
 فوايد انتشار مجالت رشد
مجالت رشد ـ كه پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
به آن ها »پيك« اطالق مي شدـ  پيشينه اي حدود نيم  قرن 
ــنده، مترجم،  ــد اين مجالت، صدها نويس دارند. در تولي
تصويرگر، گرافيست و عوامل مختلف فني و هنري نقش 
ــاله، با ارائة تازه ترين و غني ترين  دارند و مي كوشند هرس
مطالب علمي، جذاب ترين داستان ها و لطيف ترين شعرها 

و... مهمان مد ارس ايران شوند.
اما به راستي فوايد و آثار مثبت مطالعة مجالت رشد 
در بين دانش آموزان چيست؟ مواردي كه اشاره مي شود، 

برخي از فوايد مطالعة مجالت رشد مي باشد:

به نام خدا
ــت كه در دفتر انتشارات كمك آموزشي  ــد« عنوان مشترك 35 عنوان مجله اي اس »رش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وابسته به وزارت آموزش وپرورش ايران با شمارگان 
بيش از سي و شش ميليون نسخه در سال منتشر مي شود. اين مجالت با زمينه هاي آموزشي، 
ــان بزرگسال در حوزه هاي  ــتاني تا كارشناس ــاني براي مخاطبان پيش دبس تحليلي و اطالع رس

گوناگون علوم پايه، علوم انساني و فني حرفه اي منتشر مي شوند. 
اين نشريات آموزشي و تربيتي مي كوشند در چارچوب »تحول بنيادين در آموزش وپرورش« 
با رويكردهاي فرهنگيـ  تربيتي، توسعة عدالت آموزشي، ارتقاي جايگاه علمي و تربيتي، توسعة 
مشاركت همه جانبه  و بهينه سازي منابع انساني با تأكيد بر اصول بنيادين: درستي، دقت، روشني، 
ــته باشند و متناسب با  ــي داش روزآمدي و جذابيت، نقش تكميلي در محتواي كتاب هاي درس
ــالمي،  ــي و فناوري و با تكيه بر هويت ملي و ارزش هاي فرهنگي و اس تحوالت علمي، پژوهش
ــت دانش آموزاني دانا، توانا، ديندار و آماده براي زندگي با عزت  ــاي الزم را براي تربي زمينه ه

فراهم سازند.
در اين ميان، هفت عنوان مجله، به شرح زير براي دانش آموزان منتشر مي شود:

1. رشد كودك، براي دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايي؛
2. رشد نوآموز، براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي؛

3. رشد دانش آموز، براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة آموزش ابتدايي؛
4. رشد نوجوان، براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه 1؛

5. رشد برهان رياضي متوسطه 1، براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه 1؛
6. رشد جوان، براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه2؛

7. رشد برهان رياضي متوسطه2، براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه2.
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 انتقال مي�راث فرهنگ�ي، تقويت 
هويت ديني و ملي و آشنايي با ميراث 

فرهنگي ملل
مجالت رشد، پل ارتباط با ميراث فرهنگي  اسالم و 
ــند و دانش  آموزان را با مفاخر ايران و جهان  ايران مي باش

اسالم در زمينه هاي علمي، ادبي، تاريخي و... آشنا  كنند. 
در ضمن در انتقال هوشمندانه و متعادل و به دور از 
افراط و تفريط )شيفتگي و نفي گرايي محض( دستاوردهاي 
ــاير ملل به دانش آموزان،  علمي، فني، ادبي و هنري و... س

ايفاي نقش نمايند. 
ــطوره ها، افسانه ها، قصه هاي حماسي و  حكايت ها، اس
ــه آثاري اند كه به ويژه كودكان از مطالعة  پهلواني، از جمل
ــي و قضاوت  ــد و حس عدالت خواه ــذت مي برن آن ها ل

اخالقي در آنان تقويت مي شود. 
ــكالت، مصايب، آرزوها در قالب قصه هاي  بيان مش
ــي و  كهن و فانتزي هاي نو، دانش آموزان را با تجارب حس
عقلي و رفتاري ديگران شريك مي سازد و قدرت برخورد 

آن ها را با چالش هاي زندگي امروز افزايش مي دهد.
ــعرها، مقاله ها(  ــد )داستان ها، ش متون مجالت رش
باعث خودشناسي دانش آموزان، ايجاد نگاه وسيع و انتقادي 
ــان پنداري با قهرمانان و الگوها، به  به زندگي و از راه همس
ــائل زندگي دست  راهكارهاي عملي براي رويارويي با مس
ــد و از نظر عاطفي و رواني به نوعي »تخلية رواني«  مي يابن

مي رسند.
بي ترديد، هر سني براي ادامة زندگي ناچار است كه 
ــل هاي پيشين استفاده كند. مجالت رشد  از تجربيات نس
ــل هاي  قادرند براي كمك به انتقال ميراث فرهنگي از نس
پيشين به نسل هاي امروزي و تقويت هويت ديني و ملي، 

گام هاي اساسي بردارند.

