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دو گام اساسی برای بهبود کیفیت
ناصر نادری

سالی که گذشت را باید در تاریخ تحوالت دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی »نقطة عطف« دانست، چرا که دو گام 
اساســی برای بهبــود کیفیت مدیریت تولید مجالت رشــد 

برداشته شد. 
گام نخســت، شکل گیری شورای ســردبیری و مدیریت 
جمعی در مجالت دانش آموزی و جایگزینی آن با سردبیر به عنوان 

الگوی مدیریت انفرادی بود.
 مجالت دانش آموزی رشــد شامل مجالت رشد کودک، 
نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان است که بیشترین شمارگان 
مجالت خانوادة رشد را به خود اختصاص می دهند. به عبارت 
دیگر، از 40 میلیون شمارگان مجالت رشد در سال، حدود 36 

میلیون نسخه به این مجالت اختصاص دارد.
واقعیت این اســت که به دلیل پرهیز از سلیقه گرایی در 
برنامه ریزی، طراحی و تولید محتوا و شکل )فرم( این مجالت 
که عمدتاً زاییدة ذهن و ضمیر یک ســردبیر بود و شــورای 
برنامه ریزی و کارشناســی در آن مجله ها بیشتر نقش صوری 
داشــت، این ضرورت در ذهن مدیر مســئول مجالت شکل 

یادداشت 
سردبیر

گرفت که برای سردبیری مجالت، ترکیبی از افراد متخصص 
در حوزه های گوناگون را جایگزین الگوی تک نفره سردبیر کند.

به دلیل اهمیت این بخش، طی مقاله ای مبسوط در همین 
شمارة سال نا مه رشد، به جزئیات الگوی جدید در برنامه ریزی و 

تولید مجالت دانش آموزی رشد پرداخته شده است.
گام دوم، تکمیل زیرســاخت های فنی، ذهنی ـ روانی و 
ســاختاری تولید دیجیتالی )الکترونیکی( مجالت تخصصی 

رشد بود.
ســیطرة فناوری های نوین در مدیریت تولید رســانه و 
حوزة مطبوعات، گرایش اغلب کاربران بزرگســال به خوانش 
مجالت غیرکاغذی )دیجیتال / الکترونیکی( و هم زمانی ادغام 
دو حوزة »تکنولوژی آموزشــی« و »انتشارات« و شکل گیری 
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی«، عزم مدیریت دفتر را 
به برنامه ریزی اصولی، همه جانبه و واقع بینانه در حوزة تولید 

دیجیتال مجالت تخصصی رشد راسخ تر ساخت.
به همین دلیل، در سال 1396 تالش شد تا زیرساخت های 

فنی، ذهنیـ  روانی و ساختاری این موضوع تکمیل شود.
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تشــکیل دوره های آموزشــی )علمی ـ کاربردی( تولید 
دیجیتال مجالت تخصصی رشــد در طول ســال و با هدف 
اصالح نگرش و دانش افزایی عوامل انسانی مجالت تخصصی 
رشد، از جملة این فعالیت ها بود. تکمیل و روزآمد ساختن نرم 
افزار سایت ویژة مجالت دیجیتالی، لحاظ جنبه های حرفه ای و 
کاربردی و روشن ساختن روندنمای تولید دیجیتال مجالت به 
شکل واقع بینانه، از فعالیت های مهم دیگری بود که به موازات 

هم صورت پذیرفت. 
در ضمن، با اجرای آزمایشــی و بارگذاری مجالت رشــد 
آموزش زیست شناسی، جوانه، علوم اجتماعی، فنی و حرفه ای و 
کاردانش و زبان های خارجی به شکل عینی و ملموس به لحاظ 
ساختاری و تشکیالتی، تعیین میزان کارسنجی و زمان سنجی 
فعالیت ها، تعیین جدول مهارت های الزم برای عوامل انسانی، 
تالش شد تا فرایند تولید دیجیتال به مرحلة اتقان و اطمینان 

از اجرای مدیریتی دست یابد. 
امید است از سال تحصیلی آینده، با رعایت اصول علمی و 
حرفه ای، توجه به مصلحت های درون سازمانی و برون سازمانی 

و شناســایی فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، ضمن 
اســتمرار تولید کاغذی مجالت تخصصی رشد، شاهد انتشار 
هم زمان نسخة دیجیتال این مجالت هم باشیم و حق انتخاب 
را به کاربران و مخاطبان خود بدهیم تا بنا به ذوق و سلیقه و 
نیاز حرفه ای خود، یکی از دو شــکل ارائة مجالت تخصصی را 

انتخاب برگزینند.
در پایان، ضمن ســتایش خداوند متعال و قدر شناســی 
از همة عزیزانی که در تولید ســال نامة رشد، همیار ما بودند، 
متذکر می شوم که در این شماره کوشیده ایم، عالوه بر ترسیم 
فعالیت های کالن دفتر در سال 1397 و ثبت تجربه های ماندگار 
و ایده هــای نوین، پروندة ویژه ای را به تولید دیجیتال مجالت 
تخصصی رشــد اختصاص دهیم. در ضمن، طی گفت وگو با 
کارشناسان رسانه، به پاره ای از دغدغه ها و چالش های امروزی 
و آیندة رســانه و مطبوعات توجه داشته ایم. امید که مقبول 
دیدگان پر مهرتان افتد و در ادامة مســیر، با ارائة پیشنهادها 
و نقدها، همیار و همفکر همکارانتان در شورای برنامه ریزی و 

کارشناسی سال نامة رشد باشید.
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سخنان حجت االسالم والمسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان
 در نوزدهمین نشست ساالنة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره

بســم اهلل الرحمــن الرحیم. خــدای متعال را شــاکر و 
ســپاس گزارم از اینکه توفیق زیارت همکاران خوبم را نصیب 
من کرده است. روزهای مبارک ماه رجب، ایام دلپذیر و خوش 
بهار 1396 و سرزمین سبزه و آب. علی )ع( فرمود: »ثالثة يذهبن 
عن المرء الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن.« یعنی »سه چیز غم 

را از دل می برد: سبزه و آب و چهره های نیکو« که امروز هر سه 
نصیب من شده است.

 نسخه نویسی؛ غیرمستقیم و گاه مستقیم 
تشــکر می کنم از همت و اهتمام دوســتان در برگزاری 
جلسه و تالش های ساالنه ای که انجام داده اند و تشکر می کنم 
از دوســتان ایــن مجتمع  فرهنگی و همــکاران خوبمان در 
آموزش وپرورش اســتان مازندران و رئیــس آموزش وپرورش 
شهرســتان تنکابن که در جلسة ما حضور دارند. می خواهم از 

مقدمات بگذرم و وارد یکی  دو بحث شوم. 
موضوع نخســت در مورد ماه رجب اســت. من طلبه هم 
هســتم و نمی دانم چطور در ســال های اخیر به هر جلسه ای 
که آمده ام در ماه رجب بوده اســت. در مورد این ماه دو جمله 

می گویم که یکی این دعایی اســت که همه می خوانیم: »اَمْن 
، ياَمْن ُيْعِطي الَكثيَر ِبالَقِليِل،  أَْرُجوُه لُِكلِّ َخْيٍر َوآَمُن َســَخَطُه ِعْنَد ُكلِّ َشرٍّ

نا  ياَمْن ُيْعِطي َمْن َسأَلَُه ياَمْن ُيْعِطي َمْن لَْم َيسأَْلُه َوَمْن لَْم َيْعِرْفُه َتَحنُّ

ِمْنُه َوَرْحَمًة«. درخواست می کنیم که خدایا هر چه خواستیم و 

نخواستیم از خیر دنیا و آخرت به ما بده و از شر دنیا و آخرت 
ما را دور کن. در آخر هم می گوییم »َوِزْدِني ِمْن َفْضِلَك ياَكِريم«. 
فکر می کنم ســال های قبل متعرض این دعا شده بودم. فقط 
جمله ای را که امســال به ذهنم خطور کرده و سال های قبل 

نمی گفتم، برای شما بگویم. 
ما وقتی ســفارش می کنیم، معموالً می گوییم متخلق به 
اخالق الهی شــوید. این را به هــم توصیه می کنیم و توصیه 
کردن بد نیســت. گاهی ما از افراط به این ســو می افتیم که 
همه چیز را غیرمســتقیم بگوییم: »مستقیم نباید برای کسی 
نسخه نوشت.« این طور نیســت، گاهی باید مستقیم گفت و 
گاهی غیرمستقیم. فصاحت و بالغت در همین جاست که به 
اقتضای کالم و مناسب حال سخن بگوییم. زمانی اقتضای حال 

و مناسب مکان این است که چیزی را مستقیم بگوییم. 
گاهی می گوینــد ما نصیحت نمی کنیــم. چرا نصیحت 

تولید فرهنگی مهم؛
 توزیع فرهنگی مهم تر
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نمی کنیم؟ هم محتاج نصیحت شنیدنیم و هم وظیفه داریم 
نصیحت کنیم. این بد نیست. گاهی چیزهایی را می گویند و 
ما هم همین طور می پذیریم، ولی من گاهی با خودم می گویم: 
چرا؟ با این چرا گفتن گاهی می بینم منطقی پشــتش ندارد. 
قرآن بــه ما می گوید توصیه کنید: »َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا 
ْبــِر.« سفارش کرده اند که: »به حق توصیه کنید.« باالخره  ِبالصَّ

هر استادی به شاگردش توصیه می کند. اصاًل این جلساتی که 
برگزار می کنیم جلسات توصیه است. اینکه بگوییم مستقیم 
نگو یا بگو، صریح نگو یا بگو، ریشه را نخشکان یا بخشکان همه 

توصیه است. به این توصیه کردن نیاز داریم و به همین دلیل 
اســت که می گوییم: َ»َخلَُّقوا ِبأَْخاَلِق اللَّه.« یعنی به اخالق الهی 

آراسته شوید. 
من از این دعا اخالق الهی یاد گرفتم و آن این است که ما 
می گوییم خدایا همة خیرها را از تو امید می بریم، در همة شرها 
بــه تو پناه می بریم، از همة مجازات و حتی از مجازات خودت 
هــم به تو پناه می بریم. ای خدایی که اعطا می کنی و در برابر 
اندک ما تو زیاد می بخشــی. هر کس که از تو درخواست کرد 
می بخشی و هر کسی که از تو درخواست نکرد می بخشی، هر 
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کس که تو را شناخت می بخشی، هر کس هم که 
تو را نشناخت و چیزی درخواست نکرد می دهی 
برای اینکه از تو انتظار این اســت. برای اینکه: 

نا ِمْنُه َوَرْحَمًة« برای اینکه خیلی مهربانی.  »َتَحنُّ
یکی از ویژگی های ما باید رحمت و مهربانی 
باشــد. بنده باید از خــدا، از حضرت حق، ادب 
بیاموزد. می گوید »از خدا خواهیم توفیق ادب«، 
توفیق ادب الهی این است که مهربان و بخشنده 
باشیم. به ما هم گفته اند که شما جامعة ایمانی 
باید »ُرَحَماُء َبْيَنُهْم« باشید، با هم مهربان و بخشنده 

باشید. افاضة رحمانیت خدا عام و شامل همة موجودات از نبات 
و حیوان گرفته تا انسان و از انسان ها هم از مؤمن گرفته تا کافر 
و همه کس اســت. چون می گوییم رحمان و رحیم است. من 
از این دعا یاد می گیرم که باید مهربان باشــیم. یعنی به همه 
ببخشــیم. چه به آن که ما را می شناسد و چه به آن کس که 

به ما اعتنا نمی کند. 
رئیس آموزش وپرورش رئیس همة معلم هاست و باید به 
همــه خدمت ارائه کند. رئیــس آموزش وپرورش رئیس همة 
دانش آموزان اســت و باید همة آن هــا را از آموزش با کیفیت 
بهره مند کند. رئیس آموزش وپرورش رئیس همة شــهروندان 
این منطقه اســت؛ ده باال، ده پایین، پایین سه هزار، پایین دو 
هزار، محلة پایین و بــاال نداریم. خداوند متعال اصاًل این طور 
نیست که به بارانش بگوید بر خانة این ببار و بر خانة آن نبار. 
نا  بــه آفتابش بگوید بر خانة این بتاب و بر خانة آن نتاب. »َتَحنُّ
ِمْنُه َوَرْحَمةً« چه به آن ها که بشناسند و چه به آن ها که خدا را 

نشناسند. نمی گوید کسانی که خدا آن ها را بشناسد یا نشناسد، 
خدا همه را می شناسد. می گوید چه آن ها که خدا را به رسمیت 

می شناسند و چه به آن ها که نمی شناسند. 
حضرت موسی برای مناجات به »کوه تور« 
می رفت. در راه کسی از او پرسید: کجا می روی؟ 
موسی گفت: می خواهم به تور بروم و با حق تعالی 
تکلــم کنم. گفت: به خدایت بگو من تو را قبول 
ندارم. موســی رفت و مناجات کرد. خطاب آمد: 
موسی بندة ما سفارشی کرده است، بگو. گفت: 
خدایا حیا می کنم. خطــاب آمد که بگو. گفت: 
حضرت حق، گفت من شــما را قبول ندارم. ندا 
می آید که به آن بنده بگو چه قبول داشته باشد 
و چه نداشــته باشد ما او را به بندگی قبول داریم. روزی اش را 
با این حرف ها نمی بریم. مسلمان وقتی که می گوید خدایا تو 
می بخشی، کم ما را زیاد می دهی، چه بخواهیم و چه نخواهیم 
می دهی، یعنی اخالق الهی این است که ما با همگان مهربان 
باشیم. من امســال این معنی را از این دعا استنباط کرده ام. 
مهربانی چه با آن ها که ما را به رســمیت می شناسند و چه با 
آن ها که ما را به رسمیت نمی شناسند. همین قدر که او انسان 
است، پس باید از ما مهربانی و احترام ببیند. همین قدر که ما 

بنده ایم، باید از اخالق خدا چیزی به خودمان بگیریم.

 عطا کن، جبرانش با خدا 
مطلب دوم در این دعا، توجه و تأکید بر این معنی اســت 
که ما می گوییم: خدایا به من عطا کن، چه خواســتیم و چه 
نخواســتیم. بعد که درخواست کردیم که همة خیرهای دنیا 
و آخــرت را به ما بده و همة شــرهای دنیــا و آخرت را از ما 
دور کن، می گوییم: »َفإِنَُّه َغْيُر َمْنُقوٍص َما أَْعَطْيتَ« یعنی اگر همة 
این ها را به ما بدهی هیچ چیز از کرم تو کم نمی شــود. خزانة 

آدم هر چه را عطاکند 
کم نمی آید. خدا 

جبران می کند. خداوند 
متعال جبروت دارد و 
با جبروت و رحمتش 
جبران می کند. وقتی 
بخشیدیم چیزی گم 

نمی شود
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َماَواِت َواْلَْرِض« خزانة دولت  خداوندی پر است، »َولِلَِّه َخَزاِئُن السَّ
که نیســت کم بیاید. هر چه بخواهد می دهد و این نیست که 
بگوییم اعتبارات تمام شد. درگاه خداوندی پر است. »َفاِنَُّه َغْيُر 
َمْنُقوٍص ما اَْعَطْيتَ« هر چه بدهی از تو چیزی کم نمی شــود. از 

این معلوم می شود که اگر انسان بخشش کند چیزی از او کم 
نمی شود؛ زیاد هم می شود. خدا رحمت کند گذشتگان را، پدرم 
گاهی به من می گفت مثل دست نیمه باز باش و نه مشت بسته. 
می گفت: اگر کاماًل باز باشــی، همه چیز می ریزد و هیچ چیز 
نمی ماند، اگر کاماًل بسته باشی چکه ای نمی کند. طوری باش 
که هم خودت برداری و هم دیگران. بعد برای اینکه بفهمم چه 
می شــود می گفت ببین آدم وقتی ریش  و سبیلش را می زند، 
خیلی زود جایش رشــد می کند. اما اندازة ابرویش که به آن 
دست نمی زند ثابت است. می گفت آدم احسان کند جای آن 
می آید، انفاق کند می آید. آنکه جایش پر نمی شود و اندازه اش 
ثابت است، همان است که انفاق نمی شود. امسال متوجه شدم 
که: »َفاِنَُّه َغْيُر َمْنُقوٍص ما اَْعَطْيَت«، یعنی آدم هر چه را عطا کند، 
کم نمی آید. خدا جبران می کند. جبار بودن خداوند نه به معنی 
ستمگر بودن خدا که به معنی جبران است. آن قاسم الجبارین 
که می گفتیم، جبار دیگری اســت، اما اینجا جباری خداوند 
یعنی جبران می کند. شکسته بندی است که استخوان شکسته 
را به هم می بندد و جبران می کند. خداوند متعال جبروت دارد 
و با جبروت و رحمتش جبران می کند. وقتی بخشیدیم چیزی 
گم نمی شــود. اما از خدا چیــز دیگری طلب می کنیم. بعد از 
»َفاِنَُّه َغْيُر َمْنُقوٍص ما اَْعَطْيَت« می گوییم: »َوِزْدِني ِمْن َفْضِلَك ياَكِريُم« 
باز هم تأکید می کنم، در این »ِزْدِني« باید مواظبت کنیم که 
خودمان بزرگ شویم. بزرگ شدن ثروتمان، علممان، شهرتمان 
و حیطة مسئولیتمان فایده ای ندارد؛ مگر خودمان بزرگ شده 

باشیم. اگر خودمان بزرگ نشــده باشیم فاجعه می آید. مثل 
رودخانه هایی که بسترشان کوچک است و یکدفعه آب زیادی 
واردشان می شود. سیل می آید. آب زیاد در بستر تنگ رودخانه 
طغیان می کند و بیرون می زند. انسان هم زمانی طغیان می کند 
که خودش کوچک باشد، ولی فکر کند بزرگ شده است. »إِنَّ 
اْلِنَساَن لََيْطَغى أَن رَّ آُه اْسَتْغَنى« نه زمانی که واقعاً غنی باشد، بلکه 

زمانی که فکر کند بزرگ است و کسی به گرد پایش نمی رسد. 
انسان کی فکر می کند همیشگی است و برای دیگران اما و اگر 

می گذارد؟ زمانی که فکر کند چیزی دارد. 
قرآن کریم عیب جویی را بد دانســته است، اما می گوید 
بعضــی از عیب جویی های با بعضی دیگر فــرق دارد. بعضی 
از ایــن عیب جویی ها اخالقی اســت؛ مثل ایــن حرف های 
خاله زنکی و عمومردکی. بعضی از عیب جویی ها ساختاریافته 
و ســازمان  یافته اند. »َوْيٌل لُِكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ« عیب جوی هایی که 
َدُه« آنگاه  جمع می کنند و می شمارند. »الَِّذي َجَمَع َماًل َوَعــدَّ
می گویند کیســت که حریف من شود، پس دیگران هیچ اند؛ 
چرا که: »َيْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَْخَلَدهُ« فکر می کند دارایی هایش )مال، 
ثروت، شهرت و حسن( همیشــگی است. آن وقت به دیگران 
طعنه می زند. آدم کوچک چنین است. اما آدم بزرگ هر قدر 
بزرگ تر شد، احساس می کند هنوز کم دارد. فلذا در این دعا ما 
می بینیم: »َوِزْدِني ِمْن َفْضِلَك ياَكِريمُ« خدایا از تفضل خودت ما را 
بزرگ  کن، زیادمان کن. اینکه بزرگ بشویم خیلی مهم است.

