتفاق
رخ دهد اما نقد سازنده خوب است و از آن استقبال میکنیم.
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پرونده (رهاورد سفر به استان آذربایجان غربی)

در سند تحول بر استفاده از بستههاي آموزشي
تأكيد شده است

پاي صحبت عليرضا گلبازي ،نماينده مجالت رشد استان آذربايجان غربي
سعيد زاهديان

«اس��تان آذربايجانغربي بهخاط��ر اقليم خاص ،وجود فرهنگ گوناگون و چندگانگي اقوام از اس��تانهاي ويژة
كشور است و مجالت رشد در اين استان يكي از نيازهاي اصلي دانشآموزان بهشمار ميرود .اما در گذشته توجه
چنداني به اين موضوع نميشد تا سال  1386كه از آن زمان تاكنون اتفاقات خوبي در اروميه رخ داده است».
اين مطلب را عليرضا گلبازي ،نمايندة مجالت رشد در استان آذربايجانغربي ميگويد .او كه با شوق فراواني
در اي��ن زمينه كار ميكند ،به چگونگي س��ير صعودي آمار توزيع اين مجالت در اس��تان خ��ود ميپردازد .او ابتدا
براي ما توضيح ميدهد كه در  5-6س��ال اخير چه اتفاقاتي رخ داده اس��ت« :پيش از سال  1386حدود  1/2درصد
از دانشآموزان ما مش��ترك مجالت رش��د بودند .براي ايجاد تحول ،در س��ال  1386از مديركل دفتر انتش��ارات و
تكنولوژيآموزش��ي و تمامي سردبيران مجالت دعوت كرديم در جلسهاي مشترك ،مشكالت و راههاي پيشرفت
را بررس��ي كنيم .بعد از اين جلس��ه قرار شد كه استان را به هشت منطقه تقسيم كنيم و براي هر منطقه يك نمايندة
ويژه بگذاريم .در آن زمان خيليها براي گرفتن مجالت اشتياق نشان نميدادند ،چون مجالت را نميشناختند .در
وهلة اول اين نمايندگان تالش كردند تا دانشآموزان دسترس��ي آس��انتري به مجالت داش��ته باشند و در نتيجه به
شناخت و آشنايي بيشتري برسند».
گلبازي در ادامة توضيحات خود به افزايش چش��مگير دانشآموزاني اشاره ميكند كه مشترك مجالت شدهاند:
«آمار دانشآموزان مش��ترك مجالت در اس��تان ،از  1/2درصد پيش از س��ال  ،1386اكنون به  20درصد رسيده كه
نتيجة يك كار پنج ساله است .هدف ما رسيدن به عدد  25درصد است .اگرچه اين آمار از ميانگين كشوري پايينتر
است ،اما براي استان ما با توجه به مسائل خاصي كه وجود دارد ،قابل توجه است .در حال حاضر نمايندگان ما در
هر منطقه ،آمار متقاضيان را از مدارس ميگيرند و در اختيار ما قرار ميدهند .وقتي هم مجالت از تهران ميرسند،
بنا به درخواس��تي كه هر نماينده داش��ته است ،مجالت درخواس��تي به انبار مناطق ارسال ميشوند .خدا را شكر تا
االن حتي يك مجله هم برگشتي نداشتهايم .مجالت با اين سيستم بهصورت منظم و سروقت بهدست دانشآموزان
ميرسد».
نمايندة مجالت رشد در استان آذربايجانغربي ،وقتي به آمارهايش نگاه ميكند ،دربارة عالقهمندي دانشآموزان
اس��تان ميگويد« :رشد دانشآموز مخاطب بيشتري دارد .سال گذشته  37ميليون مجله در سراسر كشور توزيع شد
كه چیزی حدود س��ه درصد از آن س��هم استان ما بود .استان آذربايجانغربي بالغ بر سه ميليون نفر جمعيت دارد و
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از تمدن چهار هزارساله برخوردار است .اگر در مجالت رشد بهصورت مضاعف به مكانهاي تاريخي ،مذهبي و
جغرافيايي استان پرداخته شود ،بهطور حتم اين مجالت متقاضي بيشتري در آينده خواهد داشت».