 اص�الح و ارتق�اي س�واد و ذوق 
بصري دانش آموزان

مجالت رشد با استفاده از گرافيك پويا و تصويرگري 
ــر افزايش گيرايي  ــب، عالوه ب جذاب و عكس هاي مناس
ــواد و ذوق بصري و ابعاد  ــوا، در اصالح و ارتقاي س محت
زيبايي شناختي دانش آموزان مؤثرند. افزايش سواد بصري 
و درك لذت هاي تصويري از رهاوردهاي شكلي مجالت 

رشد است.

 تس�هيل در فراين�د رش�د ذهني 
و روح�ي و ايج�اد فرصت ه�اي ت�ازة 

يادگيري
ــاس توانايي ها، عاليق و نيازهاي  مجالت رشد براس
ــود و سعي مي كند با استفاده از  دانش آموزان توليد مي ش
ــكل جذاب و گيرا ارائه  هنجارهاي زباني و تصويري، به ش

گردد.
ــد، عالوه بر تقويت عادت به  با مطالعة مجالت رش
ــناخت و آگاهي دانش آموزان، امكان  مطالعه و افزايش ش
رويارويي با مسائل پيچيدة امروز جامعه و جهان در آنان 
ــناخت، دامنة درك آنان  ــود. در پرتو اين ش فراهم مي ش
از قابليت هاي خود، باورهاي ديني و انقالبي، واقعيت هاي 
پيراموني و محيطي گسترش مي يابد و مهارت هاي ايجاد 
ــئله، باعث  ــالم با ديگران را مي فهمند. اين مس ارتباط س
ــو و زندگي  ــم و دين از يك س ــد ميان عل ــراري پيون برق

دانش آموزان در خانه و جامعه، از سوي ديگر مي شود.

نشانی: ایرانشهر شمالی
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چرا  مجالت   
براي  دانش آموزان 
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 بهبود فرهنگ رفتاري 
هزارة سوم را بايد »هزارة رسانه ها« دانست. به ويژه 
رسانه هاي ديجيتالي و ديداريـ  شنيداري، در تغيير هويت 

ملي و ديني مخاطبان، تأثير غيرقابل انكار دارند.
مجالت رشد قادرند با آشنا كردن دانش آموزان با 
مفاهيم و نشانه هاي هويت ملي و دينی و معرفي مهارت ها 
ــتفاده از آموزه هاي وحياني و  ــالم، با اس و آداب زندگي س
يافته هاي نوين روان شناسي و ايده هاي خالق و زبان گيرا 

و نثر روان، در ترسيم الگوهاي رفتاري مطلوب بكوشند.
قطعاً اين مسئله، در كاهش ناهنجاري ها و رفتارهاي 
ــير »اجتماعي شدن«  ضداجتماعي مؤثر خواهد بود و مس
ــاخت.  بهتر و مطلوب تر دانش آموزان را فراهم خواهد س
در حقيقت، مجالت رشد با تهيه و انتشار اطالعات الزم، 
ــنا مي كند و  ــان آش ــوزان را با محيط زندگي ش دانش آم
بدين گونه آنان را آماده مي سازد تا از محيط خود، اطالع 
ــت آورند و عكس العمل هاي عقالني را براي  كافي به دس

انطباق با آن ها، نشان دهند.

 توس�عة كتابخانه ه�اي كالس�ي و 
مدرسه اي

ــد، عالوه بر تقويت روحية پرسشگري  مجالت رش
در دانش آموزان، در صفحات »معرفي كتاب« آنان را به 
ــازد. اين مسئله،  مطالعة آثار جديد و مفيد، ترغيب مي س
انگيزة استفادة دانش آموزان از منابع نوشتاري و كتاب هاي 

كتابخانة كالسي و مدرسه اي را تقويت مي كند.
ــد و مرتبط با برنامة  ــن، با معرفي آثار مفي در ضم
ــوان »راهنماي تهية  ــي، براي مديران مدارس به عن درس

منابع مناسب براي كتابخانه ها« نقش آفرين خواهند بود.