 انعکاس قدرشناسی در مجالت رشد
نکتة دیگر در این ماه شریف بعثت است که با هفتة معلم 
در پیش رو هم ارتباط دارد. باید به معلمان تبریک گفت: باید 
آن ها را قدر بشناسیم. در مجالتمان باید قدرشناسی از معلم 
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را منعکس کنیم. این یک نکته است که ما باید تکریم معلمان 
را بیاموزیم. این با آن جملة آقای کریمی تفاوت دارد. درست 
اســت که شکرگزاری باید درونی باشــد، اما باید یاد داد. باید 
ادب کردن به معلمان را یاد داد. چرا پیغمبر ما دست کارگر را 
بوســید؟ تا برای دیگران الگو باشد. چرا امیر المؤمنین فرمود: 
»َمن َعلِمنــي َحرفاً صرت لَه َعبداً« چــرا گفت من بنده اش 
شده ام؟ برای اینکه به من یاد داده است. چرا امام حسین گفت 
به معلم فرزندش پارچــه و زر بدهند؟ برای اینکه به دیگران 
بگوید کار معلم ارزشمند است. برای اینکه بگوید هر چند بچة 
من امام زاده اســت، اما اگر یک سورة حمد از معلم یاد گرفته 
است باید از آن معلم تشکر کنم. نگفت  من که امام هستم،  در 
خانة خودم هم سورة حمد را به او یاد می دادم. ما باید به این 

توجه کنیم که جامعه به معلم احترام بگذارد. 
جامعه اگر به معلمان احتــرام بگذارد، به خودش احترام 
گذاشته است. بزرگی جامعه به این است که معلمان خودش را 
بزرگ بداند. هر اجتماعی که بزرگان خودش را گرامی بدارد، به 
بزرگی می رسد. من این را قباًل هم در صحبت با آقای ناصری 
گفته ام. در شهر خودمان تبریز من به برخی از دوستان گالیه 
می کردم و می گفتم: اگر شــما عالمه امینی را در شــهرتان 
تکریم کنید، تبریز و تبریزی ها بزرگ می شــوند. فکر نکنید 

شما کاری برای عالمة امینی می کنید. اگر شما 
برای عالمه جعفری یا عالمه طباطبایی کاری 
کنید، خودتان بزرگ می شوید. اگر ملت ایران به 
امام احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد، ملت ایران 
بزرگ می شود. اگر به بزرگان سازمانمان احترام 
بگذاریم، سازمانمان بزرگ می شود. تنگ  نظری 
نکنیــم که حال اگر ما از آقــای »الف« یا خانم 

»ب« تکریم کنیم او را بزرگ کرده ایم. خیر ما افتخار می کنیم 
که در ســازمان ما عناصری این چنین فرهیخته و اندیشه ور 
وجود دارد. معلمان را باید تکریم کرد، اما تکریمی که کرامت  
آن ها و جامعه را هم به دنبال آن باال ببرد. این تشبیهی که امام 
)ره( می کردند که »معلمی شــغل انبیا« است را ما باید تنزل 
ندهیم به حرف هایی که می زنیم. این را به کادوی هفتة معلم 
تنزل ندهیم. جایگاه معلم را بزرگ بداریم. بزرگ داشتن ما هم 
این است که صدای معلم شنیده شود، مشارکتش دیده شود، 
طلبیده شود. در غیر این صورت، اینکه به معلم بگوییم کتاب 
نوشــته ایم، شــما هم باید همان را بگویی و اگر یک خط هم 
بنویسد اینجا اشکال دارد صد دلیل بیاوریم که تو نفهمیده ای، 
او دیگر رشــد نمی کند. کارش هم جواب نمی دهد. نمی شود 
معلم را در مجله راه ندهیم، در انتشارات راه ندهیم و بعد فکر 
کنیم این گروه پنجاه یا صد نفره ای که داریم، بیشــتر از همه 

می فهمیم. 
به همین سبب تأکید من به آقای ناصری این است که این 
باشگاه »مؤلفان معلم« یا »معلمان مؤلف« را حتماً پی بگیرید. 
همة معلمان را در مجالت رشــد نشــان بدهید. با این نشان 
دادن، هم معلمان و هم افکار و اندیشه شــان دیده می شوند. 
مخصوصاً در مجالت رشــد آموزشی بخشی از حرف معلم ها 
را در نقــد برنامه های آموزشــی بگذارید. االن 
که ما این ســامانة اعتباربخشی را گذاشته ایم و 
نظر می دهند، می بینیم انصافاً بعضی از نظرات 
ســازنده اند. خود مؤلفان هــم می گویند حرف 
خوبی است. همان ها را منعکس کنید. من سال 
قبل یک پیشــنهاد دادم، ولی بعضی از دوستان 
گفتند خیلی زیاد می شود. اعتقادم این بود که در 

در مجالتمان باید 
قدرشناسی از معلم 
را منعکس کنیم. ما 

باید تکریم معلمان را 
بیاموزیم
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آخر کتاب های درسی اسم همة معلمانی که در اعتبارسنجی 
نظرداده اند بیاید. معلوم شــود که صد نفر معلم در بهبود این 
کتاب نقش داشــته اند؛ حال که ما ایــن همه صفحة اضافی 
داریم. بعضی گفتند یک صفحه می شود یک  میلیون صفحه، 
این قدر کاغذش می شود. به اعتقاد من می ارزد که آخر کتاب 
درســی اسم پنجاه  نفری که از استان های متفاوت، گروه های 
آموزشی و انجمن های علمی معلمان نظر داده اند، بیاید. معلوم 
شــود که معلمان ما نظر می دهند و بهبود می بخشند. امسال 
امیدوارم با این سامانه ای که اگر خدا توفیق دهد راه می اندازیم، 
انجمن های علمی معلمان را دعوت کنیم، مشــارکت کنند و 
حمایتشان کنیم؛ مخصوصاً در مورد کتاب های جدید التألیف. 

 مردمی ترین نهاد، آموزش وپرورش
اما برمی گردم به بحث. من می خواستم بگویم هفتة معلم،  
ماه رجب و مبعث. در قرآن کریم معموالً این آیة شریفه را زیاد 
می خوانیم، چون فکر می کنیم مال ماست: »ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ يِّيَن َرُسوًل مِّ اْلُمِّ

ِبيٍن«. به جلسات آموزش وپرورش که  َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

می روم، معموالً قاری ها این آیه را می خوانند که این »َوُيَعلُِّمُهُم 
اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة« مال معلمان است. درست هم هست، و فرایند 

یاددهــی و یادگیری، فرایند تربیــت و فرایند 
هدایت را ترســیم می کند. شما هر عنوانی که 
می خواهیــد برای آن بگذارید. اوالً رســول امی 
اســت، »منهم« اســت. به نظر می رسد کسی 
که عهده دار امــر تعلیم وتربیت، هدایت و تبلیغ 
می شود، باید منهم باشد، از خود جمع باشد، یا 
با جمع احساس قرابت کند و یا مخاطب ها با او 

احساس رفاقت کنند. در جلســاتی که دوستانه می شود آدم 
راحت تر می تواند حرف بزند. در جلسات رسمی، هم خود آدم 
به لکنت می افتد و به دنبال واژة مناســب می گردد، هم طرف 
مقابل وقتی می خواهد سؤالی بپرسد یا ایرادی بگیرد می گوید: 
»ضمن اینکه استفاده های زیادی کرده ایم، اما...« و حرف اصلی 

یادش می رود. 
به  هر حال پیغمبر ما که اشرف عالم است، وقتی هدایت 
می کرد، عامة مردم دور او جمع می شدند. گاهی هم خود ایشان 
فضاشکنی می کرد. کسی آمد با پیغمبر حرف بزند، لکنت زبان 
پیدا کرد. پیامبر به او که عقب ایستاده بود گفت جلوتر بیا. او را 
به سینه چسباند و در گوشش گفت: مادر من مثل مادر تو از 
پستان بز شیر می دوشید. مادر من هم مثل مادر تو بود. پیغمبر 
خندید و او هم شروع به خندیدن کرد. بعد گفت: حال حرفت 
را بگو و او هم خیلی راحت حرف زد. پیغمبر گفت طبقة من 
با طبقة تو یکی اســت. بعضی وقت ها آن قدر فاصله گرفته ایم 
که وقتی عادی رفتار می کنیم، برای بعضی ها عجیب می آید. 
به یکی از استادانم عرض کردم: شما خودتان خرید می کنید؟ 
گفت: انتظار داشتی چه کار کنم؟ گفتم: آخر شما … گفت: 
آخــر ندارد، من هم مثل باقی مردمــم. دیروز که طلبه بودم 
خودم مایحتاج را می خریدم و حال هم خودم می خرم. آن قدر 
فاصله گرفته ایم که حرکات عادی ما برای مردم 

عجیب می شود. 
اگر محمدیان لباس روحانی اش را دربیاورد و 
در پارک با کاپشن قدم بزند می گویند: »حاج آقا 
محمدیان است ها!« خب، حاج آقا محمدیان است 
که چه؟ اقتضای پارک آمدن این اســت که آدم 
لباسش را عوض کند. من که نمی توانم با عبا و 

معلمان را در مجالت 
رشد نشان بدهید. با این 
نشان دادن هم معلمان و 
هم افکار و اندیشه شان 

دیده می شوند
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عمامه در پارک بدوم. پیغمبر ما هم که همیشه عبا 
و ردا به تن نمی کرد. گاهی کاله خود می پوشید، 
گاهی عمامه می بست، گاهی کشاورزی می کرد و 
آستین هایش را باال می زد و گاهی هم گوسفندان 
را به چرا می برد. معلمی که ما باشــیم، دستگاه 
تعلیم وتربیت ما باید با مردم فاصله نداشته باشد. 

مردمی ترین نهاد باید آموزش وپرورش باشد. 
به یکی  دو نفر از وزرا پیشــنهاد کردم، البته 
شاید بعضی ها نپسندیدند، ولی من گفتم وقتی 
که تو می خواهی با معلم حرف بزنی، یا در دولت 

حــرف بزنی بگو: »من نمایندة معلمان در دولتم و نه نمایندة 
دولت برای دستور دادن به معلمان.« اگر تو از طبقة معلمی، بگو 
من داخل دولت رفته ام تا از معلم ها نمایندگی کنم، نه اینکه 
بیایم برای معلم ها توجیه کنم. اشــکالی ندارد، شما می توانید 
نقل قول کنید، اما حرف این طرف را بگویید. االن هم اعتقادم 
این اســت که وزیر آموزش وپرورش هم نمایندة معلمان، هم 
نمایندة دانش آموزان و هم نمایندة خانواده هاست که نمی توانند 
حرفشان را مستقیم بزنند. رئیس، مدیر، مجالت و تریبون های 
آموزش وپرورش باید این طوری باشند. ما باید این را در مجالت 
نشــان بدهیم که تریبون یکسویه نیستیم. از این طرف داریم 

حرف می زنیم، از طرف دیگر هم اشکال داریم. 
اگر ما در کشور به کرســی نظریه پردازی، آزاداندیشی و 
نقد نظر معتقدیم، این تریبون ها کجا هســت؟ کرسی یعنی 
فقط همین میز سخنرانی در جلسات؟ بخشی از کرسی همین 
مجالت اســت، پس امکان و فرصت برابر بدهید. خدای نکرده 
این طور نباشــد که اگر زمانی با فالن قســمت، کارشناس یا 
برنامه ای موافق نیستیم، حســابی از او برسیم تا کار دستش 

بیایــد. حرف منطقی بزنیــم و طرف مقابل هم 
اگــر حرفی زد منعکس کنیم. بدترین رفتار هم 
در عرصة علمی، تربیتی و تعلیمی »هو کردن« 
اســت، اینکه بخواهیم حرف های جــدی را با 
شوخی و لطیفه جمع کنیم. »نقد« حرفی جدی 
است. اگر می خواهیم تفکر را نهادینه کنیم نباید 

فکر را لوث کنیم. 
مــن بعضی وقت ها در کالس با دوســتانی 
که مباحثه می کنیــم می گویم: همه می توانند 
فیلسوفی و نظریه پردازی کنند، اما به دو شرط: 
شــرط اول این است که تناقض نگویند. شرط دوم اینکه شعر 
نسرایند. ساحت فکر ســاحت شعر و خیال بافی نیست. شعر 
خیال است:  »قد رعنای تو چون سرو چمانی باشد.« این خیال 
است. در فلســفیدن و فکر کردن باید از تناقض گویی پرهیز 
کرد. دو به اضافة دو همیشه باید جواب چهار بدهد. اگر اینجا 
به اقتضای شــما جواب چهار باشد و آنجا به اقتضای دیگری 
چیز دیگری، این فکر نیســت. الزمة نظریه پردازی این است. 
در اینجا باید جدی شد. تشبیه، تمثیل و این ها برای تقریب به 
ذهن خوب اســت، اما جای خود استدالل را نمی گیرد. این را 
بین پرانتز بگویم که در مجالت رشد حتماً از تلمیح، تشبیه و 
استعاره استفاده کنید. مخصوصاً در مفاهیم سنگین متناسب 
با مخاطب، اما هیچ وقت تشــبیه و استعاره را  جای استدالل 

نگذارید. استدالل چیز دیگری است. 
خداوند این چنین پیامبر ما را مبعوث کرد، اما چند وظیفه 
برای او گفت: »َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتهِ« این ها را در بحث خودمان هم 
داریم. معموالً آموزش وپرورشی ها می دانند و روی جلد کتاب ها 
هم نوشته ایم که تزکیه قبل از تعلیم است. این حرف درست 

االن در مدارس دخترانه 
هم با بلوغ مواجه 

هستیم. به بلوغ پسران 
فکر کردیم، ولی متوجه 
بلوغ دانش آموزان دختر 

در مدارس ابتدایی 
نشدیم و از آن غفلت 

کردیم
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است، شاید به لحاظ رتبه ای این چنین باشد. اما قبل از تزکیه، 
تالوت هم هست. باید تالوت آیه کرد. تالوت، هر نوع خواندنی 
را نمی گویند،  خواندن های پی درپی و همراه با تدبر را می گویند. 
در تالوت استمرار وجود دارد، یک بار نیست. به خواندن متن 
قرائت می گویند. تالوت چون همراه با تدبر و تکرار است، فرق 
می کنــد. می گویید دعا قرائت کــردم، نمی گویید دعا تالوت 
کردم. »َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه« باید آیات را خواند. پیغمبرها آمده اند 
برای ما آیات را بخوانند و در معرض دید، حس و ذهن ما قرار 
دهند. بعضی وقت ها باید پرده را کشید. همة چیزهایی را که 
در وجودمان هست نمی توانیم کشف کنیم. این تشبیه را من 
سال هاســت از آقای کریمی دارم: »چشــمه با آب ریختن پر 
نمی شــود، باید الیروبی کرد خودش بجوشد.« اینکه گفته اند 
انسان ها معدن اند، یعنی اســتخراج می شوند. با پر کردن که 
چاه درست نمی شود، باید آن را الیروبی کرد. انسان ها معدن و 
چشمه اند، یعنی نیازمند الیروبی اند. به اعتقاد من معلم می تواند 
این کار را بکند. پیغمبران آمده اند این پرده ها را کنار بزنند و 

بگویند این آیه ها هستند. 
آیه ها چیستند؟ یک آیة تنزیلی داریم که زیاد می خوانیم و 
پیغمبر تالوت می کرد. اما آیا همة آیات الهی تنزیلی اند، یعنی 
آیات تشریحی و نازلة کتابی اند؟ خیر، آیات تکوینی هم هست. 