سند بنيادين تحول يا شيوهنامة ثبتنام؟

گلبازي درخصوص مشكالتي كه براي جذب مخاطب بيشتر در استان آذربايجانغربي وجود دارد ،به چند نكته
اش��اره ميكند« :تا قبل از تدوين سند بنيادين تحول ،اتكاي ما به شيوهنامههايي بود كه وزارتخانه تهيه ميكرد و به
اس��تانها ميفرس��تاد .در آذر سال  1390سند بنيادين نوشته شد كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري ،رئيسجمهور و
وزير آموزشوپرورش است و راه را به ما نشان ميدهد.
اگر س��ند تحول را بهعنوان قويترين ،محكمترين و جامعترين س��ند علمي ،آموزش��ي و تربيتي كش��ور قبول
داريم ،پس بايد جامة عملياتي به آن بپوش��انيم و دس��تورات اين سند را اجرا كنيم .در بند  9اين سند ،به صراحت
درخصوص استفاده از بستههاي كمكآموزشي ،مجالت و رسانههاي آموزشي تأكيد شده است.
مجالت رشد هم يكي از اجزاي بستههاي كمكآموزشي هستند .اما هنگامي كه شيوهنامة ثبتنام از وزارتخانه
به ما ميرسد ،در آن اخذ هرگونه وجه از دانشآموزان هنگام ثبتنام ممنوع شده است .انتظار ما اين است كه اجازه
بدهند هنگام ثبتنام دانشآموزان ،هزينة اش��تراك يكس��الة مجالت را از آنها اخذ كنيم .بهعبارت ديگر ،طبق سند
تحول مجاز هستيم كه اين كار را انجام بدهيم ،اما شيوهنامة ثبتنام اين اجازه را از ما ميگيرد.
بهنظر شما خانوادههايي كه حاضرند هر روز هزينهاي براي خريد پفك و تنقالت مضر بپردازند ،كه به سالمت
بچهها هم آس��يب ميزند ،آيا نميپذيرند كه هنگام ثبتنام براي ارتقاي س��طح علمي و فكري فرزند خود هزينة
اش��تراك يكس��الة رشد را بپردازند؟ اين كار در سراسر كشور به فرهنگسازي نياز دارد .در بعضي از استانها روي
اين مقوله بايد بيشتر كار شود .به اعتقاد بنده استان آذربايجانغربي از جمله استانهايي است كه در اين خصوص
نياز به فرهنگسازي دارد».

مجله رشد به جاي پيك نوروزي

گلبازي به شرايط خاص استان آذربايجانغربي و شهرهاي ديگر استان اشاره ميكند .او معتقد است كه مطالعة
مجالت رش��د براي دانشآموزان اين اس��تان ضرورت دارد« :حديثي از امام علي(ع) داريم كه ميفرمايند بچههاي
خود را براي زندگي فردا آماده كنيد .در اين زمانه ديگر كتابهاي درسي بهتنهايي پاسخگوي نيازهاي دانشآموزان
نيستند و بايد از وسايل كمكآموزشي استفاده شود .در شهرهاي بزرگ بسياري از دانشآموزان به فناوري دسترسي
دارند و پاي تلويزيون و رايانه هس��تند ،اما در جامعة عش��ايري و روس��تايي شايد اين امكان فراهم نباشد .بههمين
دليل مجالت رشد در استان ما كاركرد ويژهاي دارند.
امس��ال رشد دانشآموز را براي پايههايي كه پيك نوروزي نداش��تند ،توزيع كرديم كه اين موضوع با استقبال
دانشآموزان روس��تايي و عش��ايري مواجه شد .از آنجا كه در مناطق عش��ايري دسترسي به فناوريهاي آموزشي
اندك و محدود است ،اين مجالت بهعنوان جامعترين ،كاملترين و مستندترين وسيلة كمكآموزشي مورد استفاده
قرار ميگيرند و دانشآموزان ما گاهي دهها بار يك مجله را مطالعه ميكنند».
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از  6-3-3بيشتر بنويسيد