 آشنايي با آثار نويسندگان جهان
آشنايي دانش آموزان با آثار نويسندگان جهان و 
استفاده از دستاوردهاي هنري، ادبي و علمي ديگر ملل، 

گسترش دهندة افق ديد آنان است.
ــد با ارائة ترجمة درست، دقيق و  مجالت رش
روان اين آثار به زبان فارسي، به همراه بومي سازي 
تصويرهاي آن ها متناسب با فرهنگ اسالمي، براي 

تحقق اين مسئله مي كوشند.

 آش�نايي با هنره�ا و تقويت حس 
زيبايي شناسانه

ــر«ـ  كه  ــتفاده از عنصر »هن ــا اس ــد ب مجالت رش
ــنا كردن هنرهاي  ــت ـ منجر به آش عرصه اي بي انتهاس
ــواد هنري و  ــون و تجربه كردن آن ها، باال بردن س گوناگ
تلطيف عواطف و احساسات و تقويت حس زيبايي شناسانة 

دانش آموزان مي شود.
تصويرگران مجالت مي كوشند با استفاده از عوامل 
ــكل، ماده و  ــط، نقطه، رنگ، ش ــري نظير طرح، خ تصوي
ــبك هاي هنري در جهت تقويت ظرفيت هاي  ابزارها و س
متن بهره گيري نمايند و با ديدني كردن متون و نه صرفًا 
خواندني بودن آن ها، با استفاده از رنگ، عكس هاي جذاب، 
تصويرسازي، اينفوگرافيك، كاريكاتور و نظاير آن، جذابيت 

مجالت را افزايش مي دهند. 

 كاهش بحران هاي روحي
ــوزان نوجوان و  ــد به ويژه در دانش آم مجالت رش
ــژه دوران بحران بلوغ،  ــن توصيف حاالت وي جوان، ضم
بريدن هاي عاطفي و دورگيري ذهني آنان با خانواده، بيان 
روحيه هاي اعتراض گر، آرمان گرا و... در قالب هاي جذاب 
ــي« و كاهش بحران هاي  ــت روان و اقناعي، زمينة »بهداش

روحي آنان را فراهم مي سازند. 

 زيباسازي محيط مدارس
ــد در  ــتفاده از تصاوير و عكس هاي مجالت رش اس
تابلوهاي مدارس، ضمن ايجاد نشاط و تنوع در زمان هاي 
يادگيري، منجر به زيباسازي محيط مدارس و الگودهي در 

تقويت حس زيبايي شناختي دانش آموزان مي گردد.

 ايجاد و تقويت همبستگي اجتماعي
مجالت رشد با تجزيه و تحليل و تفسير رويدادهاي 
مسائل زندگي جمعي و نيز راهنمايي و تبليغ مباني عقيدتي 
ــتگي  ــة ايجاد و تقويت همبس ــی و انقالبي، زمين و ارزش

اجتماعي را فراهم  سازند.

انتق�ال   پاس�خ ب�ه پرس�ش ها و 
تجربه هاي مفيد

ــرگرمي و تفريح  ــد عالوه بر رويكرد س مجالت رش
ــت در يافتن  ــردن«، قادر اس ــراي »لذت ب ــدن ب و خوان
ــخ هاي دانش آموزان و آموختن عميق تر مفيد باشد و  پاس
ــناختي آنان را افزايش  ــدرت درك و تحليل عقلي و ش ق
ــتا، زمينة گفت وگوي بيشتر علمي ميان  دهد و از اين راس

دانش آموزان و معلمان را فراهم سازد.
در ضمن، داستان ها، افسانه ها و... به عنوان بخشي از 
محتواي مجالت، تجربه هاي مفيد و ماندگار پيشينيان را با 

زباني شيوا و جذاب به آنان منتقل مي كند.

 تقوي�ت نق�ش تربيت�ي معلمان و 
خانواده ها

ــاد عادت به مطالعه و خواندن، نقش تربيتي  در ايج
معلمان و خانواده ها بي بديل است. خواندن، عملي اكتسابي 
است و دانش آموزان براي كسب اين عادت، نياز به زمينه 

و بستر مناسب و مساعد دارند.
محتواي مجالت رشد به ويژه در سنين آغازين دورة 
آموزش ابتدايي، به نحو ي طراحي و تدوين شده است كه 

همكاري جدي معلمان و خانواده ها را مي طلبد.
ــدران و مادران در منزل مي توانند با »قصه خواني«  پ
ــتفادة مستمر و خالق از محتواي مجالت  و معلمان با اس
در فرايند ياددهيـ  يادگيري، محيط خانه و مدرسه را به 

محيطي انگيزشي براي مطالعه به وجود آورند.
ــا آزمون هاي  ــان ي ــن امتح ــت، گرفت ــي اس گفتن
ــه اي از محتواي مجالت، جز ايجاد تلخكامي در  چندگزين
ــك و ايجاد  مخاطبان و تداعي محتواي غيرجذاب و خش

دافعه در مطالعه، تأثير ديگري نخواهد داشت.