خود قرآن می گوید آیات تکوینی. پیغمبر ما را به تدبر دعوت 
می کند. جایی می فرماید: »أََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَ« یعنی در آیات 
همین کتاب تنزیلی تدبر نمی کنند. جایی هم دعوت می کند به 
تدبر در آیات تکوینی: »أََفاَل َينُظُروَن إِلَى اْلِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت }17{ َوإِلَى 
ــَماء َكْيَف ُرِفَعْت }18{ َوإِلَى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت }19{ َوإِلَى اْلَْرِض  السَّ

َكْيَف ُسِطَحْت}20{« این ها هم یعنی آیه. زمانی هم می گوید آیه 

خود تو هستی، به خودت نگاه کن. تو کیستی، گوشت و پی و 
استخوانی یا چیز دیگری هستی؟ به قول امیرالمومنین »اَتْزَعُم 
أَنََّك ِجْرٌم َصِغيٌر َو ِفيَك اْنَطَوى اْلَعالَُم اْلَْكَبرُ« همین پنجاه  شصت کیلو 

هســتی یا عالمی در هم  پیچیده و طوماری هستی که کسی 
باید تو را بخواند. چه کسی می تواند وجود تو را بخواند؟ خودم 

می توانم بخوانم؟ چقدر می توانم بخوانم؟ 
خدا رحمت کنــد آقای جعفری را.  وقتــی با او مباحثه 
می کردیم می گفت: بعضی ها فکر کرده اند که می توانند انسان 
را در یک خط تفســیر و ترجمه کنند. مثاًل می گویند انسان 
مســتوی القامه اســت، ناخن های پهن دارد، ارزش اقتصادی 
ایجاد می کند و حیوانی اســت لذت جو. این را هم با طمطراق 
می گویند. ایشان این جمله را می گفت: خدا پدرش را بیامرزد، 
باز الاقل کارل گفت انسان موجودی است ناشناخته. البته این 
حرف را ســهروردی هم گفته است که انسان قابل شناخت 
و تعریف نیســت، چون در صیرورت مداوم است؛ شدن مکرر 
است. شــما نمی توانید از انسان عکس بردارید، اگر خواستید 
تعریفش کنید باید فیلمش را بسازید. ما این قدر می دانیم که 
نمی شود انسان را بدون ارتباط با آسمان تعریف کرد. پس یکی 
از آیات همین است. باید این آیه را تفسیر و تبیین کرد. خود 
انسان را باید به انسان شناساند، ولی به این معنی که خودش 
هم در این شناســایی سهم داشته باشــد و بخواهد خودش 
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را بشناســد. لذا حتی بزرگان ما گفته اند: »معرفت حق تعالی 
منعوت، یا معطوف یا مشــروط به معرفت خود و خودشناسی 
است.« لذا بعضی می گویند، در روایت »َمن َعَرَف َنفُسه َفَقد َعرَف 
َربُّه« تعلیق به محال شده است، چون انسان نمی تواند خودش 

را بشناسد. یعنی خدا را هم نمی تواند بشناسد؛ »ماَعَرفناک حّق 
معرفتــک« اما انبیا آمده اند همین کار را بکنند. یکی از کارها 
این است که آدم خودش، ظرفیت و صحة وجودی خودش را 

بشناسد که چه هستیم و که هستیم. 
کار معلم این اســت که مرا به خودم بشناســاند. به من 
در شناخت خودم، اســتعداد، باور و عالقة خودم کمک کند. 
ما چقدر رنــگ می زنیم مردم را؟ ایــن هدایت تحصیلی که 
االن در آموزش وپــرورش اتفاق می افتد تــا چه اندازه هدایت 
است؟ مشــاوره ها! مگر مقام مشــاوره مقام تصمیم گیری به 
غیر اســت؟ مشاور باید مشــاوره بدهد و تصمیم را خود فرد 
بگیرد تا مســئولیتش را بپذیرد. ما مشــاورهایی هستیم که 
می خواهیــم به جای دیگری تصمیم بگیریم، درحالی که انبیا 

گفته اند: »ال إِکراَه« گفته اند ما می گوییم، اما تو 
می توانی اختیــار کنی و می توانی اختیار نکنی. 
اینکه پیغمبر »لَْسَت َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطٍر« است، یعنی 
تو سیطره نداری بر دیگران. تو می توانی بگویی، 
اما سیطره نداری. آدم که نمی تواند ایمان را در 
دل آدم ها تزریق کند، خود فرد باید بپذیرد. البته 
ناگفته نماند، از طرف دیگر می گوید تو می توانی 
نپذیری، اما نمی توانی بــرای دیگران هم ایجاد 
مانــع کنی تا نپذیرند یا نپذیرفتــن را به آن ها 
تحمیل کنی. همان قدر که آزادی نپذیری حق 
نداری نپذیرفتن خــودت را تحمیل کنی یا به 

آن ها بگویی شــما آزاد نیستید بپذیرید. اگر این یک گزینش 
است آن هم یک گزینش است. بعضی ها می گویند: اگر ال إِکراَه 
فِي الّدین، پس چرا می گویند فالن کار را بکنید. می گویم فالن 
کار را بکنید یک طرف قضیه اســت و یک طرف دیگر هم ال 
إِکراَه اســت. از یک  طرف ما آزادیم، یعنی قاعده ای است که 
یک طرف آن آزادی ماســت و طــرف دیگرش قانون. در غیر 
این صورت اگر همه آزاد باشــند هر کاری بکنند، آشوبی به پا 

می شود که نمی توان درستش کرد. 
خدا معلمش را این طور انتخاب کرده است. وقتی که من 
خودم و نقطة ضعف و قوتم را شــناختم، بعد از آن می شــود 
تزکیه. اگر این مقدمات اتفاق نیفتد تزکیه صورت نمی گیرد. 
تزکیه هم یعنی پیراســتن و آراســتن. یعنی آدم از ضعف ها 
کم کند و بر قوت ها بیفزایــد. در زکات هم می گویند مالتان 
را پــاک کنید. یا باغبان ها که درختشــان را هرس می کنند، 
زکات می کنند؛ یعنی اول زائدها را می زنند. به همین ســبب 
در بحث های اخالقی می گویند صفات رذیله و فضیله. آدم باید 
رذایل را کنار بگذارد تا فضیلت ها شکوفا شوند، 
بعد از آن تعلیم کتاب و حکمت اســت. هر سة 
این ها وظیفة آموزش وپرورش اســت،  اما وظیفة 
نهاد رسمی تعلیم وتربیت حکمت و کتاب است؛ 

یعنی ساختارگرایی است. 
تعلیم وتربیت یک نظام عامی است که مبتنی 
بر تالوت آیه و تزکیه. اما وقتی روی چارچوب های 
دولتی رفت، می شود ساختارگرایی که می خواهد 
این فرهنگ را به صــورت تمدنی منتقل کند. 
کتاب می دهد، آموزش می دهد، آزمون می گیرد 
و می پرســد که این هدف چگونــه اتفاق افتاده 

دوستی داشتیم، 
می گفت: من گاهی که 
سر کالس می خواهم 

مطلب خوبی بگویم، اگر 
بگویم مال خودم است 

همه بی توجهی می کنند، 
برای اینکه همه توجه 
کنند می گویم: یکی 
از دانشمندان بزرگ 
معاصر چنین می گوید
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است. حال ناشیگری های ما هم به آن اضافه می شود. در هفتة 
معلم و بعثت که با هم قرین می شود این فرصت بازاندیشی را 
پیدا کنیم و بتوانیم در مجالت خودمان هم این  مســائل را به 
گفت وگــو بگذاریم؛ مخصوصاً در مجالت تخصصی مان. مجلة 
»رشــد معلم« را جدی بگیریم. به اعتقاد من رشد معلم هنوز 
جایــگاه خودش را بین معلمان ما پیدا نکرده اســت. معلم ها 
هنوز ماه نامة معلم را نمی طلبند. ما به آن ها تقدیم می کنیم، 
اما نمی طلبند. باید ببینیم که این آب کم جویی و تشنگی به 

دست آوردن چگونه باید در مجلة رشد معلم اتفاق بیفتد. 

 هویت جنسی، همسایة دیوار به دیوار اخالق
از این مقدمات می گذرم و دوسه جمله در موضوع می گویم. 
به قول مخملباف این ها صحبت های گنگ خواب دیده است. 
من چیزهایی را خواب دیده ام، اما شــاید بیانش منظم نباشد. 
مــن به عنوان یک نفر بهره بردار یــا کاربر فکر می کنم. بحث 
هویت از موضوعاتی اســت که در مجالت ما نیازمند پرداخت 
است. این شامل هویت عام و هویت های خاص می شود که باید 
به آن ها توجه کنیم. امســال یکی دو کار خوب را تحت عنوان 
»هویت جنســی« انجام داده ایم، اما باید دســت به عصا رفت؛ 
مخصوصاً اگر به بحث هایی می رسیم که همسایة دیواربه دیوار 
اخالق، ارزش ها یا هنجارهای جامعه هســتند. ما باید کمی 

تابوشکنی کنیم، اما هنجارشکنی نکنیم. بعضی 
از این آموزش ها را باید حتماً گفت. به جای اینکه 
دانش آموزان ما، مخصوصاً در دورة متوسطة اول، 
این نوع مطالب را از گروه های هم سال، کانال های 
تلگرامــی و محیط های مجازی یاد بگیرند، باید 
از یک محیط و منبع ســالم با هدایتی درست 

دریافت کنند. 
بحث هویت مردانــه و زنانه، و تربیت آبی و صورتی، االن 
مخصوصاً در تهران، در مدارس پسرانة دورة ابتدایی که به پایة 
ششــم هم می رسند، مطرح است. عمدة معلمان ما خانم اند و 
تربیــت صورتی غلبه پیدا می کند. نه اینکه تربیت صورتی بد 
اســت، تربیت صورتی برای رنگ صورتی ها خیلی هم خوب 
است، اما غالب شدنش بر کل متربیان امر تهدیدآمیزی است. 
االن هم معلمان ما، مخصوصاً در مدارس پســرانه در تهران و 
هم دانش آموزان ما دارند آسیب می بینند. ما باید نسبت به این 
موضــوع روش های مداخله گرانه ای را در پیش بگیریم. باید از 

دوستان متخصص برای صحبت دعوت کنید. 
تعداد بازدیدهای من کالن نیست تا همة مدارس را ببینم. 
نگاهم مشت نمونة خروار است. در بازدیدهای مشاهده ای که 
انجام داده ام، چند خانم معلم ابتدایی را دیدم که می گفتند پایة 
ششــم را برای چه به دورة ابتدایی افزوده اید. این پایه برای ما 
معلم ها خیلی نگران کننده شده است. این در حالی است که 
وقتی این پایه افزوده می شد، استدالل در سند تحول مطالعات 
پیرامونــی این موضوع بود که در دورة راهنمایی بلوغ زودرس 
داریم که باید عالجش کنیم. یکی از عالج ها این بود که پایة 
اول راهنمایی را از پایه  های دوم و ســوم جدا کنیم. چاره برای 
این طرف هم این بود که ابتدایی دو دوره باشــد، ســه سال 
اول نظام دوری باشــد، دورة دوم نظام خوشه ای 
معلمان. این یعنی نه یک معلم که خوشــه ای 
تدریس شود. ما این بحث ها را کرده ایم، اما وقتی 
که اجرا می کنیم، هزار مشــکل پیش می آید و 
می بینیم چیز دیگری شده است. االن در مدارس 
دخترانه هم با بلوغ مواجه هستیم. به بلوغ پسران 

مجالت ما باید 
رنگین کمانی باشد. باید 
مجالتی را بخواهیم و 

تدبیر کنیم که برای همة 
ایران باشد

19



فکر کردیم، ولی متوجه بلــوغ دانش آموزان دختر در مدارس 
ابتدایی نشدیم و از آن غفلت کردیم. محل بعضی از این بحث ها 
در مجالت تخصصی اســت. این ها را که در روزنامه نمی شود 
گفت. آن مجله ای که به دست معلم می رسد، آن رشد آموزش 

ابتدایی و متوسطه، باید به این مطالب عنایت داشته باشند.

 ایجاد حساسیت در مخاطب
موضوع عفاف و حجاب از جمله موضوع هایی اســت که 
ما به آن توجه داریم. من بر هویت انقالبی، اســالمی و ایرانی 
تأکید می کنم. اگر ما به این الیه های هویتی نپردازیم، برای ما 
هویت سازی های جعلی می کنند. االن هویت سازی جعلی اتفاق 
می افتد. متأسفانه امروز هر کسی سخنرانی می کند، می نویسد 
یا می گوید. معمول این اســت که هیچ کدام از مخاطبین ما 
نمی پرســند از کجا این حرف را می گویی و سندت، مدرکت 
چیست. چقدر به اســم دکتر شریعتی و دراکر می نویسند!  
به اســم آموزش وپرورش فنالندی و ژاپنی چقدر می نویسند! 
یکی نیســت بپرســد این ها را کجا دیده ای؟ سندت را نشان 
بــده. چون تب این ها که بلند می شــود مدام تکرار می کنند. 
اصال ً معلوم نیست طرف می تواند متن بخواند یا نه، می گوید 
آموزش وپرورش فنالند چنین است. این اواخر که سنگاپور هم 
به این ها اضافه شده است. چقدر به اسم کوروش می نویسند. 

آخر اصاًل چند کتیبه و لوح از کوروش باقی مانده است؟ 
دوستی داشــتیم که می گفت: من گاهی می خواهم سر 
کالس مطلب خوبی را بگویم. اگر بگویم مال خودم است، همه 
بی توجهی می کنند. بــرای اینکه همه توجه کنند، می گویم: 
»یکی از دانشمندان بزرگ معاصر چنین می گوید.« می گفت 
من می گویم و می روم، هیچ کس هم نمی پرسد که این دانشمند 

بزرگ معاصر کیست؛ حال ما هم می گوییم دیگر. ما در مجالت 
باید کمی این حساسیت را تقویت کنیم. یعنی در مخاطب ها 

حساسیت ایجاد کنیم که هر حرفی را نپذیرند و نزنند. 

 مجالت رنگین کمانی
زمانی با یکی از بزرگان مالقات داشــتم، فرمودند: یکی از 
کارهای واجب شما در کتاب های درسی این است که جلوی 
سست نویســی را بگیرید. سست ننویســند و غیرعلمی هم 
ننویسند. گفتم: آقا سست و غیرعلمی یعنی چه؟ گفت: غیرعلمی 
یعنی اینکه مستند و علمی نباشــد و سست هم یعنی ادبیات 
سخیف و نامناسب داشته باشد. مجالت هم از این قاعده مستثنا 

نیستند. در همة این ها باید هدف تربیتی را در نظر بگیریم. 
پیشنهادم این است که مجالت ما باید رنگین کمانی باشد. 
بایــد مجالتی را بخواهیم و تدبیر کنیــم که برای همة ایران 
باشــند. یا اگر برای گروه هایی نمی توانیم مجله چاپ کنیم، 
باید ویژه نامه چاپ کنیم. سال پیش هم عرض کردم،  مجالت 
کمی تهرانی شده اند. هم تحریریه تان تهرانی است، هم فکرتان 
تهرانی است و هم مخاطب هایتان. کمی به بازی های بومی، به 
فرهنگ بومی و بــه موقعیت های منطقه ای توجه کنید؛ یک 
رنگین کمان باشــید. در کشور 30 استان داریم. حداقلش این 
است که شما در سال 30 ضمیمة ویژه نامة استان داشته باشید. 
اگر نمی توانید و سی تا زیاد است، پنج ضمیمة منطقه ای بدهید. 
برای مثال بگویید »رشــد نوجوان« یک ضمیمة شمال غرب 
دارد، »رشد جوان« یک ضمیمة مرکزی، »رشد کودک« یک 

ضمیمة جنوب شرق. خب اینکه می تواند باشد.
مــا این همه بازی هــا در کودکی داشــته ایم،  چرا اجازه 
نمی دهیم کودکان ما هم کودکی کنند؟! چرا مدام می خواهیم 
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یک نوع بازی و اســباب بازی یا رســانة شکل یافته را به آن ها 
تحمیل کنیم که این را بخرید، بپوشید، بنویسید یا بازی کنید؟! 
ما در کودکی در نوشابه ها را جمع می کردیم، گرد می کردیم 
و بازی می کردیم. االن چند نفــر از دختران دانش آموز ما در 
مدرسه لِی لِی بازی می کنند؟ چند نفر وسطی بازی می کنند؟ 
همه را خودمان تحریک کرده ایم که دنیا دنیای دیجیتال است 
و باید با فناوری های نوین آشــنا شویم.  همه را می بریم پای 
فناوری. االن در سال چند جشــنواره برگزار می کنیم؟ مدام 
می گویند: »فســت فود«. می توانیم چند غذای آســان زودپز 
خانگی را معرفی کنیم و بگوییم این ها هم غذای زودپز هستند. 
زمانی چیزی از دســت من رفت که خیلی تأســف می خورم. 
اگر آن روز عکس خانم گویا را می گرفتم امروز می توانســتم 
بگویم، استاد اول ریاضیات کشور خودش پوست پرتقال را ُخرد 
می کند تا مربا بپزد. یعنی این هنر را هم دارد. ما االن چقدر به 

این کارها بها می دهیم؟ 

 وسعت در گسترة نگاه
وقتی می گویم هویت اسـالمی، ایرانی و انقالبی،  هویت های 
اقوام در این هویت ایرانی مسـتقر اسـت. باید هویت اقوام را هم 
ببینیـم. بگذاریـد گفت وگو و تعامـل هویت اقـوام، هویت بزرگ 
ایرانی را بسـازد. چرا ما این دیالوگ های پیوسـته و مسـتمری را 
کـه در زندگی هسـت انـکار می کنیم؟ اگر شـما در بـازار تره بار 
تهـران زبـان ُکـردی بلد نباشـید کارتـان خوب پیش نمـی رود. 
مـن به واسـطة چند ماهی که در کردسـتان بـودم، وقتی تره بار 
مـی روم کـردی چاق سـالمتی می کنـم. بعـد می گوینـد از هـر 
کجـا کـه می خواهـی میـوه بـردار. این تعاملـی را که در کشـور 
هسـت، چرا می خواهیم نشـان ندهیم. ما دو سـال گفتیم شـما 

در مجـالت رشـد آمـوزش گویش ها یا زبان هـای اقـوام ایرانی را 
بـه صورت مجـازی طراحی کنیـد. ما نمی توانیم کتاب رسـمی 
بنویسـیم، اما آموزش مجازی که می توانیم بدهیم. چه اشـکالی 
دارد که یک سیستان وبلوچستانی بخواهد ترکی یاد بگیرد، یک 
کـرد بخواهـد بلوچی یـاد بگیرد و یک تبریـزی بخواهد گیلکی 
یـاد بگیـرد؟ بایـد بـه این هـا اهمیـت داد، همچنان کـه باید به 

تنوع رسـانه توجه کنیم.
یکــی از موضوعات آموزش وپــرورش که خیلی جدی به 
آن می پردازیــم، مهارت هــا و حرفه ای بودن معلمان اســت. 
به روش های نوین یاددهی و یادگیری و به آســیب هایی که 
دارند، و البته به آموزش های فنی وحرفه ای توجه کنید. آموزش 
فنی وحرفه ای ما االن نیازمند عطف توجه است. مباحث مجلة 
»رشد آموزش فنی وحرفه ای« کفایت نمی کند. بعد از فرمایش 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« حضرت آقا، به دو سه شمارة 
اخیر این مجله توجه  کردم و دیدم این جهت را ندارند. حداقل 
باید در این جهت باشــیم. به بنگاه های زودبازده، آموزش های 
کم هزینه، یک مهارت برای یک دانش آموز و چنین مســائلی 

باید توجه کنیم.
همة جشــنواره ها در دفتر آقای ناصــری متمرکزند. این 
جشنواره  ها باید مکمل هم باشند. الزم است جشنوارة عکس، 
فیلم، کتاب و تولید محتوا یکدیگر را تکمیل کنند. مجالت نیز 
در سیری خطی یکدیگر را تکمیل کنند. سیاست گذاری های 
مجالت رشــد کودک، نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان در 
یک شبکه باید مکمل باشــد. مجالت رشد آموزش فیزیک، 
شیمی، زیست شناســی، جغرافیا، زبان و ادب فارسی، قرآن و 
معارف اسالمی هم مثل خود حوزه های یادگیری باید مکمل 
هم باشند. برای مثال، ما سه مجلة ریاضی داریم، این سه مجله 
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باید مکمل باشند. پیشنهادم این است که تصمیم گیری ها را 
مشارکت جویانه کنید. مثل مجالت علمی، یک هیئت تحریریة 
رســمی داشته باشید و از بین معلمان، اعضای مهمان هیئت 
تحریریه دعوت کنید. چه اشکالی دارد از پنج تا شش استان، 
مخصوصــاً از این انجمن های علمی معلمان، در یک شــمارة 

تحریریه مهمان داشته باشید؟

 تولید فرهنگی و توزیع فرهنگی
در حوزة توزیع مجالت شما پی بگیرید که نشر الکترونیکی 
هم در مورد کتاب های »انتشــارات مدرســه« و هم در مورد 
مجالت راه اندازی شود. البته با احتیاط قدم بردارید که منابع 
حیف نشوند و فرهنگ اســتفاده از نشریة الکترونیکی هم به 
وجود آید. نمی دانم شما این طور هستید یا فقط من این عیب 
را دارم، معموالً این کارت های حافظه و لوح های فشرده که در 
جلسات و ســمینارها می دهند، در همان قابش می ماند و در 
دستگاه نمی گذاریم که ببینیم. فلش ها را معموالً اگر کار داشته 
باشیم خودمان پر می کنیم. شاید اگر فرهنگ آن ایجاد شود 

بتوانیم از آن استفاده کنیم.
کاری کنیم ناشــران در توزیع تولیدات ما بیشــتر فعال 
شــوند. چگونه اش را نمی دانم، بلد نیستم، ولی شما هم فکری 
کنید. سال قبل و سال های قبل تر این جمله را گفته ام: »تولید 
فرهنگی مهم اســت، اما توزیع فرهنگی از آن مهم تر است.« 
بازار فرهنگ مصرفی مهم تر اســت. وگرنه شما ده هزار عنوان 
کتاب چاپ کنید، بگذارید در گوشة انبار بماند، مانند آن است 
کــه هنوز چاپ نکرده اید. اگر یک جلد کتاب چاپ کنید و به 
همة ملت ایران برسانید، کار فرهنگی بزرگی کرده اید. این بازار 

مصرفی مهم است. 