گلبازي در پايان به انتظاراتي كه در استان آذربايجانغربي از مجالت رشد وجود دارد ،اشاره ميكند و ميگويد:
«بهعنوان يك همكار فرهنگي انتظار داريم در مجالت رش��د آخرين اخبار و تحوالت درخصوص نظام آموزش��ي
جديد  6-3-3به اطالع ما برسد .هرقدر اطالعات بيشتري در اين خصوص به ما بدهند ،اين نظام بهتر اجرا ميشود.
از طرف ديگر ،در اين مجالت بايد به فناوريهاي نوين آموزش��ي بپردازند .با توجه به وضعيتي كه در اس��تان
آذربايجانغربي و استانهاي مشابه وجود دارد ،بهنظر ميرسد كه انتشار يك مجلة رشد براي سوادآموزان كه اغلب
آنها از جامعة روستايي و عشايري هستند و جمعيت گستردهاي را دربرميگيرند ،ميتواند بسيار مفيد باشد».
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سفرنامه

اگر آنها سردبیر بودند ...
سفرنامة دستاندرکاران رشد دانشآموز به شهر قزوین
تهمینه حدادی

 .1س��فر از ما شروع میشود .شهرام شفیعی ،اعظم اس�لامی ،اعظم الریجانی ،علیاکبر زینالعابدین ،سعید
کفایتی ،وحید پورافتخاری ،صفورا زواران حسینی و من!
بلیت قطار تهران -قزوین  1550تومان است؛ قطار پردیس که ما را دو ساعتونیمه به قزوین میرساند .اما این
زود بودن ،زیاد هم زود نیست .نرسیده به کرج میایستیم.
 آقا چه شده؟ آقایی روی ریل دراز کشیده بود .خدا رحم کرد.میایس��تیم .ربعساعتی میایستیم .پیرمرد را نجات میدهند و س��وار قطار میکنند .بعد رفتوآمدهای آدمها به
واگنی که پیرمرد در آن بود ،آغاز میشود .یکشنبه است 20 ،فروردین سال  1391هجری شمسی.
 .2ما از هوای داغ تهران میگریزیم .صبح که برس��د برای بازدید از یک دبس��تان راهی میش��ویم .قرار است با
چهارم پنجمیها حرف بزنیم؛ با بچههایی که مخاطب مجلهمان هستند؛ مجلة «رشد دانشآموز».
علیاکبر زینالعابدین و س��عید کفایتی هر دو معلم هس��تند و هر دو از دخالت معلمان و مدیران در کارش��ان
میترسند .از دخالتهای مؤدب باش ،اشتباه نکن ،خودت باش ،درست نقاشی کن ،از خط بیرون نزن و. ...
اینها همان مواردی اس��ت که در طول س��فر دربارهش��ان ح��رف میزنیم؛ از این ت��رس ،از این خود نبودن
دانشآموزها ،از تمام نقاشیها و داستانهای استاندارد زورکی ،که چه کور میشود استعدادها ،همین بحثهاست
که ما را از ش��وک ابتدای س��فر دور میکند .پنجرههای قطار را پایین میکشیم و به مناظر روبهرویمان زل میزنیم.
گفته بودند که راه ریلی تهران -قزوین قشنگ است؛ گفته بودند.
 .3قزوین قش��نگ اس��ت .کاروانسراهای قدیمی دارد و جگرکیهایی که دلمان میخواهد به آنها سری بزنیم!
خیلی زود از خیابانها رد میش��ویم تا به «خانة معلم نواب صفوی» میرس��یم .وسایلمان را میگذاریم آنجا و راه
میافتیم برای دیدن شهر در شب و ناگهان باران میگیرد .و ما به این فکر میکنیم که حتم ًا صبح دلپذیری خواهیم
داشت.
قرار فردایمان این است :یک کالس چهارم و یک کالس پنجم .در یکی دربارة مجله حرف میزنیم و میگذاریم