 گسترش و پرورش فرهنگ نقد
نقد آگاهانه، دقيق، مناسب، به هنگام، به جا و كارآمد 
ــترش و  رويدادهاي ادبي، هنري، اجتماعي و...، زمينة گس
ــالم و آگاهانه را فراهم  ــرورش فرهنگ نقد و نقادي س پ

مي سازد.
ــوزان را در  ــد، دانش آم ــا ارائه نق ــد ب مجالت رش
ــيابي و ارزش گذاري  ــير، ارزش ــگري، تحليل، تفس پرسش
ــه بر موضوع هاي گوناگون، توانا و در درازمدت،  همه جانب

صاحب نظر مي كند.

 گس�ترش فرصت ه�ا و تعمي�ق 
فعاليت هاي پرورشي

ــتفاده از محتواي  ــدارس با اس ــان و معلمان م مربي
ــاعات پرورشي، برگزاري مناسبت ها  مجالت رشد در س
ــرگاه،  ــا ظه ــگاه ي ــم صبح ــرود و...(، مراس ــش، س )نماي
ــترش فرصت ها و تعميق  فوق برنامه هاي تربيتي، در گس

فعاليت هاي پرورشي مي كوشند.
استفاده از محتواي مجالت براي كالس هاي مطالعه 
ــبت هاي  و تحقيق و پژوهش هاي گروهي، به ويژه در مناس
ــت.  ــي، از ايده هاي مرتبط در اين حوزه  اس ــي و مل مذهب
به ويژه در دورة آموزش راهنمايي، محتواي مجالت رشد 
ــي با اختصاص زنگي به  ــاختن ساعت پرورش در غني س
ــد« )زنگ مطالعة مجالت رشد( به صورت  نام »زنگ رش
آزادانه و اختياري و خالق، فرصت هاي شيرين خالقيت و 

كارگروهي را فراهم مي سازد.

 پرورش خالقيت ذهني و هنري
ــتي و هنري مجالت رشد، محتواي  صفحات كاردس
ــي، ساختن  ــبي براي اجراي نمايش نامه هاي كالس مناس
كارهاي دستي و هنري، آشپزي و... مي باشد و زمينة ايجاد 
فضاي خالقيت ذهني و هنري و دست ورزي دانش آموزان 

را مهيا مي سازند.

مطالع�ة  ب�ه  ش�وق  افزاي�ش   
كتاب هاي درسي و پيشرفت تحصيلي 
ــي   ــتة آموزش ــد به عنوان جزئي از بس مجالت رش
ــا  ــري ي ــرفت يادگي ــرورش در پيش وزارت آموزش وپ
ــهيل كنندة رابطة ميان معلم  اثربخشي آموزش و نيز تس
ــن مجالت با  ــش مي كنند. اي ــاي نق ــوزان ايف و دانش آم
ــت الزم، امكان  ــب و جذابي ــوع مطال ــورداري از تن برخ
ــدن انگيزه هاي دروني دانش آموزان را براي  برانگيخته ش
تحقيق و يادگيري عميق، گسترده و پايدار فراهم مي سازند.

ــاد فرصت خالقيت و نوآوري در  در ضمن، در ايج
ــري براي معلمان و دانش آموزان  فرايند ياددهي ـ يادگي
ــي با روش هاي تسهيلي، تعميقي و  نيز تكميل برنامة درس

توسعه اي، تأثير فراوان خواهند داشت. 

 تقويت امال نويسي، انشانويسي و 
گويش

ــي و  ــد در تقويت امالنويس ــالت رش ــواي مج محت
ــي دانش آموزان مؤثرند. مطالعة مجالت باعث  انشانويس
افزايش گنجينة واژگاني دانش آموزان مي شود و توان گويش 

و سخن گفتن )هنر سخن راني( آنان را افزايش مي دهد.

 غني س�ازي اوق�ات فراغ�ت و 
سرگرم كردن هدفمند 

مجالت رشد با انتخاب مطالب 
تازه، علمي و كاربردي، كاربرد زبان 
ــاركت دادن  ــاده و شيرين، مش س
ــوزان در مقام خبرنگاران  دانش آم
ــريه،  ــندگان نش افتخاري و نويس
ــتاري  ــتفاده از تكنيك هاي نوش اس
ــگاري، بهره گيري از معما،  روزنامه ن

جدول، بازي، طنز و ديگر سرگرمي هاي 
ــازي اوقات  ــي و...، باعث غني س علم
ــرگرم كردن هدفمند  ــت و س فراغ

دانش آموزان مي شوند. 