آقـای شـهابلو زمانی تحقیقی انجـام داده بـود در زمینة 
نقـش مجـالت رشـد در ارتقـای خوانـدن کـه دستشـان هم 
درد نکنـد. البتـه مطالبـی هـم داشـت کـه می گفتـم او مثل 
خودکشـی، بـه خودش چاقـو زده اسـت. این بحـث را جدی 
بگیریـد، با یـک پروژة تحقیقـی معلوم نمی شـود. با مالحظة 
آن مطلبـی کـه دکتـر کریمـی در مـورد اصل نبـودن فاکتور 
مداخله گـر می گفتنـد، با مالحظـة همان بحـث باید تحقیق 
شـود. مـا در مطالعـات »تیمـز« و »پرلـز« بـه چیزهایـی 
از ثمـرات آن در پول سـازی  امـا االن دیگـران  رسـیده ایم، 
بـرای خودشـان اسـتفاده می کننـد. مرکزیـت تیمـز و پرلـز 
اینجاسـت، امـا کتاب هایـش را فـالن و بهمان ناشـر به اسـم 
تیمـز و پرلـز چـاپ و بعـد هـم به مـدارس تحمیـل می کند. 
مـا در کاربسـت از مطالعـات تیمـز و پرلـز بهـره می گیریـم. 
یکـی از کاربسـت های آن مجالت اسـت،  یکی از کاربسـت ها 
تولیـدات خـود سـازمان اسـت. به اعتقـاد من بایـد این نقش 
معلـوم باشـد کـه مجـالت در این زمینـه چقدر سـهم دارند. 
منظـور از ایـن سـهم دارند هـم این نیسـت کـه می خواهیم 
جدول بنـدی کنیـم، بلکـه یعنـی بتوانیـم بـه همـة نیازهـا 
پاسـخ مناسـب حداقلـی بدهیم. مـن قائلم که شـما در گروه 
مجـالت رشـد، گروه هـای درسـی و همچنیـن در گروه هـای 
سـنی مخاطـب کتاب هـا و مجـالت طبقه بنـدی جدیـدی 
طراحـی کنیـد. بـرای مثـال آیا رشـد کـودک حتمـاً متعلق 
به دورة پیش دبسـتانی و پایة اول اسـت؟ رشـد نوآموز متعلق 
بـه پایه هـای دوم  و سـوم و رشـد دانش آمـوز متعلـق بـه 
پایه هـای چهـارم و پنجـم و ششـم اسـت؟ یعنـی آیـا این ها 
از لحـاظ سـنی مناسـبت دارنـد؟ همـان که قبـاًل می گفتیم 
گـروه سـنی »الـف«، »ب« و »ج«. آقـای شـاه آبادی را هم 
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دخالـت بدهیـد تا یـک کار مطالعاتی جدی کند 
کـه ایـن گروه هـای سـنی را چگونـه طبقه بندی 
کنیـم. اصـاًل آیا بایـد طبقه بندی سـنی کنیم یا 
طبقه بنـدی دیگـری بر اسـاس ویژگی های دیگر 

مخاطب هم میسـر اسـت؟

 زیبایی شناسی و سلیقة مخاطبان
یکی از بحث های دیگر موضوع زیبایی شناسی 
است. من به ریز مجالت وارد نمی شوم که نمونه 

ارائه کنم. نسبت به سال های قبل حتماً کارمان یک قدم جلو 
بوده اســت، اما هنوز در تصویرگری، صفحه آرایی، ترســیم، 
نقاشی، جلد و رنگ جا دارد که کار زیادی انجام بدهیم. بچه ها 
بهترین ها و عزیزترین ها هستند و باید بهترین کارهای مان را به 
آن ها اختصاص بدهیم. وقتی من بچه بودم، خیلی بدم می آمد 
که اگر ســینما می رویم یا سوار اتوبوس می شویم برایم بلیت 
نگیرند. از طفیلی بودن بدم می آمد. یقیناً دانش آموزان ما هم 

در آثار تولیدی از طفیلی بودن بدشان می آید. 
قدیــم در خانواده ها یا برخی مجامــع چنین بود که اول 
غــذای بزرگ ترها را می دادند و غذای بچه ها می ماند آخر کار. 
یا می گفتند ابتدا این طرف پرده را بدهید، آن طرف پرده که 
زن ها هســتند بعداً. االن هم در بسیاری از پذیرایی عروسی ها 
و یا در مســاجد این طور است که آقایان بیرون می آیند، ولی 
هنوز خانم ها پذیرایی نشده اند. البته تأخیر خروج خانم ها در 
مجالس عروسی مشکل دیگری هم دارد! ولی عمدتاً می گویند 
شهروند درجة دو حساب می شویم. بچه ها را شهروند درجة دو 
حساب نکنید. اصاًل بودن ما، مجالت، کتاب های درسی و غیره 

به وجود بچه هاست.

آقای ناصری می دانند، شما هم بدانید؛ در 
این ســال ها خیلی به من فشــار آمد که کاغذ 
کتاب های درسی را چنین و چنان کنید. شاید 
به لحاظ صرفه جویی حرف درستی می زدند که 
چرا کاغذ را این طوری می گیرید. بعضی ها هم با 
دید اقتصادی می گفتند که در هیچ کجای دنیا 
کتاب درســی یک بارمصرف نیست. در آمریکا 
کتاب ها را امسال می دهند، بعد پس می گیرند 
و برای ســال بعد از آن ها اســتفاده می کنند. 
از این حرف ها من زیاد شــنیده ام، ولی چــون عادت کرده ام 
می گویم: یک نســخه از آن کتاب های سه سال استفاده  شده 
در آمریکا را بیاورید که ببینیم چطور یک کتاب را ســه سال 
نگه می دارند. کتاب درســی، هند بوک، کتاب مرجع و همة 
این ها تعریف دارد. اصاًل یکی از نشــاط های مدرسه رفتن در 
مهرماه گرفتن کتاب های جدید است. مجله باید شیک باشد 
تا مخاطب دلش بخواهد آن را ورق بزند. من خودم که مجله 
و کتــاب می گیرم یک بار آن را از اول تا آخر ورق می زنم. این 
از بچگی با من است. بعد کمی عالقه مند می شوم، فهرست و 
منابعش را نگاه می کنم. وقتی که پسندیدم می خرم. اگر هم 
نپسندیدم با همان فهرست و منابع خداحافظی می کنم. چون 
مثاًل می فهمم حرفی را که منبع در سال 1980 یا 1365 زده 

است، خوانده ایم، شنیده ایم و تمام شده است.
سخنانم خیلی طوالنی شد، شما ببخشید. بخشی هم مثل 
حــرف مادربزرگ ها و پدربزرگ ها قصه، نصیحت و گالیه بود. 
این را هم ببخشید؛ هر چند بعضی از شما از من پدربزرگ تر 

هستید. ان شاءاهلل که همیشه شاد و سربلند باشید.

مجله باید شیک باشد 
تا مخاطب دلش بخواهد 

آن را ورق بزند. من 
خودم که مجله و کتاب 
می گیرم، یک بار آن 
را از اول تا آخر ورق 

می زنم
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نیم قرن در ترازوی نقد

خدمت همة عزیزان، سروران، استادان و همة بزرگ ترهای 
حاضر در مجلس و همة کسانی که شرف حضور دارند، سالم 
عرض می کنم و خیر مقدم می گویــم. ایام بهار و ماه مبارک 
رجب را خدمت همة دوستان تبریک عرض می کنم. خصوصاً 
که در آســتانة بعثت هم هستیم. ان شاءاهلل از برکات این ماه و 
مبعث پیامبر اکرم )ص( اســتفادة کامل را ببریم. خصوصاً این 
عید با کار ما ارتباط دارد. ارتباطی همچون خواندن، نوشتن، 
فکر کردن، گفت وگو کردن و ان شــاءاهلل به کمال رسیدن و از 

این قبیل ارتباط ها.
واقعاً از همة دوستان عزیز سپاس گزار هستم که رنج سفر 
را تحمل می کنید و از راه های دور تشریف می آورید. به دلیل 
برکاتی که این محل دارد، جلسات را در اینجا برگزار می کنیم. 
هرچند که برگزاری جلســات در تهران راحت تر است. از همة 
شــما به خاطر لطف و محبتتان تشکر می کنم. همچنین از 
بنیان گذار این سنت، جناب آقای گلدانساز که سنت حسنه ای 
گذاشــتـ  و از 19 سال پیش تاکنون ادامه پیدا کرده استـ  
تشکر می کنم. ان شاءاهلل هر دوره ای بتواند بهرة خودش را ببرد. 
به دوره های قبل کاری ندارم، اما این  دوره جمع شــدنمان به 

خاطر تجلیل از پنج استاد پیشکسوت، بزرگ و کسانی است 
که راهنمای دفتر هستند و به این لحاظ ارزش ویژه ای دارد. 

خیر مقدم اختصاصی می گویم خدمت کسانی که امسال 
در حوزه های متفاوت با دفتر همکاری خود را شروع کرده اند؛ 
خصوصاً در کســوت سردبیری یا دبیری مجالت رشد. ما سه 
عضــو جدید داریم کــه یکی از آن ها جنــاب آقای علیرضا 
متولی، در میانة راه به ما ملحق شد و آقایان بابک نیک طلب 
و سیدامیر سادات موسوی کــه از آن ها بابت قبول زحمات 

ممنون هستیم.

 ارتباط معنادار
ابتــدا الزم می دانم که به صورت اجمالی گزارش عملکرد 
سال گذشته را خدمتتان عرض کنم. اهم کارهای انجام شده 
یا مواردی که می توان در این جلســه از آن ها یاد کرد، از این 

قرارند:
طی دو سه سال گذشته، پارسال را می توان جدی ترین سال 
دو بخش »انتشارات« و »تکنولوژی« دفتر در داشتن ارتباط معنادار 
و منظم تری با یکدیگر دانست. این دو دفتر با هم ادغام شده بودند، 

پنجره

سخنان محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در نوزدهمین نشست ساالنة دفتر
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ولــی از نظر مکانی از هم دور بودند. عزیزان بخش تکنولوژی در 
محل دیگری بودند و عزیزان دفتر انتشارات در ساختمان قدیمی 
خودشان. دوری ساختمان ها از هم عزیزان را دچار مشکل می کرد. 
ان شــاءاهلل همة دوســتان در بخش تکنولوژی امسال به همین 
ساختمان، با تغییرات و ساخت و ساز جدید منتقل خواهند شد. 
به نسبت می توان گفت در سال گذشته در برخی موارد موفق و 
در برخی دیگر ناموفق بوده ایم. ان شاءاهلل امسال ارتباط همکاران 
تکنولوژی آموزشی با استقرار در ساختمان جدید بیشتر شود و 
کارهای بهتری انجام پذیرد که در نهایت به نفع مخاطبان، آموزش 

و پرورش و همکاران باشد. 
یکی از کارهای ستودنی شما که همواره و مرتب انجام می شود، 
انتشار به موقع، مرتب و منظم همة مجالت رشد اعم از تخصصی، 
عمومی و دانش آموزی و توزیع سراسری آن ها بود که به نظرم کار 

بسیار بزرگی در این وانفسای مطالعه و کتاب می باشد.
داستان کمبود مطالعه در کشور ما، داستانی بسیار جدی 
است. داستان کمبود مطالعه ابعاد بسیار تلخی دارد. خصوصاً با 
فناوری های جدید، مطالعة واقعی صورت نمی گیرد. دو ساعت 
صرف چرخیدن در »تلگرام« می شود و در آخر چیزی از حیث 

مطالعه نصیب نمی شود.
در چنین شرایطی حدوداً 40 میلیون مجله با یک سیستم 
ویژة بدون تأخیر و بدون وقفه به اقصا نقاط ایران حتی دورترین 
مکان ها می رســد که خود کاری ستودنی است و باید به همة 
کسانی که در این جریان دخیل بودند و با قدرت آن را پیگیری 

کردند، تبریک گفت.
بــه موازات آن، یکی از کارهایی که باید انجام می دادیم و 
هیچ توفیقی در انجام آن نداشتیم یا کم ترین توفیقات را کسب 
می کردیم، »ســایت ملی مدارس ایران« بود. به نظر می رسد 

ادامة روند فعلی سبب خارج  شــدن ما از دور خواهد شد. در 
سایت های دیگر دربارة مدارس فعالیت هایی صورت می گیرد که 
حکایت آن ها با سایت رشــد کامالً متفاوت است و فرق دارد. با 
حرکت الک پشــت گونة ما در سایت رشد، به جایی نمی رسیم. 
سال گذشته جزو بدترین سال هایی بود که در سایت رشد دنبال 
کردیم. این مطلــب را از آن جهت مطرح می کنم که ما متولی 
سایت رشد هستیم و بنده باید پاسخ گوی آن باشم. بنده در حال 
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انتقاد از خودم هستم و می گویم پارسال جزو بدترین 
سال هایی بود که سایت رشد کار خودش را دنبال 
کرد. به هر صورت ایجاد تغییرات مثبت برای رشد 

این سایت ضروری است.

 نیازهای مخاطبان
یکی از موارد بســیار خوبی کــه در مجالت 
رشد اتفاق افتاد، ورود بحث های جدی و مورد نیاز 
مخاطبان ما در مجالت رشــد بود. ما در مجالت 

دانش آموزی، مباحث و مسائلی را مطرح می کنیم که برخی از آن ها 
جزو محتواهای خنثا محسوب می شوند. محتواهایی که مخاطب 
می تواند در جای دیگری هم آن ها را پیدا کند و شــاید برخالف 
رسالت مجله ای با این پیشینه و سابقه و حمایت همه جانبة وزارت 
آموزش و پرورش باشد. مجالت رشد با سابقة 55 - 54 سالة خود 
جزو برندهای مؤثر در مدارس اســت. بنابراین انتظار بیشتری از 
این برند می رود. اگر بخواهم صادقانه بگویم، باید مطالبی را که 

پاسخ گوی نیازهای مخاطبان است در مجالت نشر بدهیم.
بدون تعارف، یکی از نیازهای دانش آموزان که بخش اعظم 
مخاطبان ما را تشــکیل می دهند و شامل 38 میلیون از 40 
میلیون می شوند، مطالب مفید، خوب و قابل اعتنا در برخی از 
حوزه های مسائل تربیتی، مانند »تربیت جنسی« بچه هاست؛ 
موضوعــی که ما معلمــان و اولیا به راحتــی از کنارش عبور 
می کنیم. ما به ساده ترین موضوعات پیش پا افتاده ترین آن ها 
توجه و عنایت داریم، اما به مقولة تربیت جنسی دانش آموزان 
و فرزندانمان توجهی نداریم و در این زمینه اطالعات مفیدی 
در اختیارشــان قرار نمی دهیم. امروزه با جامعة باز اطالعاتی، 
دسترســی فرزندان به مطالب و اطالعات گوناگون، اما برخی 

اشتباه، بسیار آسان است. به همین دلیل وظیفة 
ما در رســاندن اطالعات مفید به مخاطبانمان 
ســنگین تر از قبل اســت. این مقولــه تابو هم 
محسوب می شــود. در ســال گذشته جلسات 
متعددی در همین ســالن برگزار شــد. پروندة 
ویژه ای دربــارة فعالیت های ما در زمینة تربیت 
جنســی مطرح شــد. آیا تربیت جنسی تعبیر 
درستی است یا خیر؟ آیا کارهایی را که ما انجام 
می دهیم می توان تربیت جنسی دانست؟ معنای 
تربیت جنسی چیست؟ تربیت جنسی در خارج از کشور ما به 

چه معنایی است؟ ما در ایران چه کار باید بکنیم؟
مســائل خیلی خوبی در آن جلسات مطرح شد. خصوصاً 
جناب آقای دکتر احمدی محبت کردند و پرونده های بسیار 
خوبی را که مشــاوره داشتند، در اختیارمان قرار دادند. در هر 
صورت حرف زدن با بزرگ ساالن بسیار راحت تر از تولید محتوا 
برای بچه هاست. نه اینکه در سال های قبل این موضوع نبوده 
اســت، بلکه در سال گذشــته به صورت جدی تر در مجالت 
دانش آموزی وارد این حوزه شدیم. بازخوردهای مثبت و منفی، 
تلفن، یادداشــت و تهدید هم داشتیم. ولی همکاران ما خیلی 
هنرمندانه و خوب، آموزش و هنر را تلفیق کرده بودند. در این 
مورد می  توان طرح مجلة »رشد کودک« آقای راستی را مثال 
زد که خانم سپیده خلیلی برایش مطلب نوشته بودد. بسیار 
هنرمندانه مفاهیم مورد نظر را به بچه های هفت ساله آموزش 
داده بودند. مهم است بدانیم، چگونه می خواهیم این مفاهیم 
را به بچة هفت ساله بگوییم و مهم است بدانیم چه مطلبی را 
می خواهیم برایش بیان کنیم و با چه زبانی. کار آقای راستی و 

خانم خلیلی تلفیقی از هر سه مطلب بود و دست مریزاد. 