بچهها س��ردبیر و نویس��ندة مجله باشند تا بگویند چرا این صفحات را مینویسند .تا بگویند چه تغییراتی را در آن
دوست دارند .در کالس دیگر قرار است نقاشها را کشف کنیم.
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 .4صبح اس��ت .دیش��ب یکبار دیگر برنامهها را مرور کردیم .حاال ما به «دبستان هیئت امنایی شهید باقی» قدم
میگذاریم .مدیر مدرسه رضا پرهیزگار است .اولین تصاویری که میبینیم اینهاست :حیاط مستطیل شکل مدرسه،
پسربچههایی که دنبال توپ میدوند و تیر دروازههایی که با پارچه عایقبندی شدهاند.
تصاویر بعدی اینها هستند :دیوارهای پوشیده شده از نقاشی و عکس و مدیری که با لبخند به سراغمان میآید.
بعد کلی نقاش��ی ،کاردس��تی ،پسری که روبات میسازد و بچههایی که میروند و مدیر با ورود غیرمعمول آنها
به دفتر واکنش بد نشان نمیدهد.
پرهیزگار میگوید که چگونه بچههای مدرسهاش با ذوق و شوق رشد را میخوانند و حتی آنها که از مدرسه
میروند ،هرچند وقت یکبار برای گرفتن سهمیهشان به مدرسه سری میزنند .پرهیزگار دربارة یک نقاشی 57
مت��ری صحب��ت میکند .میگوید که بچهها آن را در دهة فجر روی پارچه کش��یدهاند و ما در همین حین به صف
عجیب و غریب مدرس��ه زل میزنیم .بچهها موقع صفبندی دو گروه میشوند و روبهروی هم میایستند .پس
ع�لاوه ب��ر اینکه ه��م را میبینند ،موقع ورود به کالس هم هر دو صف به م��وازات هم درمیآیند و حرکت
میکنند.
 .5اینها ادامة ماجراست:
به کالسهای درس که میرسیم نیمکتها گرد چیده شدهاند؛ جوری که دانشآموزان هم را ببینند .کسی در
گوش دیگری پچپچ میکند و یواش��کی آقای ش��فیعی را به هم نشان میدهند( .پیش از آنکه به کالسشان برسیم
تمام اطالعات به گوشش��ان رس��یده است ).اینجا کالس چهارم است .قرار اس��ت علیاکبر زینالعابدین و سعید
کفایتی گردانندة این کالس باشند .خانم معلم میرود ته کالس و مانند یک دانشآموز در کنار بچهها مینشیند.
در کالس دیگر ،اعظم الریجانی دس��ت به کار میش��ود .قرار است از کالسی که او اداره میکند ،برای صفحة
آثار خوانندگان نقاش��یهای زیادی جمع کنیم .در این یکی کالس ،ابتدا مجلة ش��مارة هش��ت را توزیع میکنیم و
میخواهیم تا همه صفحهای را که دوس��ت دارند بخوانند .اغلبشان لطیفهها را میخوانند .بعد بازی میکنیم« :هر
کس تندتر مجله را ورق بزند!»
بچهها تند و تند مجله را ورق میزنند ،ریسه میروند از خنده و جایزه کتاب میگیرند.
 .6در دفتر دبستان هیئت امنایی شهید باقی کاغذهای زیادی دیده میشوند .از برنامة هفتگی گرفته تا برنامههای
امتحانی ،فراخوانها ،بخش��نامهها و برنامهای برای دیدار با والدین .تابس��تان هر س��ال برنامهای جامع برای سال
ک بار ،والدین هر کالس در مدرسه جمع میشوند .معلمان بخشهایی
تحصیلی چیده میشود .هر  15روز ی 
از درسه��ا را جل��وی آنها تدریس میکنند .بعد جلس��ة بحث و مناظره و تبادلنظر ش��کل میگیرد .ایراد و