و  مطالع�ه  فرهن�گ  توس�عة   
برانگيختن روحية جست وجوگري

ــان دوران كودكي در  ــه مطالعه بايد از هم عالقه ب
ــد اين امكان را  ــود. مجالت رش دانش آموزان نهادينه ش
فراهم مي سازد تا نخستين تجربه هاي شيرين مطالعه در 
ــن دانش آموزان پديد آيد و ميل به مطالعه و پژوهش  بي
ــت، در صورت  ــان آنان تقويت كند. بديهي اس را در مي
راهنمايي مناسب مربيان گرامي، اين مجالت در آموختن 
ــت وجوگري و  ــيوه هاي پژوهش و افزايش روحية جس ش

شناخت پديده هاي هستي، تأثيرگذار مي باشند.
ــد، دوران كودكي يك فرد، تعيين كنندة  يادمان باش
ــد پيمود.  ــي خواه ــال هاي آت ــه او در س ــت ك راهي اس
ــافات و  ــر از اكتش ــي پ ــروز، در دنياي ــوزان ام دانش آم
ــد  فعاليت هاي علمي بزرگ زندگي مي كنند. مجالت رش
ــه در آن زندگي مي كنند،  ــند آنان را با دنيايي ك مي كوش
ــته ها و مقتضيات مادي  ــانند و آنان را براي خواس بشناس
ــوزان داراي نيروي  ــازند. دانش آم ــاده س ــوي آم و معن
ــبب همواره مي خواهند اطالعاتي  كنجكاوي اند و به اين س
دربارة حقيقت هستي، هدف زندگي، مفهوم خوشبختي و... 
به دست آورند و عالقه مندند اصول و قانون هاي حاكم بر 
آن را كشف كنند. آن ها بايد از طريق مطالعه منابع علمي 
ــنا شوند. بي ترديد، مجالت رشد، يكي از  با اين حقايق آش

اين منابع مفيد و مورد اطمينان است.

 افزايش دانش و وسعت نگرش
ــام حوزه هاي علوم،  ــتفاده از تم مجالت به دليل اس
معارف، هنرها و مهارت هاي بشري، باعث افزايش دانش 

و وسعت نگرش دانش آموزان مي شوند.
حوزه هاي علمي )محض و كاربردي(، دانش اجتماعي 
ــائل اجتماعي و...(،  ــفرنامه، آداب و رسوم، مس )تاريخ، س
ــي، آرا و عقايد  ــفه، روان شناس ــاني )دين و فلس علوم انس
ــمندان،  ــكاران، دانش ــه )هنرمندان، ورزش و...(، زندگي نام
شاعران، نويسندگان، سياستمداران و...(، بازي و سرگرمي 
)ورزش، بازي هاي فكري، ساختني ها و...(، هنر )تاريخ، انواع 
مهارت ها و...( و... در گسترة موضوعي مجالت رشد قرار 

مي گيرند.
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 توس�عة توانايي هاي علمي، فني و 
نگارشي

ــاعة دانش هاي علمي و فني و  ــد در اش مجالت رش
ــان دادن وجوه گوناگون، جذاب و شگفت انگيز جهان  نش
پيرامون به دانش آموزان مؤثرند. صفحات علمي در كنار 
ــتعدادهاي ادبي و تخيلي  ــتاني و شعر ـ كه اس متون داس
ــكوفا مي كندـ  جنبه هاي پژوهشی، علمي و  مخاطبان را ش

فني آنان را بارور مي سازد. 
صفحات آثار مخاطبان، باعث تهييج در جهت نوشتن 
ــان مي گردد. در ضمن،  ــش ذوق ادبي و هنري آن و جوش
ــتان هاي علمي ـ تخيلي، رويكردي آينده نگر دارند و  داس
بر پاية كشفيات علمي شكل مي گيرند. چه بسا، جرقه هاي 
ــة خيال پردازي هاي  ــياري از اختراعات فردا در دامن بس

داستان هاي امروز در ذهن دانش آموزان پديد آيد.

 بهبود شيوه هاي زبان آموزي
مجالت رشد در مناطقي كه پديدة »دوزباني« وجود 
دارد، با بهره مندي از زبان معيار، متون كوتاه و جذاب، در 
رفع يا كاهش برخي آسيب هاي زباني و پيامدهاي رواني و 

اجتماعي اين مسئله، مؤثر است.
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