تولید و توزیع 40 
میلیون مجلة رشد، 
کاری ستودنی است 
و الزم است به همة 
کسانی که در این 

جریان دخیل بوده اند، 
تبریک گفت
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نکتة دیگری که قابل تقدیر اســت، خصوصاً 
از جناب آقای همتی، انتشار خوب، منظم و مؤثر 
مجالت »رشــد روشن« است که سردبیر خوبش 
هم در این جلسه شرف حضور دارد. توزیع بسیار 
خوبی که آقای شهابلو در همة زمینه  ها داشتند، 
نیازمند تقدیر اســت. دوستان استحضار دارند که 
مجلة »رشد روشن« برای نابینایان منتشر می شود 
و تنها مجله ای است که رایگان به دست تک تک 

مخاطبان می رســد. اگر دربارة مجله از مخاطبانی که مجله به 
دستشان می رسد سؤال کنیم، هیچ مجله ای به اندازة مجلة رشد 
روشن آن ها را شاد نمی کند. این مجله با عالقه و عشق برایشان 
تهیه می شود. دلیلش هم واضح است. زیرا هیچ   مطلبی برای این 
گروه تولید نمی شود. اینان جزو افرادی هستند که خیلی زودتر از 
این باید برایشان کاری می کردیم و این کار را خیلی قبل تر باید 
شروع می کردیم. بازخورد مجلة رشد روشن هم بسیار خوب بوده 
است. شمارگان آن هم خوش بختانه زیاد نیست و امیدواریم کم و 
کمتر هم بشود. ان شاءاهلل مشکلی برای بچه ها پیش نیاید که سبب 
نابینایی آن ها بشود که ما بخواهیم با چاپ مجله برایشان کاری 

انجام داده باشیم.
الزم اســت از همة دوستان بابت برگزاری جلسات متنوع 
کارشناسی تشکر کنم. این جلسات فقط مختص تهران و دفتر 
کمک آموزشی نیستند. سفرهای گروهی و استانی با موضوعات 
متفاوت توسط دوستان صورت می گیرد که موضوعاتی همچون 
کتاب، مجله، فیلم، فیلم رشد و تولیدات الکترونیک را شامل 
می شود. خوش بختانه دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
دارای کارشناسان همیشه حاضر و پا در رکابی است که برای 
رفتن، آمادة حرکت هستند. این کارشناسان این گونه نیستند 

که در یک اتاق در بســته در دفتر بنشــینند و 
جلسات کارشناســی خود را برگزار کنند. البته 
قرار هم نیست که کارشناسان این گونه باشند، 

زیرا هرگز کارها به جواب مناسب نمی رسند. 
تمامی سفرهایی که به نقاط گوناگون کشور 
انجام می شــود، شهر به شهر، روستا به روستا و 
حتی دورترین نقاط کشــور که مجالت خوانده 
می شــود، حتــی در نقاطی که مجلــه خوانده 
نمی شود، توسط »گروه ســامان دهی« صورت می گیرد. این 
گروه به چهار نقطة کشور می رود و تشکیل جلسه می دهد که 
کارشان بسیار پرزحمت و ستودنی است. شاید حاصل سفرهای 
گروهی و ارتباط با مخاطبان واقعی سبب بروز اتفاقات خوب 
ســال گذشته باشــد. یکی از اتفاقات خوب، مطرح شدن این 
موضوع بود که: شما برای سامان دهی کتاب کار می کنید و کار 
بسیار با ارزش و خوبی هم هست. اما چرا فهرستی که 16 سال 
اســت که تهیه می کنید، فقط به 10 درصد مدارس می رسد؟ 
آن مدارسی که فهرست را دریافت نمی کنند می توانند بپرسند 
که ما از کدام فهرست باید کتاب انتخاب کنیم؟ اصاًل موضوع 

فهرست چیست؟! شما دربارة چه موضوعی حرف می زنید؟!

 پژوهش  های میدانی
به نظرم نتیجة همان پژوهش های میدانی بود که از ســال 
گذشته »کتاب نامة رشد« با تغییرات جدید به دست همة مدارس 
می رسد. حال اینکه چند درصد مدارس کشور از این کتاب نامه 
استفاده می کنند یا استفاده نمی کنند، موضوع دیگری است و برای 

بهبود این وضع هم داستان ما همچنان ادامه دارد.
برای مثال، در همین حوزة کتاب، کارهای آموزشی واقعاً 

از موارد خوبی که سال 
گذشته در مجالت 

رشد اتفاق افتاد، ورود 
بحث های جدی تر و 

مورد نیاز مخاطبان ما به 
مجالت رشد بود
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خوبی در دفتر و ســازمان انجام شده اند. نقد جدی به تجارتی 
که در بازار کتاب های کمک آموزشــی وجود دارد که همیشه 
هم خواهد بود. وزارت آمــوزش و پرورش حریم خود را برای 
فعالیت مؤلفان کمک آموزشی باز کرده است، ولی اینان االن 
ادعای صاحب خانه شدن می کنند و دیگر از این حریم خارج 
نمی شوند. هیچ اعتنایی هم به تذکرات ندارند. برخی می گویند 
از ابتدا این حریم را برایشان باز نمی کردید. حال که باز کردید، 
می خواستید ســاز و کارش را به درستی تعیین کنید. داستان 
کتاب های کمک آموزشی این گونه شده است. اما ناشران هم حرف 
درست و قابل اعتنایی دارند و آموزش و پرورش به ما می گوید که 
کتاب تولید کنید، اما ما را از این همه تغییراتی که در کتاب های 
درسی می دهد مطلع نمی کند و راهنمایی های الزم را نمی دهد. به 

ما )ناشران( نمی گوید که چه کار کنیم.
راهنمایــی کردن ناشــران در وهلة اول ذاتــاً وظیفة دفتر 
تألیف اســت. در مرحلة بعد وظیفة ما هم هست که دوستان ما 
در ســامان دهی این وظیفه را به خوبی انجام دادند و کارگاه های 

آموزشی برگزار کردند. البته مؤلفان عزیز هم از دفتر 
تألیف در این کارگاه های آموزشی حضور داشتند و 
مشارکت کردند. در واقع ما میزبانی کردیم تا گروه 
مؤلفان تشریف بیاورند و بگویند که رویکردشان در 
تألیف کتاب های جدید چیست، چه می خواهند و 
چگونگی تغییرات را بیان کردند. کارگاه های خوبی 

بدین شیوه برگزار شد.
دو مــورد از گفت وگوها و جلســات در حد 
ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
بوده است. زیرا برخی از ناشران کتاب های کمک 
درسی در نمایشگاه کتاب درخواست جلسه ای 

حضوری با ریاست سازمان را داشتند. اتفاقاً جلسة خیلی خوبی 
هم در سازمان برگزار شد و ان شاءاهلل ادامه دار باشد. امیدواریم 
خانم کیا همین مسیر را با قدرت بیشتری دنبال کنند تا اوضاع 
بی سامان موجود کتاب های کمک آموزشی به سامان مناسبی 
برســد. همان طور که به خوبی مطلع هستید، یک وجه عمدة 
این بی سامانی ها جنبة تجارتی دارد و به این آسانی ها نمی توان 
تجــار این بازار را ترغیب کرد، به موضــوع آموزش و پرورش 
و موضــوع تربیت توجه کنند و فقط به جنبة ســودآوری آن 
توجه نداشته باشند. البته نمونه های کمی هم هستند که به 

جنبه های آموزشی و تربیتی توجه می کنند.

 جشنوارة فیلم رشد
نکتة دیگر برگزاری »جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد« 
بود. این جشنواره یک رویداد فرهنگی و مهم در کشور است. 
دوستان بســیار زیادی در بخش تکنولوژی زحمت می کشند 
و کارهای جشــنوارة فیلم رشد را دنبال می کنند. هرچند که 
دربارة چگونگی نحوة انجام و برگزاری جشنواره 
و این موضوع که آیا فرایند فعلی مثبت است یا 
منفی، جای نقد وجــود دارد. به طور کلی باید 
در همة ســازمان، آموزش و پــرورش و دفتر ما 
انتقاد کردن شروع بشود. زیرا پنجاه و اندی سال 
است که ما همواره یک مجموعه از فعالیت ها را 
طوطی وار انجام می دهیم. آیا زمان آن فرا نرسیده 
است که نقدی جدی از این عملکرد پنجاه و چند 

ساله صورت بگیرد؟
ما نقــد را در مجالت دانش آموزی شــروع 
کرده ایــم و من گــزارش آن را خدمتتان عرض 

ثبت، ضبط، نگهداری 
و مستندسازی 

فعالیت های دفتر کار 
بسیار مهمی است و 
از همة اعضای دفتر 

درخواست می کنم، برای 
این کار کمک کنند. این 
کار برای 10 سال آینده 
می تواند بسیار مفید 

باشد
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خواهم کرد. آیا این ســبک و روالی کــه به صورت خطی در 
پنجاه و اندی سال گذشــته انجام شده، تمام کاری است که 
ما باید انجام بدهیم؟ آیا این روند به هیچ گونه تغییر، بازخورد 
و تحولی نیاز ندارد؟ آیا این تمام کاری اســت که ما می توانیم 
انجام بدهیم و باید بدون تغییر باقی بماند؟ به نظر می رسد ما 
باید در تمام فعالیت هایمان این عالمت های سؤال را بگذاریم. 
ما در مجالت دانش آموزی از این عالمت های ســؤال استفاده 
کردیم و تغییرات خوبی ایجاد شد و نتایج خوبی به دست آمد 

که خدمتتان خواهم گفت.
ســال گذشــته »جشــنوارة تولید محتوای 
الکترونیکی« برگزار شد که بالغ بر 200  هزار اثر 
به دستمان رسید. آقای بدیعی تالش زیادی را در 
این زمینه انجام داد. از این جشنواره در استان ها 
به خوبی استقبال می شود و تاکنون نتایج خوبی 

حاصل داشته است.

یکی دیگر از جشــنواره هایی که به خوبی و بی سر و صدا 
در خود دفتر انجام می شــود و به آرشــیو ما کمک می کند، 
»جشنوارة عکس رشد« است. احتماالً دوستان از این جشنوارة 
دو ساالنة عکس در آبان ماه دیدن می کنند. نمایشگاه دیدنی 
اســت. حداقل 300 عکس منتخــب از میان 16700 عکس 
ارسالی پارسال، بســیار دیدنی و خوب بودند. از این عکس ها 
می توان در مجالت عمومی یا مجالت حوزة علوم انسانی بهره 
برد. جشــنوارة عکس هم یکی از کارهای دیدنی است که به 
آرامــی فعالیت خودش را انجام می دهد. طیف 
قابــل توجهی از عکاســان آماتور و عکاســان 
دانش آمــوز به این جریان اضافه شــده اند که 
می تــوان این اتفاق را جزو موارد خوب ســال 

گذشته نام برد.

ما مدل سردبیری را در 
پنج مجلة دانش آموزی 

به شورای سردبیری 
تبدیل کردیم که یک 
ترکیب 13-12 نفره 

است
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 جشنوارة کتاب رشد
جشنوارة کتاب رشد هم انصافاً جزو موارد تأثیرگذار سال 
گذشته بود. بنده از همة شما دعوت می کنم که در افتتاحیة 
جشنوارة چهاردهم که دومین جشنوارة کتاب های قرآنی هم 
محسوب می شود، شرکت کنید. این جشنواره 14 دوره برگزار 
شــده و تأثیرات زیادی داشته است. ان شــاءاهلل که هم خود 
جشنواره بهتر شود و هم ناشران از نتایجی که در بیانیة داوران 

مطرح می شود، استفاده بیشتری به عمل بیاورند.
کار خــوب دیگری که در دفتر انجــام می گیرد و آرزوی 
ادامــه دار بودن آن را داریم، برگزاری جلســاتی با نمایندگان 

مجالت رشد، چه در تهران و چه در مشهد است.
تمام مواردی که در دفتر انجام می شــوند از جمله چاپ 
مجله، یعنی تولید محتوا که فعالیت اصلی است، آماده سازی 
که کار بســیار مهمی است و توسط بدنة گرافیست های دفتر 
شامل طراحان و تصویرســازان انجام می گیرد، کارشان قابل 
تقدیر و تشکر است. آماده ســازی مواد و چیدمان  آن ها میان 
سفره که در چه سفره ای چیده شوند و چگونه آماده شوند کار 
بسیار مهمی است که ان شاءاهلل به خوبی در حال انجام است و 

باید به نحو بهتری با ایجاد تغییرات انجام پذیرد.

 تفاوت از زمین تا  آسمان
در چاپخانة افســت، زمانی که قرار اســت این مجالت به 
استان ها بروند تمام موارد توزیع و پیگیری برای آنکه مجالت به 
افراد و مخاطبان برسد، کار بسیار مهمی است که توسط شبکة 
توزیع در دفتر انجام می شود. این موضوع را از این نظر عنوان 
می کنم که در سال گذشته دو نشریة خیلی خیلی مهم داشتیم: 
یکی ویژه نامة دفتر تألیف نظری که مستقیماً با زحمات بسیار 

زیاد جناب آقای دکتر امانی منتشــر شد و دیگری ویژه نامة 
بســیار خوبی که جناب آقای مهندس دوراندیش مستقیماً 
در حوزة تألیف کتاب های فنی وحرفه ای منتشــر کردند. هر 
دو ویژه نامــه رایگان بودند و وجه آن ها را ســازمان پرداخت 
کرده بود. هنگامی که این دو ویژه نامة رایگان را با مجالتی که 
رایگان نیستند و وجه آن ها باید پرداخت شود مقایسه می کنم، 
می بینم تفاوت از زمین تا آسمان است. دلیلش پیگیری شبکة 
مویرگی توزیع مجالت رشد برای مطلع شدن از فرایند ارسال و 

تحویل گرفتن مخاطبان است. 
البته با تمام پیگیری های ما در شــبکة توزیع که همواره 
از چند و چون ارســال و دریافت مجالت باخبر می شــویم، 
همواره انتقاداتی هم به ما صــورت می گیرد که در فالن جا، 
مجله به دستمان نرسیده و یا با تأخیر رسیده است. الحق هم 
درست می گویند. یعنی با تمام پیگیری های ما باز هم مواردی 
وجود دارد. با این حال، آقای شــهابلو و دوســتان در شبکة 
توزیع هیچ گاه نمایندگان را رها نمی کنند و به انواع بهانه ها با 

نمایندگان تماس می گیرند و خبرها را دریافت می کنند. 
در بخــش توزیع، کارهای پرزحمتی صــورت می گیرد که 
دوستان  آن ها را انجام می دهند و برای آن ها جلسات متعددی هم 
برگزار می کنند. استحضار داشته باشید که دو جلسة مفصل برای 
این کار تشکیل می شود: یکی در تهران برای نمایندگان مناطق 
تهران و شهرستان های تهران و دیگری برای سایر استان ها. گاهی 
مانند سال گذشته برای دو یا سه استان، در شهر دیگری جلسه 
برگزار می شود. در این جلسات نه فقط سرگروه ها به نمایندگی 
می آیند، بلکه فعاالن توزیع هم حضور پیدا می کنند. مثالً در سال 
گذشته در جلسة یزد و بوشهر همة سرشاخه های توزیع حضور 
داشــتند. تمام این توضیحات برای آن اســت که بدانید حاصل 
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زحمات شــما در اینجا توسط شبکة توزیع و با زحمات آن ها به 
دست مخاطبان می رسد. هرچه تولید بهتر باشد، پس از توزیع، 

مخاطبان از خواندن مجالت بیشتر لذت می برند.

 سال نامة  رشد
اجــازه بدهید در همین حــد گزارشــم را پیرامون اهم 
فعالیت های سال گذشته به پایان برسانم. تمام مطالب مطرح 
شــده کمی مفصل تر از گزارش منـ  نه خیلی مفصل ترـ  در 
»سال نامة رشد« آمده است. در این سال نامه بخش های مهمی 
از فعالیت هایــی که دفتر انجام می دهد، به صورت مســتند 
آورده شــده است. در درجة اول مخاطبان سال نامه می توانند 
برنامه ریزان آموزشی باشــند. تهیة سال نامه کار بسیار خوبی 
اســت. اگر این کار در دفاتر تألیف هم انجام شود و مثاًل دفتر 
تألیف نظری هم برای فعالیت هایش سال نامه ای داشته باشد 
)البته این موضوع مطلبی اســت که آقــای دکتر محمدیان 
در یک جلســه مطرح کردند و من برای تأکید بیشتر و تأیید 
فرمایش ایشــان این نکته را عرض می کنــم( اگرچه ممکن 
اســت از لحاظ حجم دو برابر ســال نامة دفتر ما بشود، اما در 
آن ســال نامه تمام فرایند دفتر تألیف و جلسات آن ها و نحوة 
رسیدن آن ها به کتاب مشخص خواهد شد. آن موقع قابل نقد 

هم خواهد بود.
کما اینکه اگر شما پروندة »تربیت جنسی« را که خدمتتان 
عرض کردم بخوانید، می بینید که ممکن اســت سبب انتقاد 
کسی از ما بشود. فرض کنید در آن جلسه مطرح می شود که: 
»اصولی که در شعر خردسال به آن رسیده ایم شامل این موارد 
اســت یا حد تخیل و زمان در شعر خردسال این است.« باید 
در صورت جلسات چنین مطالبی ثبت و ضبط شوند. شاید در 

جلسات شما حرف ها و جرقه هایی زده شوند که مفید باشند. از 
آنجایی که ثبت نمی شوند، دسترسی به آن ها هم وجود ندارد. 
خواهشمندیم از این جنس دست به قلم شوید و برای ثبت و 

ضبط فعالیت های صورت گرفته اقدام کنید.
یکی از مطالبی که از آن استفاده می کنیم، مطالب آقای 
جهانشاهی اســت کــه در ســال 1353 و در هفت صفحه 
نوشــته اند و تمام فرایند تهیه و تولید مجلــة پیک را از ابتدا 
تا انتها گفته  اســت و ما همیشه از آن استفاده می کنیم. آقای 
جهانشــاهی در آن هفت صفحه اصول تولید مجله را چنین 
برشمرده  است: »ارزان باشد، هدف های قابل اتکا داشته باشد و 
...« در صفحة دیگری نوشته اند: »برای تأمین هزینه  ها نباید از 
آموزش و پرورش انتظاری داشته باشیم بلکه برای تأمین مالی 

باید فرایند الف را دنبال کنیم.«
این ها مستنداتی هستند که سبب جلوتر رفتن کار شده اند. 
ما هم که برای همیشه و تا ابد اینجا نیستیم و زمانی  باید کار 
را تحویل مســئوالن بعدی بدهیم. پس باید تمام فرایندهای 
صورت گرفتــة فعلی را ثبت و ضبط کنیــم. البته در دفتر ما 
این اتفاق نسبت به سایر مجموعه ها زودتر شروع شده است؛ 

هرچند می تواند به نحو بهتری انجام شود.
برای بهتر شــدن این فرایند بایــد در پرونده های داخلی 
مجالت صورت جلسات بهتر، دقیق تر و با جزئیات مفید نوشته 
شــود تا سردبیر آینده با خواندن آن متوجه شود که واقعاً چه 
فرایندی برای رســیدن به این سرفصل صورت گرفته است. 
چنین صورت جلساتی می توانند آموزنده باشند، زیرا در حال یاد 
دادن و انتقال تجربه است. اگر عزیزان به نوشتن صورت جلسات 

اهتمام بیشتری بورزند می تواند مفید و کارساز باشد.
اجازه می خواهم در اینجا از کاری که قرار است امسال در 
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مجالت دانش آموزی انجام شود، گزارشی خدمتتان عرض کنم.