اش��کاالت و مس��ائل روحی دانشآموزها به بحث گذاشته میشود و ...به همین دلیل است که رضا پرهیزگار
تکتک دانشآموزانش را به اس��م کوچک میشناسد و دربارة سوابق پدر و مادرهایشان بهطور دقیق برای ما
صحبت میکند.
 .7مینشینیم کنار بچهها .همراه آنها مجله دستمان میگیریم تا در عکسها باشیم .بعد از آن پرسیدن سؤالها
شروع میشود:
 چه کسی دوست دارد سردبیر باشد؟دستها باال میروند .چهار نفر میآیند پای تخته.
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 حاال که شما سردبیرید ،میخواهید توی مجلهتان چه کار کنید؟ خانوم (بچهها به رس��م همیش��ه که خانم معلمشان را صدا میکنند ،آقایان زینالعابدین و کفایتی را هم خانمصدا میزنند) من به تلفنهای بچهها توجه میکردم.
 من داستانهای خندهدار میگذارم. من اگر سردبیر بودم خوردنیهای بسیار خوشمزهای معرفی میکردم. عکسهای واقعی؛ من عکسهای واقعی توی مجلهام میگذاشتم.سؤال بعدی این است« :چه کسی صفحة قصههای پیامبر را برای ما مینویسد؟»
دستها باال میروند .مسئوالن کارگاه از بچهها میخواهند تا داستانهایی را که یادشان مانده است تعریف کنند.
چند نفر تعریف میکنند .بعد از آنها پرسیده میشود« :چرا این داستانها را برای ما مینویسید؟»
یک نفر میگوید« :چون نکتههای آموزشی برای شما دارد».
 بچهها قصههای من و عموجان را چه کسی نوشته؟ من... من... من... آقا ...ما. .8در کالس پنجم خبرهایی اس��ت .بچهها تند تند مش��غول تصویرگری هستند .سه موضوع به آن ها داده شده
است:
 یک بند رخت بکشید و هرچه را دوست دارید روی آن پهن کنید. برای صفحة لطیفه ،صورتک لبخند و تعجب بکشید. موضو ِع آزاد.کار دومی که میتوانند انجام دهند و البته اجباری نیس��ت ،نقاش��ی گروهی است .روی تخته یک خیابان نصفه
نیمه کشیده میشود تا هر کس دوست داشت آن را کامل کند.
بچهها هیچ محدودیتی در نقاشی روی کاغذ ندارند .اما باید نقاشیهایشان را دِ َسن بزنند (دورگیری کنند).
همین که به آنها گفته میش��ود کارهایتان حس��ابی رنگی باشد کافی اس��ت تا نقاشیهایی جاندار تحویل
ما دهند .آنها بهخوبی نقاشیهایش��ان را رنگآمیزی میکنند و طبق عادت نقاشیهایشان خانه و درخت است!
خانهه��ا و درختهایی تکراری که البته روی تخته ش��کل دیگری به خود میگیرن��د .تمام فضای تخته در اختیار
آنهاست .گاهی روی کول هم مینشینند تا به باالی تخته برسند برای کشیدن هواپیما.
 .9وقتی در کالس چهارم بازی «هر کس مس��ئول چه صفحهای اس��ت» تمام میش��ود ،نوبت به این میسد که
مسئوالن واقعی صفحات به بچهها معرفی شوند .پیشتر بچهها مسئول صفحههای گزارش ،آشپزی ،لطیفه ،تاریخ،
محیط زیست و ...شدهاند و هر کدام نظرات خوبی داشتهاند.
مسئول کوچک صفحة آشپزی گفته است« :من در این صفحه خوراکیهای خوشمزهای را معرفی میکنم که
همه بتوانند بپزند؛ البته با کمک بزرگترها».
مس��ئول کوچک صفحة تاریخ هم گفته اس��ت« :من چیزهایی را مینویسم که در کتابهای درسی نیامدهاند،
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تا ما بیش��تر دربارة ایران در آن زمان که خیلی بزرگ بوده اس��ت بدانیم ».حاال مس��ئوالن مجله حرف میزنند و
ریز به ریز به مطلبهایی که نوش��تهاند اش��اره میکنند .به تبع آن ،بچهها سؤالهایی دارند فراتر از آنچه در مجله
آمده است.
 .10اینجا قزوین اس��ت .حس��ینیة امینیها دارد و عمارت چهلس��تون .مقبرة حمداله مستوفی دارد و بازاری
که در انتهایش آهنگران هنوز حجره دارند .نان اصیل قزوینی دارد و قیمة نثاری که قس��متمان نمیش��ود .مسجد
جامعی دارد بزرگ که همه برای دیدن طاق هارونی و گنبد سلجوقیاش میآیند .خانه دارد و مردی که در زیرزمین
خانهاش با هیزم نان میپزد .ا ُ ُرس��ی دارد و درهای بزرگ .خیابانهای نوس��از دارد و خیابانهای س��نگفرش شده.
وقتی کارمان در مدرس��ه تمام میش��ود ،نصف روز وقت داریم برای دیدن همة اینها و در این میان س��وژههایی
کشف میکنیم برای گزارشهای بعدی.
 .11بچهها نقاشی میکشند و به بند رخت تلویزیون میآویزند .گاهی به دست هم نگاه میکنند ...گاهی نقاشی
بغلدس��تیها شبیه است و گاهی نقاش��ی بچههایی که تک و در انزوا نشسته بودند ،شبیه هیچ نقاشی دیگری.
اینجا دارد همهچیز پایان میگیرد.
اما آن طرف خبر دیگری اس��ت .وقتی وارد کالس میش��ویم روی تخته نوشته شده است :زنگ انشا :اگر قرار
بود فقط  30روز دیگر زندگی کنی ،چه کارهایی انجام میدادی؟
وارد کالس که میشویم نمیتوانیم تعجبمان را از این همه متفاوت بودن خانم معلم پنهان میکنیم .همین
میشود که بچهها در انتهای کالس هم سه خط برای رشد دانشآموز مینویسند که اگر فقط  30روز وقت داشتند،
چه کارهایی انجام میدادند.
 .12بعدازظهر  21فروردین باز میگردیم .در قطار مینشینیم .کلی نقاشی و متن داریم و هراسمان ریخته است
از مطالب شسته رفتة بچهها که با کمک بزرگترها مینویسند .در قطار مینشینیم و دربارة قزوین صحبت میکنیم.
دربارة مدرس��ه ،دربارة نانی به نام «پتو» ،دربارة عکسالعمل بچهها ،دربارة پس��ری که مخترع بود و ش��مارهاش را
یادداشت کردیم و دربارة خیلی چیزهای دیگر.
وقتی کارمان در کالسها تمام شد ،بعضی از بچههای فعال دیگر کالسها در دفتر مدرسه جمع شده بودند .با
آنها گپ زدیم؛ آنها با مسئوالن مجله عکس گرفتند ،و آقای مدیر تمام کاردستیها و نقاشیهای بایگانی شده را
در اختیار مجله گذاشت و خیلی خوب ما را مشایعت کرد.
ی��ک نصفه روز وقت داش��تیم برای دیدن دیدنیهای قزوین .به «حس��ینة امینیها» س��رک کش��یدیم ،در کنار
ایوانهای مسجد جامع عکس گرفتیم ،کاروانسرای کنار بازار اصلی را دیدیم و حتی به کتابفروشی بزرگ شهر
رفتیم .ساعت هفت بعدازظهر بود که قطار به سمت تهران راه افتاد.
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يادداشت