 الگوی نوین برنامه ریزی در مجالت دانش آموزی
شمارگان مجالت رشــد دانش آموزی حدود 40 میلیون 
نسخه اســت. حدود 38-37 میلیون از این شمارگان مربوط 
به مجالت دانش آموزی است که هفت مجله را شامل می شود. 
دو عنوان از آن ها تخصصی هســتند و شمارگان و آمار باالیی 
ندارنــد. این دو مجلة تخصصی را که ماه نامه های ریاضی اند و 
داستان خودشــان را دارند، کنار می گذاریم. توزیع پنج مجلة 
باقی مانده را درنظر بگیرید که به بهترین نحو صورت می گیرد 
و حتی در روســتاها هم به دســت مخاطبان می رسد. یعنی 

سازوکار توزیع کاماًل تعریف شده است.
همین 37 میلیون مجلة دانش آموزی را در نظر می گیریم. 
من کاری به مجالت بزرگ سال ندارم. مجالت بزرگ ساالن را 
در موقعیت دیگری خواهم گفت. از آنجا که طرح را در مجالت 
دانش آموزی اجرا کرده ایم، مــن دربارة مجالت دانش آموزی 
حرف می زنم و بر آن تکیه می کنم و مدل را توضیح می دهم. 

افرادی که مجالت عمومی را اداره می کنند، باید کار اولشان 
مجله باشد. یعنی در دفتر مجله مستقر باشند. به دالیل متفاوت در 
مجالت تخصصی این تعریف را نداریم و شاید هم صالح نیست که 
داشته باشیم. در ماه نامه یا فصل نامه نوع تغییرات محتوا و یا نوع کار 
به نحو دیگری است. اما در مجالت دانش آموزی افرادی که تولید 
محتوا می کنند در دفتر مستقر هستند. من کِف عدد را درنظر 
می گیرم و می گویم 37 میلیــون دانش آموز مجلة دانش آموزی 
را می خوانند. هرچند می  دانیم و در آمار آمده اســت که مجالت 
دانش آموزی در مقاطع ســنی پایین تر، همچون مجالت »رشد 
کودک« یا »رشــد نوآموز« و تا حدی »رشد دانش آموز« را حتماً 

بیش تر از یک نفر می خوانند. چرا؟! چون خود بچة پیش دبستانی 
که نمی تواند مجلة کودک را بخواند بلکه مادر، برادر، خواهر بزرگ تر 

و یا معلمش آن مجله را برایش می خواند. 
ما 37 میلیون مجله را برای 37 میلیون نفر خواننده درنظر 
می گیریم. اگر به طور میانگین یک ســاعت از وقتشان صرف 
خواندن این مجله شــود )چون مجله ای مثل مجلة جوان اگر 
تندخوان هم باشند، بیش از یک ساعت زمان نیاز دارد( چقدر 
زمان می شود؟ چقدر از وقت آدم ها صرف انجام شدن و رسیدن 
مجله به دست مخاطب می شــود؟ کاری به هزینه  های انجام 
شده ندارم، هرچه باشد یک گردش مالی میلیاردی می شود. 
سؤال این است؛ آیا این مجالت می توانند با یک گروه کوچک 
قدیمی 50 ســاله را می تواند برای مخاطبان امروز تهیه کند؟ 
اینکه فقط یک سردبیر، مدیر داخلی، یک گرافیست و تعدادی 
نویسندة خاص مجله ای با شمارگان 1/650/000 نسخه برای 

یک شماره تهیه کنند؟!
در براوردهای قبلی ما مشخص شده است این مدِل سردبیر 
واحد با تمام بزرگی و بزرگواری که ســردبیران ما در انجام کارها 
داشتند، امکان پذیر نیست و این کار بسیار بزرگ تری است و در 
حد توان یک، دو یا سه نفر نیست. چاپ یک شمارة مجله خیلی 
بزرگ تر از این حرف هاست. برای نوشتن یک صفحه مطلب آن 
هم در جایی که شمارگان هر جلد کتاب  400-300 نسخه است 
و چاپ اول آن سه سال طول می کشد، خیلی کار نیاز دارد. چون 
قرار است 1/650/000 نفر آن مطلب را بخوانند، این مطلب باید 
خاص باشد و به نظرم کار بسیار بزرگی است. در نقد و بررسی های 
انجام شدة ما مشخص شده است که برای  تولید محتوای مجالت 
دانش آموزی به یک تیم کار کشــته و برای انجام سازوکار 

طراحی آن به سلیقه های بیشتری نیاز داریم. 
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اگر من ســردبیر مجله ای با این شمارگان 
باشــم، بعد از گذشت یک تا شش سال فقط از 
روی عادات گذشته کارم را انجام می دهم. مجلة 
مــن تکان دهنده و تأثیرگذار نخواهد بود. چون 
هر فردی سلیقه ای دارد. سال های اول تا سوم با 
شوق مجله را آماده می کنم، سال چهارم از روی 
عادت کارم را انجام می دهم، ســال پنجم تیمم 
کار را انجام می دهد و در ســال ششم با تماس 
کارها را مدیریت می کنم. با این رفتار مجله برای 
دانش آموز جذاب نخواهد بود. اگر جذاب باشــد 

در این حد اســت که با خواندن طنز مجله قهقهه می زند یا با 
خواندن داستان مجله با شخصیت آن هم ذات پنداری می کند.

در واقع باید با خواندن مطالب مجله یاد بگیرد و احساس 
خوبی داشــته باشــد. به همیــن دلیل ایــن طیف مجالت 
دانش آموزی با مدیریت یک سردبیر واحد و تک سلیقه ای به 
نتیجة مثبت نخواهد رسید. برای ما خارج شدن از سردبیری 
واحد سخت اســت. چرا؟ چون به انجام کارهای تیمی عادت 
نداریم. مثاًل اگر پنج شــاعر کنار هم بنشینند، با سلیقه های 
مختلفشان به تفاهم نمی رسند. هرکدام ساز خودش را می نوازد 
و در نهایــت با دلخوری و قهر جلســه را ترک می کنند. و یا 
رودربایستی با یک آدم معروف باعث می شود مطلب ضعیفش 
در مجله چاپ شود. زمانی که قرار است 1/650/000 شمارگان 
داشته باشیم، باید این گونه رفتارها را کنار بگذاریم و بیشتر به 

مخاطبان خود فکر کنیم. 
سال گذشته ما فکر کردیم که دیگر مدل قدیمی جواب گوی 
نیاز مخاطبان امروز نیست. هرچند که به سلیقه و مذاق برخی از 
دوستان ما خوش نیامد و حاضر نبودند مدلشان را عوض کنند. 

امروزه مدل شورایی و تیمی برای پاسخ گویی الزم 
است. چون نوع کار خیلی بزرگ تر از یک نفر است. 
اگر نویسندة کتاب باشــید فرق می کند با اینکه 
بخواهید یک مجله تولید کنید. به همین دلیل ما 
بسیار جدی این سؤاالت را مطرح کردیم که بخشی 

از آن ها را با جواب ها یشان برایتان می خوانم.
ســؤال: محتوای مجالت دانش آموزی چگونه 

تهیه می شود؟
جواب: ما شورای برنامه ریزی داریم.

ســؤال: چند شــورا تشــکیل شــده است؟ 
صورت جلسات آن ها کجاست؟ محتوا چیست؟

جواب: دوستان گرفتارند. فالنی و فالنی در آن جلسات حضور 
داشتند.

صادقانه بگویم، شورای برنامه ریزی آن ها شورایی نیست که 
بتواند مجله ای را با این شمارگان تولید کند و زحمت کاری بیش از 
این را می طلبد. این اتاق فکر چگونه تشکیل می شود؟ چه کسانی 
هستند؟ آیا واقعاً برای یک کار ملی، پدیدآورندگان آشنا کفایت 
می کنند؟ قطعاً خیر. ما چقدر سراغ آدم های جدیدی که رد پایشان 
نیست، رفته ایم؟ کسانی که دنبالشان رفتیم و دعوت ما را قبول 
نکردند، بحث جدایی است ولی دنبال خیلی افراد جدید هم نرفتیم.

چه ســازوکاری برای تعیین و اصالح محتوا وجود دارد؟ 
محتوای ارائه شــده با چه سازوکاری اصالح، تأیید و به چاپ 
سپرده می شود؟ یک میلیون، ساعتی است که مخاطبان مجله 
را می خوانند. البته در آمارهای ما مشخص شده است که بیش 
از این زمان صرف خواندن می شود؛ خصوصاً اولی ها. چه مقدار 
وســواس برای جذب و جلب بهتریــن پدیدآورندگان وجود 
دارد؟ چه سازوکاری برای جذب افراد جدید وجود دارد؟ شوراها 

اگر در تولید محتوا 
موفق باشیم و مطلب 
را جذاب و استادانه 

بنویسیم، سبب جرقه 
زدن ذهن دانش آموزان 

و ایجاد سؤال و 
جواب های مناسب 

خواهیم شد
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چقــدر وقت صرف تهیه و تأیید محتوای مجله می کنند؟ رابطة 
مجالت دانش آموزی با یکدیگر چیست؟ آیا اصالً با هم ارتباطی 
دارند یا خیر؟ مگر همان کودک در ســال بعد مجلة رشد نوآموز 
را نمی خواند؟ و سؤاالتی از این قبیل که تعدادشان هم زیاد است.

خارج از انصاف است اگر نگوییم که سردبیران مجالت دانش آموزی 
و مدیران داخلی آن ها تمام وقت در خدمت مجله بوده اند و البته سایر 
دست اندرکاران در درجات بعد. البته نه تمام وقت، مثل سردبیران. منتها 
کار، کاری است بسیار مهم تر که فقط یک نفر نمی تواند آن را به تنهایی 
به دوش بکشد. مستلزم اقتصاد خودکار، تشکیل شورا و گروه و صرف 
زمان بسیار می باشد. ما مدل سردبیری را در پنج مجلة دانش آموزی 
خود به شورای سردبیری تبدیل کردیم. شورای سردبیری یک ترکیب 
13-12 نفره است. صریحاً عرض می کنم که مدیر مسئول در مجالت 
تخصصی یک موقعیت قانونی دارد که می تواند همه را به سردبیر 
تفویض کند. باید هم همین کار را انجام بدهد. چرا؟ چون هرکسی را 
هم مدیرمسئول کنیم، اساساً یک تخصص دارد نه در حوزة علوم 
پایه و حوزة علوم انسانی و … و اکثراً هم پاسخ می دهند که آن ها 

را به این پست ُهل داده اند.
پس سردبیر باید کسی باشــد که تخصص الزم را در آن 
حوزه ای که مجله تولید می کند، داشته باشد. خوش بختانه در 
مجالت رشــد از بدو تأسیس، تشکیل و راه اندازی، تمام افراد 
درجة یک در کســوت سردبیری بوده اند و از دل و جان برای 
تولید و رساندن مجالت به این نقطه و مقطع تالش کرده اند. 
امروزه اسم سردبیران مجالت تخصصی و مدیران داخلی آن ها 
اعتبار مجله محسوب می شود. با مجالت تخصصی و عمومی 
کاری ندارم. منتهی مدیر مسئول در مجالت آموزش و پرورش 
باید در تیم به صورت فعال حضور داشــته باشد؛ به عالوة پنج 
ســردبیر و هفت کارشــناس که از بیرون می آیند. این گروه 

همواره باید جلســات مکرر، مرتب و منظمی داشته باشند. ما 
این کار را در نیمة دوم ســال گذشته انجام دادیم. در روزهای 
شنبه و دو شنبه به مدت زمان های طوالنی این جلسات تشکیل 
شدند. معموالً این جلسات از موقع ناهار تا ساعت 5 بعدازظهر 

به طول می انجامد.
در این جلسات نقد و بررسی کارهای گذشته و برنامه ریزی 
برای آینده )امســال( صورت می گیرد. ترکیب معرفی شــده 
هرکدام دارای گروه هایی است و اینان مسئول اصلی هستند. 
ما 14 گروه داریم که در تولید محتوا فعال هستند و هرکدام از 
افراد ترکیب اعالم شده مسئولیت یک گروه را بر عهده دارند. 
هر گروه ترکیب دیگری خواهند بــود. هر گروه باید بهترین 
پدیدآورندگان و نویسندگان این حوزه را دعوت کنند، برایشان 
جلســات توجیهی بگذارند و دقیقاً خواسته هایشــان را برای 
مجله روشــن کنند. بعد از تهیه و آماده شدن محتوای مجله، 
در مرحلة بعد باید محتوا کارشناســی شود. راه طوالنی برای 
آمادة سازی محتوا باید طی شود تا به یک متن برسد. معموالً 
این گونه اســت که متن آماده شده را در اختیار یک تصویرگر 
می گذارند تا برایش طرحی بکشد. سپس آن طرح آماده شده 

به تأیید آقای کاظم طالیی، به عنوان مدیر هنری می رسد. 
به نظر من یک مجلة خوب بــرای موفقیت نیاز دارد که 
کل مجموعه در یک جا تمام فعالیت ها را انجام دهند. نه اینکه 
کار محتوا در یــک طرف و کار تصویرگری یا صفحه آرایی در 
طرف دیگر انجام شــود و نهایتاً این دو کار انجام شده به هم 
چسبانده شوند. مثل بعضی روزنامه ها که زیر عکس می نویسند: 
»این عکس تزئینی است!« مطلب را نوشته است و برای خالی 
نبودن و تفنن یک عکس می گذارد. این اصول تهیة یک مجلة 
خوب نیست. برای هر عکس و مطلب باید فکر کرد و بررسی 
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آن ضروری است. شمارگان باال و خوانندة زیاد شوخی نیست. قرار 
است این مجله تأثیرگذار باشد. در جواب کسانی که می گویند اگر 
این مجله تأثیرگذار باشد چه خواهد شد باید بگویم: »مطلبی در 
مجله روی دانش آموزی تأثیر گذاشت، آن قدر تأثیر داشت که باعث 

تشویق او شد و توانست در آزمایشگاه پوست مصنوعی بسازد.«
این خاطره مربوط به آقای دیزجی است. ایشان می گفت 
در مجلة »رشــد جوان« سال های 80-1375 از یک خانم که 
در جشنوارة خوارزمی نفر اول شده بود پرسیدم: »چه انگیزه ای 
باعث شــد که با این شدت ساخت پوست مصنوعی را دنبال 
کنید؟« جواب داد: »گفت وگوهایی که خود شما با دانش آموزان 
نخبه انجام دادید و با عنوان دانشمندان جوان در مجله به چاپ 
می رسید، مشوق من بود.« اگر در تولید محتوا موفق باشیم و 
مطلب را جذاب و اســتادانه بنویسیم، سبب جرقه زدن ذهن 
دانش آموزان و ایجاد سؤال  و جواب های مناسب خواهیم شد تا 

دانش آموزان انگیزة مناسب را کسب کنند. 
هر محتوایی که تهیه می شود، اگر به صورت تیمی تهیه 
و بررســی شود و گرافیست، مدیر هنری و سرگروه به صورت 
جمعــی و در یکجا آن کار را انجام دهند، قطعاً نتیجة بهتری 
خواهد داشت تا اینکه مطالب جداگانه آماده شوند و هر فردی 
آن را به تنهایی بررسی کند و بعد برایتان ایمیل یا تلگرام کند. 
در مجالت دانش آموزی ما برای تأثیرگذار بودن هرچه بیشتر 
محتوا و مطالب باید این زمان صرف شود. در همین راستا نوع 
طراحی اتاق های مجالت دانش آموزی را به کلی تغییر داده ایم 
و دیوارهــا و اتاق بندی ها را حذف کرده ایم تا یک گروه و تیم 
هم زمان در کنار هم باشند و فعالیت هایشان را انجام دهند. این 
تغییرات در طبقة سوم ساختمان قابل مشاهده است. امروزه 
همة مطبوعات و روزنامه ها با این شــیوه فعالیت می کنند تا 

ارتباط بیشتری میان افراد یک تیم صورت بگیرد.
مــا این تغییــرات را از نیمة دوم پارســال آغاز کردیم و 
انشاءاهلل نتایج آن را در تولید خواهیم دید. حتماً اتفاقات خوبی 
رخ خواهد داد. چون نمی شود پس از صرف صدها ساعت زمان 
توسط یک تیم 15-14 نفره به نتیجه نرسیم. حتماً تمام این 
جلسات و تغییرات در ارتباط با مجله ای با قدمت بیش از 50 
ســال، ما را چند قدم به جلو خواهد برد. اگر این مدل اجرایی 
در مجالت دانش آموزی بازخورد خوبی داشته باشد شاید بتوان 
در بخشی از مجالت عمومی بزرگ سال نیز آن را اجرایی کرد. 
داستان مجالت تخصصی به گونه ای دیگر است و باید برای آن ها 

فکر دیگری کرد؛ هرچند می توان از این تجربیات هم استفاده کرد.

 تجربة رشدهای دیجیتالی
تجربـة دیگـری کـه قصـد داریـم در نیمـة دوم سـال آن 
را اجـرا کنیـم، ایـن اسـت کـه مجـالت خـود را بـه صـورت 
رشـدهای دیجیتالـی هم داشـته باشـیم. البته نبایـد این کار 
عجوالنـه انجـام شـود. ایـن مدلی اسـت کـه ان شـااءاهلل آقای 
کرام الدینـی انجـام دادنـد و اجرا می کننـد و گـزارش آن را 

ارائـه خواهنـد کرد. 
در برابـر کارهایـی کـه در همـة بخش های دفتر بـه صورت 
عـادی انجـام می گیرنـد، بایـد در بازه هـای زمانی متفـاوت یک 
عالمـت سـؤال بـرای تغییـر بگذاریـم و از خودمان بپرسـیم: آیا 
کارهایـی کـه در حـال انجام دادنشـان هسـتیم، حتمـاً باید به 
همیـن صـورت انجام شـوند؟ آیا نمی تـوان آن ها را بهتـر از قبل 

داد؟ انجام 
این سؤال را همة ما باید در کارهایمان داشته باشیم؛ هم 

نسبت به کار خودمان و هم نسبت به کارهای دیگران.
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اندوزش یا پردازش؛ مسئله این است

به نام خداوند جان آفرین، حکیم ســخن در زبان آفرین. 
با درود وســالم خدمت شما گرانمایگان. اینکه فرصتی فراهم 
شــده تا در این فصل و مکان زیبا بــه بهانه ای دور هم جمع 
شویم، موجب خرسندی است. شادمان از اینکه این توفیق بر 
حسب تکلیف نصیب این حقیر شده است که نزد شما اهل قلم 
و اندیشــه در حد یک دانشجو کنفرانسي نه چندان مرسوم و 
معمول داشته باشم و شما به عنوان ناظران و ناقدان، به نقد و 
نظر بیارایید. من با همین نیت اینجا آمده ام و چیز قابلي برای 

گفتن ندارم.  در حد بضاعت خودم ونه لیاقت شــما، گزارشی 
احتماالً مسئله ســاز را ارائه می دهم که شما بزرگان باید آن را  

اصالح و پخته کنید.
 ما در این جلسه در مورد چند محور  متفاوت اما مرتبط 
بحث مي کنیم که البته این محورها در وهلة نخســت شاید  
قدري »ذهن آشوب« باشد. لذا ناگزیر باید این آمادگي ذهني  
را داشته باشــید تا مشکلي پیش نیاید و خطري ما را تهدید 

نکند! 