سفرهاي استاني ،نيروي محركه توليد
محتواي مجالت رشد

قاسم نقيزاده

 مزيتها

ارتباط با مخاطبان يكي از نيازهاي اساسي براي هر رسانه و سازمان رسانهاي است .اين ارتباط ميتواند يكسويه
و يا دوس��ويه باش��د .در ارتباط يكسويه با مس��ير يكطرفهاي روبهرو هستيم كه حركت در خالف اين مسير ممكن
نيس��ت .اما در ارتباط دوسويه ،حركت در دو جهت متفاوت امكانپذير است .ارتباط «دفتر انتشارات و تكنولوژي
آموزش��ي» با مخاطبانش ارتباط دوس��ويهاي است كه روشهاي متفاوت و متنوعي دارد .يكي از اين روشها كه با
هدف اطالع از نظرها ،خواس��تهها و انتظارات مخاطبان مورد اس��تفاده قرار ميگيرد« ،س��فرهاي استاني» بهصورت
گروهي و با حضور مسئوالن و كارشناسان دفتر در سطح استان است.
در اينگون��ه س��فرها به جايگاه و منزلت مخاطب در طراحي س��اختار و نحوة تولي��د محتواي مجالت اهميت
بس��زايي داده ميش��ود .بهعالوه ،اين سفرها به شناخت هرچه بيشتر كارشناسان دفتر از ظرفيتهاي علمي و هنري
استانها كمك شاياني ميكند.
گفتوگوي مس��تقيم با دانشآموزان ،معلمان ،مربيان و مديران آموزش��گاهها ،ديدار و تبادلنظر با مديران ارشد
و كارشناس��ان ادارات آموزشوپرورش اس��تانها ،ارتباط دوسويهاي را پديد ميآورد كه به توسعة فرهنگ مطالعه،
خالقيت و انديشهورزي مخاطبان ،و همچنين ارزيابي و نقد كيفي محتواي مجالت رشد منجر ميشود.
در س��فرهاي اس��تاني كه بهصورت گروه��ي و با حضور مديركل ،معاونان و س��ردبيران مجالت رش��د انجام
ميشود ،افراد با گروهبندي در اكثر شهرستانهاي استان حضور مييابند و ضمن ديدار با مديران آموزشوپرورش
شهرس��تانها ،در جلسة مديران مدارس دورههاي ابتدايي و متوسطه و كارشناسان و سرگروههاي آموزشي شركت
ميكنند تا با تبيين اهداف و سياستهاي مجالت رشد به تبادلنظر با مخاطبان بپردازند.
يكي از اقدامات ويژه در سفرهاي استاني ،برگزاري نشستهاي تخصصي با حضور برخي از سردبيران مجالت
تخصصي و دبيران مرتبط استان است .دبيران مزبور با به چالشكشيدن محتواي مجالت به سردبيران در تجديدنظر
و طراحي س��اختار محتوايي مجالت كمك فراواني ميكنند و س��ردبيران ميتوانند برنامة توليد محتواي مجالت را
براساس اين يافتهها تكميل و اصالح كنند.
اگر س��فرهاي استاني آنگونه كه طراحان آن در نظر گرفتهاند برگزار شوند ،موجب گسترش و ترويج مجالت
ميشوند و در سطح آموزشگاههاي استان موجي را ايجاد ميكنند كه به بسط و گسترش فرهنگ مطالعه از رهگذر
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نشريات رشد ميانجامند.

 اهداف

با توجه به آنچه كه بيان شد ،بهطور كلي اهدافي كه در سفرهاي استاني دنبال ميشوند عبارتاند از:
 .1شناخت نيازها ،عالقهها و خواستههاي مخاطبان مجالت؛
 .2ارزيابي و نقد كيفي مجالت با حضور چهره به چهرة سردبيران و گفتوگو با خوانندگان مجالت؛
 .3تقدير از همكاران و مديران فعال در اس��تانها در حوزة توزيع مجالت و نيز بازشناس��ي و كاربرد محتواي
آنها؛
 .4ترويج فرهنگ مطالعه و تقويت خالقيت و انديشهورزي بين دانشآموزان ،معلمان و دبيران.