نشست 
علمیـ  کاربردی

نگاهی متفاوت به یافته های تیمز و پرلز 
با محوریت جدیت آموزش های پنهان و 

غیر رسمی

سخنرانی دکترعبدالعظیم کریمی )بخش نخست(

اشاره
در دومین روز از نوزدهمین نشست ساالنة »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« در مجتمع فرهنگی رشد، 
دکتر عبدالعظیم کریمی، عضو هیئت علمي پژوهشگاه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه و روان شناس در جمع 
مسئوالن، سردبیران و کارشناسان دفتر حضور یافت و با موضوع »نگاهی متفاوت به یافته های تیمز و پرلز با 
محوریت جدیت آموزش های پنهان و غیر رسمی« با آنان سخن گفت. در ادامه نیز، فرصتی مهیا شد تا بحث 

در قالب سؤال و جواب دنبال شود و ادامة آن نیز به زمانی دیگر موکول شد. 
متن سخنرانی دکتر کریمی در این نشست علمیـ  کاربردی پیش روی شماست. 
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 آموزش هاي »قلبی« در برابر آموزش هاي»قالبی«
عنــوان و بهانة بحث، یافته هاي »تیمز« و »پرلز« به ویژه 
پرلز از نگاهي متفاوت است؛ چون بهانه و مقصد اصلي بحث ما 
»خواندن«  و نقش عوامل مؤثر بر تقویت خواندن و لذت بردن 
دانش آموزان از خواندن  است. مطالعه جنبه های غیردرسی و 
غیراجباری که به جای تکالیف رسمی، بیشتر شامل رفتارها، 
افکار و احوال در بستر واقعیت های طبیعی، کنش های ارتجالی 
و رغبت های قلبی می شــود. ما می خواهیم آن پس زمینه ها و 
الیه های نادیدة این بخــش را به بهانة یافته های تیمز و پرلز 
و البته با اندکی مداخله های شخصی و برداشت هاي شهودي 

بازخوانی کنیم.
از این حیث شاید بحث بســیار متضاد و متفاوتی باشد. 
بــا تأکید بر این نکته که اغلب آنچه بیان مي شــود، مغایر با 
بحث های کالسیک و گزارش هایی است که معموالً در مجامع 
رسمی ارائه می دهیم. دلیل اینکه من اینجا آمده ام نیز همین 
اســت که آموزش »غیررســمی« را »خیلی اصیل « می دانم! 
حرف های »غیرجدی« را خیلی »جدی« تلقی می کنم، و امور 
به ظاهر پیش  پاافتاده و نامرئی را خیلی مهم و مؤثر می دانم. 

البته افتخاری است برای بنده که به این بهانه در جمع شما 
باشم. ولی ممکن است شبهه ای پیش بیاید و بپرسید: علت اینکه 

برای دو ساعت بحث  این همه راه آمده اي اما براي سخنراني در 
حوالي محل کارت طفره مي روي، چیست؟ علتش این است که 
حرفه و رسالت شما اهل قلم در نشریات کمک  آموزشي از جنس 
دیگري است؛ یعني رسمي و جدي نیست. براي همین من آن را 
جدي گرفتم و افتخار حضور پیداکردم. چون کار شما در حاشیه 
است، شانس وارد شدن در متن زندگي دانش آموزان را دارد. اما اگر 

در متن درس بود، به حاشیه مي رفت.
 هر آموزشی که رسمی بشود و در متن قرار گیرد از اصالت 
تهــی و از کانون توجه فرار مي کند! چون به عادت و رســم و 
37وظیفه و اجبار تبدیل مي شود. هرچه که عادت شود، ذهن را 



زندان مي کند و عادت بزرگ ترین مانع تفکر و خالقیت است. 
حتي دین هم اگر عادت شود بت مي شود و بت پرستي یعني 

عادت پرستي! 
بــراي همین پیامبران آمده اند تا دیــن قبلي را از عادت 
به در آورند. فرمود: »اني بعثت لرفض العادات«: من براي برهم 
زدن عادات برانگیخته شدم. لذا اگر آموزش دین هم رسمي و 
نمره اي شود، از معناي قلبي تهي مي شود. به راستي چرا  قرآن 
فرمود: »الاکراه في الدین«؟ چون دین قلبی است و امور قلبي 
با اکراه سازگار نیست. پیامبر اکرم )ص( آمد که دین قلبي را از 
دام »دین قالبي« نجات دهد. ما نیز باید »آموزش هاي قلبي« 
را از دام »آموزش هاي قالبي« رها سازیم. من فکر مي کنم حوزة 

فعالیت هاي شما باید به این سمت کشیده شود. 

 آگاهی از یادگیری های ناآگاهانة دانش آموزان
دومیــن محور بحث ما دربارة »یادگیري هاي ناهشــیار« 
اســت؛ یادگیری هایی که گرچه پنهان و غیر مستقیم اند اما 
اثري آشــکار و مستقیم بر زندگي ما دارد. در واقع، مؤثرترین 
آموزش ها، غیرمستقیم ترین آن هاست و ناآگاهانه ترین یادگیري، 
آگاهی بخش ترین یادگیري است! تعجب نکنید، توضیح خواهم 

داد که چگونه این تناقض حل مي شود و چگونه 
مجالت رشد و مطالعات غیردرسی نقش مهمی 

در یادگیری های ناآگاهانة دانش آموزان دارد.
اغلب ما آنچــه را که آگاهانه یاد مي گیریم، 
دروني نمي کنیم. امــا آنچه راکه  ناخودآگاه یاد 
مي گیریم، در عمق وجودمان رسوب مي کند بي 
آنکه بدانیم که مي دانیم! آگاهی نهادینه شــده، 
یعنی دانشــی که ما از آن برخورداریم، اما بدان 

آگاه نیستیم. مثاًل هر قدر مهارت ما در رانندگی بیشتر باشد، 
آگاهــی ما در هنگام رانندگی کمتر اســت. تا آنجا که هنگام 
رانندگــی در رانندگــی خود فانی می شــویم و آن گاه رانندة 
حقیقی، ماهر و کاملی هســتیم. پس آگاهی یعنی خروج از 

معرفت آگاهانه:
تا تو آگاهی رمز هیچ چیزت فاش نیست
وین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست!

تا زمانی که مــا از آگاهی خود آگاه هســتیم، از آگاهی 
برخوردار نیســتیم.  این آگاهی آگاهانه، خود غفلت ناآگاهانه 
اســت. آگاهی زمانی در ما نهادینه می شود که با نهاد ما یگانه 
شــود و یگانگی بدون آگاهی اســت. تربیت نیز چنین است! 
فرزنــدان ما نه آنچه را که به زبان می آوریم بلکه آنچه را که از 

بیان آن خودداری می کنیم، می شنوند!
آن ها نه از گفتار لفظی ما، و نه از کردار نمایشــی ما، بلکه 
از احوال وجودی و باور قلبی ما پیروی می کنند! آن ها نه آنچه 
که می خواهیم باشند، بلکه به آنچه به راستی هستیم، گرایش 
می یابند! مؤثرترین ارتباط، ناخودگاه ترین ارتباط است؛ یعني 

ارتباط  از »ناخود« به ناخودآگاه! 
مي رود از سینه ها در سینه ها
از ره پنهان صالح و کینه ها

من در اینجــا مایلم به نظریة ژاک رانسیر 
اشــاره کنم. او کتابــی با عنوان »اســتادان یا 
معلمان نادان« دارد که همین پارادوکس ارتباط 
ناخودآگاه به ناخــودآگاه را مطرح مي کند. ژاک 
رانسیر مورخ و فیلسوفی است که به زباله یابی در 
بستر الشه های تاریخی دست زده است، تا نشان 
دهد چگونه گفتمان های رسمی و به قول فوکو 

مجالت رشد و دفتر 
انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی به نظر من 
بهترین بستر برای 

ذهن گستري هستند 
مشروط بر آنکه رسمي 

و جدي نشوند
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»گفتمان عصری«، مانع آشکار شدن کنش های 
حقیقی در تاریخ می شود. این گفتمان ها در عمق 
زباله دانی های تاریخی محبوس شده اند و باید از نو 
کشف شوند. مثل این زباله گردها و نان نمکی ها 
که در ســطل های زباله می گردند تا چیز به درد 
بخوری پیدا کنند، او هم در آرشیوهای تاریخی 
دنبال این زباله های ناب بود. او اصاًل آرشــیوگرد 
بود، منتها آرشــیوگرد زباله یــاب. اتفاقاً همین 
زباله هــای تاریخی جریان هــای اصلی تاریخی 
را ســاخته اند و ما در گفتمان های مسلط زمان 
خودمان آن ها را دفن کرده ایم، نادیده گرفته ایم 

و خودمحوری خودمان را مطرح کرده ایم؛ یعني آن جنبه های 
ناخودآگاهی که در آگاهی ما شکل می گیرند. 

این ها محورهــای بحث امروز ما هســتند. حال به کجا 
برسیم، خدا می داند؛ چون بعید است که حتی بتوانیم مقدمه را 
به پایان برسانیم. در حقیقت ژاک رانسیر معتقد است: »آموزش 
حقیقی زمانی رخ می دهد که معلم نادان با دانش آموزان نادان 
به گونه ای مرتبط شــوند که از ناخودآگاه به ناخودآگاه مبادلة 

آگاهی رخ می دهد!« 
در طول بحث در صورت مجال و فرصت این نظریة شگفت 

انگیز و مسئله ساز را بیشتر باز خواهیم کرد. 

 یادگیری »ارتجالی« در برابر یادگیری» اکتسابی«
اصطالح »یادگیری ارتجالی« از نظام ژان پیاژه وام گرفته 
اســت. یادگیری ارتجالی به معنای یادگیری خودانگیخته و 
درون زاســت که هدف آن در خود آن اســت؛ پس بی هدف 
است! مثل »بازی« )Play( و نه »گیم« )Game(. بازی فعالیتی 

خودجوش، ذاتی، لذت بخش و فاعلی اســت، اما 
گیم یک برنامة از پیش تعیین شده و قاعده مند 
است که دیگران برای کودک طرح ریزی می کنند. 
بچه های ما امــروز غالباً گیــم می کنند، بازی 
نمی کنند. بازی یک کشــف ارتجالی است و اگر 
ما بتوانیم همة آموزش ها را به بازی تبدیل کنیم، 
حتی جدی تری تکالیــف را به بازی ـ و نه گیم 
ـ تبدیل کنیــم، آن وقت می بینیم که یادگیری 
امری درونی، خودانگیخته و لذت  بخش می شود 
که هدف آن در خود آن است. اما به محض آن که 

شما هدف می گذارید، می شود گیم.
در بازی، هدف در خود آن اســت. هــرگاه ما بخواهیم از 
طریــق بازی به بچه ها ریاضی یاد بدهیــم از حلقة یادگیري 
ارتجالي خارج شده ایم، و بازی را به گیم  تبدیل کرده ایم؛ چون 
هدف تعیین کرده ایم. اما یادگیري ارتجالی درست نقطة مقابل 
»یادگیري اکتسابي« است. ارتجالی به این معناست که از همة 

این اغراض و امراض بیرونی به دور است: 
حق همي خواهد که تو زاهد شوي

از غرض بگذري و شاهد شوي
اگــر یادگیري بدون هدف از پیش تعیین شــده باشــد، 
خاصیتي خالقانه مي یابد. هیچ آموزش و هیچ فعالیتی به درون 
راه نمی یابد، مگر آنکه از هدف گذاري هاي بیروني آزد باشد و 
 )Play( فقط با نیاز درونی و رغبت قلبی برانگیخته شود. بازی

تنها کنش و فعالیتی است که این ویژگی را دارد.

 آموزش های »قلبی« در برابر آموزش های »عقلی«
چهارمین محور بحث ما تمایز و تخالف دو نوع برنامه ریزي 

بدانید هر چه رسمی 
بشود، تهی و تصنعي 

مي شود. حتی اگر 
دین داري هم رسمی 

بشود آدم بی دین 
می شود. دین، ایمان  
قلبی است و نه قالبی؛ 

چه برسد به آموزش های 
اخالقی و درسی
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درسي براي دانش آموزان است: یکي برنامه ریزي 
درسي از جنس درک و فهم ذهني و دیگري از 

جنس عشق و مهر قلبي!
ســال ها پیــش در ژاپن کتابی چاپ شــد 
 Curriculum based on Head« عنــوان  بــا 
 Knowledge vs Curriculum based on Heart

Knowledge « کــه خاســتگاه دو نوع آموزش 

را برمــال کرد. برنامه ریزی مبتنی بر مغز و ذهن 
که مربوط به شــناخت و »Mind« اســت و به 
 )IQ( »هوشبهر« معروف است، همان »آی کیو«
و یک برنامه ریزی درســی مبتنی بر قلب و دل 

که بر پایة عواطف، انگیزش ها، عشــق و مهر است، و یا »شور 
بهر« )EQ(. مــا همواره بر این تصوریم که خالقیت و نبوغ از 
جنس ذهن و هوش منطقي و عقل است. اما گویا راه را وارونه 
مي رویم. از همین رو به نتیجه نمي رســیم. جایگاه نبوغ نه در 

مغز که در قلب است. 
فرانچسکوی قدیس گفته بود: نبوغ از جنس مهر است 
تــا از جنس ذهن و امیلی شارتیه در کتاب »مربیان بزرگ« 
اثر ژان شاتو ترجمة دکتر غالم حسین شکوهي گفته بود: 
آدمی هر قدر »بخواهد« باهوش است. این خواستن از جنس 
 EQ عالقه، عاطفه و عشق است )همان چیزي که امروزه به آن
مي گویند(. یعنی نیروی خواســتن است که موجب توانستن 
می شــود و خواستن از جنس عشق است! ببینید تا چه اندازه 
 Intelligence « می تواند به جای »Emotional Conscious«
Conscious « عمل کند و بعد یادگیری »ذهن گستر« در برابر 

یادگیری »ذهن اندوز« مداخله کند.
 متأســفانه تعلیم  و تربیت ما بیشتر در پی پُرکردن ظرف 

است به جای گستردن ظرف! اما هدف آموزش 
باید بسط ذهن باشد، نه پر کردن ذهن.

 مجالت رشد و دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــي به نظر من بهترین بستر برای  تحقق 
این هدف اند، مشــروط به آنکه رسمي و جدي 
نشــود و کاماًل ارتجالي، آزاد و ســیال باشد. در 
این صورت به ذهن گستري دانش آموزان کمک 
مي کنند، برخــالف کتاب های درســی که به 

پرکردن آن کمک می کنند. 
ظرف مهم تر از مظروف است. فرمود: »اَلَذي 
َخَلق َفَســوي.« آنکه خلق کرد و گسترش داد. 

َفَسوي به معناي ظرفیت سازي و تسویه و توسعه دادن است. 
مســتعد کردن و پذیرا ســاختن ظرف وجود براي هدایت و 

تربیت.
اصاًل مالک رشــد انسان ها بســط وجودی آن هاست، نه 
تراکم موجودی شان! فرمود: »أَلَْم َنْشــَرْح لََك َصْدَرَك.«؛ خداوند 
بر رســول اکرم )ص( منت می گــذارد و می گوید که آیا به تو 
وجودی گسترده نداده ایم؟ نمی گوید به تو این همه معلومات و 
مدرک نداده ایم به تو»PHD« یا »ISI« نداده ایم؟! پس اصل بر 
بسط بینش است، نه حجم معلومات و نه اندوزش دانش. بحث 

بر سر افق دید است. 

 مرواریدهایي از پرلز 
اما برسیم به محور دیگر بحث که عنوان اصلي موضوع این 

.)Pearls of PIRLS( جلسه است: مرواریدهایي از پرلز
اگر دوستان مطلع باشند، نخستین مطالعة پرلز در سال 
2001 آغاز شد و نتایج آن هم سال بعد انتشار یافت. در یکي 

بازی یک یادگیری 
ارتجالی است و اگر ما 
بتوانیم همة آموزش ها 
را به بازی تبدیل کنیم، 
آن وقت می بینیم که 

یادگیری امری درونی و 
خودانگیخته مي شود و 
نیازي به تشویق و تنبیه 

و یا نمره و جایزه ندارد
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از اجالس هــاي پرلز مقالــه اي از طرف یکي از 
کشورهاي عضو در تحلیل نتایج پرلز منتشر شد 
با نام مرواریدهایي از پرلز که خیلي توجه مرا به 

آن جلب کرد. 
ابتدا تصور کردم که این مقاله همان طور که 
از اســمش پیداست، دربارة مهم ترین یافته هاي 
پرلز بحث مي کند. اما وقتي خیلي دقیق شدم، 
دیدم اصاًل ربطي به آنچه در وهلة نخست تداعي 

مي شــود ندارد، بلکه مقصود از مروارید )Pearls(  یک مفهوم 
نمادین ناپیدا، نامرئي و پنهان است و راز استفاده از واژة مروارید 
که با واژه پرلز )PIRLS( هم قافیه اســت، چیز دیگري است. 
راز این واژه در همین ناپیدایي و پنهاني آن است: چون گرچه 

مروارید از آب و در آب است اما از آب و در آب نیست!
یعني این نویسنده یافته هایي را از پرلز استخراج کرده بود 
که در ظاهر ربطي به پرلز نداشتند، اما گوهر اصلي یافته هاي 
پرلز بودند. من هم بــا اقتباس از این عنوان جالب مي خواهم 
یافته هایي از تیمز و پرلز را بازخواني کنم که شما در هیچ یک 
از گزارش هاي رسمي، عیني و علمي آن نمي خوانید. اما اتفاقاً 
اصلي ترین یافته ها در همان پس زمینه هاي نامرئي، ناملموس 
و نامعمول نهفته است. آموزش و تربیت نیز باید چنین حالتي 
داشته باشد. کار صدف در دریا نیز همین است که چیزي را از 

آب درست مي کند که در آب نیست، اما از آب است! 
کوزة چشم حریصان پر در نشد

تا صدف قانع نشد پر در نشد
ما نیز همچون صدف باید یک قطره از »دانش« را بگیریم 
و با پردازش دروني آن را به »بینش« تبدیل کنیم. در حالی که 
ما بعضاً یک اقیانوس از اطالعات را مي گیریم و بدون پردازش 

تحویل دیگران مي دهیم: از داده به ستانده، بدون 
هیچ مداخلة پردازنــده! صدف یک قطره آب را 
می گیردـ  همان آبی که ما می خوریمـ  بعد از آن 
ُدر و گوهر  درست می کند. هدف اصلي آموزش 
نیز باید چنین باشــد. یادگیرنــده چیزي را یاد 
بگیرد که در ظاهر ربطي به آنچه به او یاد داده اند 

ندارد و این یعني خالقیت، نوزایي و نوپردازي.
 می گویند پادشــاهی به تاج مروارید خود 
خیلي عشق مي ورزید و خیلي دوست داشت بداند که مروارید 
چگونه درست مي شود. از درباریانش پرسید: این مروارید به این 
زیبایي از کجا می آید؟ گفتند: از آب اقیانوس درست مي شود. 
گفت: آن آب را بیاورید تا من هم از آن مروارید برگیرم. گفتند: 
در آب نیســت و شــما قادر به دیدن آن نیستید. گفت: پس 
چگونه حاصل مي شود؟ گفتند: موجودی است به نام صدف، 
قطره ایــي از آب را می بلعد اما آنــگاه آن را با ترکیبات دروني 

خود، مثاًل پردازش مي کند و می شود مروارید. 
حاال با من همراه خواهید شــد که چرا آن نویسنده اسم 
مقاله را مرواریدهای پرلز )Pearls of PIRLS(  گذاشته است.