براي رسيدن به اهداف ذكر شده و برگزاري هرچه بهتر سفرهاي استاني ،الزم است چند اصل را در نظر داشته
باشيم:
اولين و مهمترين اصل «واقعنگري» اس��ت .در اين سفرها بايد بر اطالعات و دادههاي واقعي در استانها تأكيد
كنيم .يعني تنها هنگامي ميتوان اطمينان داش��ت كه به اهداف سفر دست يافتهايم كه اطالعات و دادههاي بهدست
آمده از مخاطبان واقعي باشد.
اصل دوم «تحليل علمي» است .تحليلي كه از دادههاي جمعآوري شده ارائه ميدهيم ،بايد مبتني بر علم و دانش
باشد و از تحليلهاي شخصي و سليقهاي اجتناب شود تا در اعتالي كيفيت مجالت اثر بگذارد.
اصل س��وم «مشاركت گروهي» است .در س��فرهاي استاني بايد بر ضرورت توجه به نظرات مخاطبان در توليد
محتواي مجالت و مشاركت گروهي آنان تأكيد شود .مشاركت گروهي بدين معني كه از تمام ظرفيتهاي گروهي
موجود ،از جمله دانشآموزان ،دبيران ،مديران آموزشي و كارشناسان استفادة بهينه شود.
اصل چهارم «مستندس��ازي» است .بايد تجربيات بهدست آمده و ايدههاي ارائه شده توسط مخاطبان بهصورت
مستند تنظيم شوند و نسبت به حفظ و نگهداري آنها اهتمام ويژه داشت تا در سالهاي بعد مورد استفادة مسئوالن
و كارشناسان دفتر قرار گيرند .با توجه به سفرهاي استاني در سالهاي اخير و اذعان نمايندگان محترم در استانها،
در استانهايي كه اين سفرها انجام گرفتهاند ،ميزان استقبال از مجالت به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده است.
همچنين باعث ش��ده است معلمان پژوهش��گر رغبت بيشتري به ارائة مطلب و چاپ آن در مجالت از خود نشان
دهند.

 آسيبشناسي

تجربة سفرهاي استاني بهصورت گروهي نشان ميدهد ،هرچه اين سفرها مبتني بر برنامهريزي دقيق و كارشناسي
باش��ند ،بهطور منظم انجام شوند و نشستهاي برگزار شده در آنها موضوعي و تخصصيتر باشند ،نتايج بهدست
آمده ارزشمندتر خواهد بود .شركتكنندگان در جلسات و نشستها بايد افرادي باشند كه مجالت را بهطور مرتب
مطالعه ميكنند و به محتواي مجالت در حوزة فعاليتش��ان اش��راف كامل دارند .از كليگويي خودداري ميكنند ،با
اش��اره به موارد مش��خص به نقد و بررس��ي محتواي مجالت ميپردازند و ايدههاي خود را با توجه به عمليبودن
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ارائه ميدهند.
مش��اهده ش��ده است كه برخي از مدعوين نشستها و جلس��ات ،هيچ اطالعي از محتواي نشريات ندارند؛ در
حاليكه براي اظهارنظر به جلس��ات دعوت ش��دهاند .همچنين در بعضي از نشستها تعداد مدعوين بهقدري زياد
اس��ت كه امكان تبادلنظر وجود ندارد و فقط س��خنرانان به بيان ديدگاههاي خود ميپردازند .بقيه شنوندة محض
هس��تند و ارتباط دوس��ويهاي كه مدنظر مس��ئوالن دفتر است ،محقق نميشود .انتظار مس��ئوالن دفتر از نمايندگان
محترم آن است كه نشريات را در زمان انتشارشان و بهموقع بهدست مخاطبان برسانند تا محتواي آنها كهنه نشود.
بهعالوه ،توزيع نبايد بهگونهاي باشد كه چند شماره از يك مجله در يك زمان بهدست مخاطبان برسد .تهية گزارش
و بروش��ور از ظرفيتها و قابليتهاي اس��تان ،پيش از انجام سفر براي سردبيران ،به شناخت بيشتر ايشان از استان
كمك فراواني ميكند.
اميد است با برنامهريزيهاي دقيق و تعامل مناسب بين مسئوالن دفتر و نمايندگان ،شاهد آن باشيم كه از نتايج
س��فرهاي استاني ،همة استانها بهويژه استانهاي محروم ،استفادة بيشتري ببرند و اهداف اين سفرها بيش از پيش
محقق شود.
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