یعنــی در ظاهر یافته ها چیزي نیســت که مثاًل گزارش 
جهانی مرکز بین المللی مطالعــات تیمز و پرلز بگوید در این 
کشور عامل اصلی پیشرفت، فالن موضوع بوده است. شما باید 
بروید نه تنها تحلیل ثانوی، بلکه پردازش بومی کنید تا آن عامل 
پنهان را به طور غیر مستقیم و غیر قابل مشاهده کشف کنید. 
بهانة بحث ما در مورد »نگاهی متفاوت به یافته های پرلز« 
)من زیاد وارد تیمز نمی شــوم چون به آن معنی معمولش با 
خواندن ســروکار ندارد( این مقاله بود. از سال 2001 تا امروز، 
این مقاله مرا خیلی به فکر واداشت که واقعاً باید از ظاهر داده ها 

مجالت رشد به 
بسط ذهن کمک 

می کنند و کتاب های 
درسی به پرکردن 
آن. ظرف مهم تر از 

مظروف است
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به باطن، از صورت گزارش ها به معناي دروني، از نقش و نگار 
بیرونی به تارنماهای درونی برویم تا بدانیم آن عامل و یا عوامل  

چیست. 
به قول اگزوپری  که گفت: آنچه اصل است از دیده پنهان 
است. شما که در این مجتمع آموزشي تنکابن گرد هم آمده اید، 
در محوطة باغ این مجتمع بگردید و از خود سؤال کنید: اصل 
همة این درخت ها و سبزه ها و گل ها کجاست؟ آن گاه متوجه 
مي شوید آنچه اصل است، از دیده پنهان است؛ یعني ریشه! که 
زیر خاک است و ناپیدا. اما همة آنچه پیداست، از ناپیدا شکل 

گرفته است. 
اصل این شــاخه ها ناپیداســت و بنیاد و مادر شاخه، که 
ریشه است پنهان اســت. اتفاقاً اگر این ریشه را آشکار کنی، 
نابود می شــود و باید زیر خاک پنهان و مخفي باشد. راز این 
بحث در همین نکته است. ببخشید من مقداری تناقض آلود 
بحث می کنــم، چون از روال علمی بیرون می آیم. به خصوص 
در محضر شما استادان من نمی توانم خجالت خودم را پنهان 
کنم. می خواهم وارد بحث های عملیاتی ریزنگار دست  پایین 
شوم؛ دست  پایین به معنای عملیاتی و نه ارزشی. مبتذل هم 
به معنای دستکاری شده و نه منحرف شده. می خواهم بحثی 

کاربردي، عملي، عیني و ملموس، اما چالشي داشته باشم. 
ما اگر خواهان تربیت دیني و اخالقي هستیم 
و مي خواهیــم دانش آموزان بــه آنچه آموزش 
مي بیننــد، ایمان قلبي بیاورند بایــد آن ها را از 
معرض آموزش دور کنیم. اگر مي خواهیم آنچه را 
که فطرتاً دارند کشف کنند، باید از راهبرد کشف 
به جاي کسب استفاده کنیم. در غیر این صورت، 
همة آموزش هاي قلبي ما به یادگیري هاي قالبي 

فروکاسته مي شود.
من سال ها پیش در جمع معلمان دینی در مورد راه های 
پرورش حس دینی ســخنرانی داشــتم؛ با مجموعه مربیان 
پرورشــی یکی از مناطق و مدیران و معاونان پرورشــی هم 
حضور داشــتند. آن جا مطرح کردم که بزرگ ترین مانع فهم 
قلبي کــودکان از دین، فهــم ذهني آن ها از دین اســت! و 
مخوف ترین مانع »دین یابِی« بچه ها »دینی کردِن« بچه هاست. 
اگر مي خواهید بچه ها دیني شوند از دیني کردن آن ها پرهیز 
کنید! همچنان که براي شکفتن نباید غنچه را شکوفاند! زیرا 
بزرگ ترین مانع شــکفتن غنچه از درون، شکوفاندن غنچه از 

بیرون است. قبول دارید؟
بیاییم برای آنکه دین بچه ها محفوظ شود، بچه ها را دینی 
نکنیم. برای اینکه امر دینی امر قلبی، ارتجالی و خودانگیخته 
است. اما وقتی به عادت، رسم و آموزش مدرسه اي، به پاداش و 
تنبیه تبدیلش می کنید، نابودش می کنید. اول مقاومت کردند، 
بعد یک سلسله یادداشت آمد. این بحث مربوط به دهة 1370 
است. االن با جرئت بیشتری آدم می تواند این حرف ها را بزند. 
امــا آن موقع ما این خودکشــی ها و خودزنی ها را می کردیم. 
وقتــی بحث را باز کردم، یکــی از مربیان که اتفاقاً خیلی هم 
معترض بود گفت: من تازه فهمیدم چه بالیی سر بچه ها آوردم. 
گفتم: چطور؟ گفت: من 10 سال است که معلم 
دینی ام. البته مداح اهل بیت هم هستم. گاهي 
به مناسبت ایام سوگواري و یا زماني که حال و 
احوالي باشد در کالس درسم ده دقیقه مانده به 
آخر زنگ، نوحه می خوانم که بچه ها تغییر حال 
معنوی بدهند و به  قول معروف از تئوری به عمل 

برسند. 

ویژگي مروارید این 
است که در آب نیست 
و شما باید پردازش و 
کشف کنید، نه اینکه 
بسازید و کسب کنید

42



پرسیدم: حاال مشکل چیست؟ گفت: یک بار داشتم نوحه 
می خواندم، در اثناي مداحي وقتی چشم هایم را باز کردم دیدم 
که بچه ها از اغماض و بي توجهي من سوءاستفاده می کنند و 
باهم صحبت و بازي و شلوغ کاری می کنند. فقط یکی  دو نفر 
را دیدم که گوش مي دهند و اشکی هم می ریزند. با عصبانیت 
و تهدیــد به بچه ها گفتم از این به بعــد هر موقع من نوحه 
می خوانم همه باید گریــه کنند! دیدم آن بچه هایی که گریه 
می کردند، با این سخن تهدیدآمیز و اجباري من گفتند: آقا ما 

دیگر گریه مان نمی آید! 
چرا؟ چون وقتی کنشــی قلبــی از حالت خودانگیخته و 
ارتجالي  به یک وظیفه و رفتار اجباري تبدیل مي شود، از ریشه 
نابود می شــود. در واقع، هر کنش عاطفي اگر از بیرون تقویت 
شود، تضعیف مي شــود! ما سال هاست که با افتخار به چنین 
روش هاي آسیب زایي مشغول هستیم. ناخواسته ایمان قلبي 
کودکان را به ایمان قالبي و نمره اي تقلیل مي دهیم، بي آنکه از 

عمق این فاجعة تربیتي آگاه باشیم. 
بي خبر بودند از حال درون

استعیذاهلل مما یفترون
گفت این هنرها جمله بدبختي فزود!

دریچة قلب اتومات باز مي شــود و اگر آن را 
به زور بازکنیم، کاماًل بسته مي شود!  مثاًل هیچ 
پدر یا مادري نمي تواند به فرزند خود بگوید اگر 
مرا دوســت داشته باشي، جایزه ات مي دهم و یا 
برعکس بگوید، اگر مرا دوست نداشته باشي تو را 
تنبیه مي کنم! هردو سازوکار )تشویق و تنبیه( در 
این نوع حیطه ها تخریب کننده و تضعیف کنندة 
آن چیزي هســتند که مي خواهیم افزایش یابد. 

پس ما از دو طرف در حکم خرابکار ناهوشیار و ناخواسته عمل 
مي کنیم و مي پنداریم که تقویت مي کنیم.

االن در تعلیــم  و تربیت کار ما این اســت که کنش های 
فطری و قلبی را، با شــیوه هاي تصنعــي و تقلیدي، و با فن و 
ترفند، رسمی و درسی می کنیم. برای همین است که بعضاً روز 
به  روز نسبت به »حس دینی«، پسرفت و نسبت به »معلومات 
دینی« پیشرفت می کنیم. اما آن ها که ظاهري و عینی نگرند، 
می گویند ماشاءاهلل چقدر ما در تربیت دیني پیشرفت کرده ایم. 
آن ها مي بینند که شــکر خدا آمار مناسک و ظواهر دینی 
باال رفته اســت؛ الحمــداهلل این قدر کتاب، جزوه، مراســم و 
مشــارکت کننده های دینی داشته ایم. به به و چه چه می کنند 
بــرای آنکه صورت را به جای ســیرت، ظاهر را به جای باطن 

و حفظ مطاب دینی را در برابر حس قلبی جایگزین کرده اند.
آبش زیاد است، اما توي این آب مروارید نیست! در آموزش 

هم به همین ظواهر دلخوشیم و از باطن امر غافل! 
مرواریدهای پرلز به این معناســت که آن مروارید در آب 
ناپیدا است. ویژگي مروارید این است که در آب نیست و شما 
باید پردازش و کشــف کنید، نه اینکه بسازید و کسب کنید. 
بحث من در اینجا  که بحثی بسیار مغایر با بحث های جاری، 
عادی و رســمی گزارش هاست این است که: ما 
چگونــه از آن الیة ســطحی و قالبی به عوامل 

پنهان قلبی برسیم؟
می رود از سینه ها در سینه ها 

از ره پنهان صالح و کینه ها
 تعلیم  و تربیت یک مخابرة غیرکالمی، نامرئی 
و پنهان اســت. به محض اینکه شما آشکارش 
کردید، نابود می شود. به محض اینکه برنامه ریزي 

نکند که بگوییم حاال 
چون مجالت خیلی 

تأثیر دارند، پس بیاییم 
نمره و جایزه هم به آن 
بدهیم. اینکه دوباره 
همان درس می شود
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بیروني مي کنید، برنامه یابــي از درون را تعطیل مي کنید. به 
محض اینکه تصمیم مي گیرید که با همة اهتمام و اراده تربیت 
کنید، جریان طبیعي تربیت را متوقف مي کنید. به همین دلیل 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی  قدري از این آفت ها به 
دور اســت و مي تواند بستری طبیعي براي  آموزش طبیعي از 
طریق امور غیررســمي باشد . به خصوص در مجالت رشد که 
با الیه های غیررسمی، ارتجالی، خودانگیخته و رغبت زا طرف 
است؛ نه مثل کتاب های رسمی، درسی، نمره ای و تکلیفی که 
البته در جای خودش  ارزش خودش را دارد. البته  ما مخالف 
درس و کتاب و تکالیف  آن نیستیم. برخي خیال مي کنند که 
من مخالف هرگونه آموزش و پرورشي هستم. خیر. گفت: من 

مخالف تربیت نیستم، اما مخالف تربیت کنندگان هستم!
پیش تر عرض کردم که باید تفکیک قائل شــویم. ما یک 
»دانش قلبــی« )Heart Knowledge( و یک »دانش مغزی« 
)Knowledge Head( داریم. دانش مغزی ما کتاب های درسی 
اســت، اما دانش قلبی همان آموزش هایي است که در سینه 
اســت و نه درسي!  درســینه نبود هر آنچه درسي بود! چون 
بچه ها قلبی انتخاب می کنند. در ســینه نرود آنچه که درسی 
است و آنچه که در سینه هست هم درسی نمی شود. این بحث 

مهمی است.

 یافته های قابل استنباط، اما غیرقابل  مشاهده از تیمز و پرلز
دوســتان حاضر مي دانند که ما در روش تحقیق چندین 
متغیر داریم: یک »متغیر مستقل« داریم که محرک و اثرگذار 
یا درونداد است. یک »متغیر وابسته« داریم که پاسخ، اثرپذیر 
و برونداد است. یک »متغیر کنترل« داریم که نمی گذاریم اثر 
بگذارد و اثرش را حذف می کنیم. یک متغیر  مستقل ثانوي یا 

تعدیل کننده هم داریم که متغیری کمکی است و اثر متغیر 
مستقل را هم زمان )با هم پراشي یا کواریانس( تشدید می کند. 
اما متغیری هم داریم که خیلي مهم، اما ناپیدا و پنهان است و 
منظور من پرداختن به نقش پنهان اما تعیین کننده این متغیر 

است. اسم این متغیر، »متغیر مداخله گر« است.
از نظر محقق این متغیر اتفاقاً خیلی نقش دارد، اما فعاًل از 
دید محقق پنهان است و نمی خواهد آن را در میدان محاسبه 
بیاورد؛ گرچه می داند که این متغیر اثری  تعیین کننده دارد. 
مثاًل من اگر بخواهم تأثیر تشــویق بر پیشــرفت تحصیلي را 
بسنجم، می دانم که تشــویق روی یادگیری اثر می گذارد، اما 
واقعاً فقط تشویق روی یادگیری اثر گذاشته است؟ خیر؛ هوش، 
انگیزه، پشــتکار، دقت، اراده و هزار چیز دیگر هم اثر گذشته 
است، ولی فعاًل مدنظر من متغیر دستکاری شدة  تشویق است. 
با  این حال من باید بدانم که فقط تشویق نیست، پس آن متغیر 
مداخله گر کجاست؟ می گویند این متغیر، قابل استنباط است، 

اما قابل مشاهده نیست. 
آنچه اصل اســت از دیده پنهان است. ریشه پنهان است، 
اما شــاخه را می سازد. حال اگر بگویید ریشه اصل است، پس 
ببینیم چیســت و خاک برداری کنید، درخت خشک و نابود 
می شود. ریشه باید پنهان باشد. من می خواهم همین را بگویم. 
مرواریدهای پرلز یعنی مروارید باید در آب پنهان باشــد. اگر 
رسمی، آشکار و گیم اش کنید خراب می شود. برای چه وقتی 
بذر را می کاریم روی آن خاک می ریزیم؟ می پرسیم برای چه 
دفنش می کنیم؟ می گوید: دفنش می کنم که آشــکار شود، 
 پنهانش می کنم که بارز شود، زیر خاکش می کنم که رو بیاید. 
می خواهم بگویم که این کار را نکنید. بگذاریم زیر خاک باشد 
و اتفاقاً چون پنهان است اثر دارد. متغیر مداخله گر ناپیدا، اما 
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مؤثر است: چو اصل معالجت شود، فرع به شود. 
این از کیمیای سعادت امام محمد غزالی است 

که داستان خیلی زیبایی دارد. 
من این ها را در جلســات روان درمانی برای 
دوستان روان شناسمان عرض می کنم. می گویم 
اگر کسی افسرده است، یا اضطراب و پرخاشگری 
دارد ســراغ عالئم و نشانه ها نروید. پرخاشگری 
یک نشانه است. سراغ عالمت نروید، بروید سراغ 
منبع. مثاًل ناخن  جویــدن نوجوان یک عالمت 
اســت. جویدن ناخن مربوط به تنیدگی درون 
اوست، فقط روی ناخن کار نکنید. بلکه به درون 

او راه یابید: 
بی خبر بودند از حال درون

استعیذاهلل ممایفترون
اما برخی مــدام می روند روی ناخن کار می کنند تا عماًل 
آن عالئــم را از بین ببرنــد. توصیه می کنند که مثاًل با همراه 
کردن یک محرک دردناک، فرایند یادگیري اجتنابي را ایجاد 
کنند، بعد محرک خوشایند و ناخوشایند، یادگیری انزجاري و 
از این حرف ها و تکنیک های روان شناسی زرد بازاری. می گویم 
بروید روی ریشه کار کنید، زیرا اگر تنیدگی روان را حل کنید، 

جویدن ناخن خوب می شود. 
می گویند ُسلیوان، روان پزشک بزرگ، در سردر مطبش 
نوشته بود: روان پزشــک اطفال. والدینی که بچه شان مشکل 
داشــت آن ها به مطب او می بردند. کســی که برای اولین بار 
به مطب او می رفت، می دید که در ســالن انتظار فقط پدر و 
مادرها و بزرگ ســال ها نشسته اند و هیچ بچه ای آنجا نیست. 
خیلی تعجب می کرد. تابلو را می دید که نوشــته روان پزشک 

اطفال. از خانم منشی هم که می پرسید: آیا این 
دکتر روان پزشک اطفال است؟ او تأیید می کرد. 
از مراجعه کننده  ای می پرســید: مشــکل شما 
چیســت؟ او می گفت: من خودم مشکلی ندارم، 
برای بچه ام آمده ام. فرد تازه  وارد می پرسید: پس 
بچه ات کجاست؟ جواب می شنید: بار اولتان است 

آمده اید؟! وقتی داخل رفتید، می فهمید. 
نوبتش کــه می شــد، وقتی پــدر و مادر 
می خواســتند با بچه وارد شوند، دکتر می گفت: 
بچه را بیرون بگذارید و خودتان تشریف بیاورید. 
می آمدند تو و مشکل کودک را می گفتند که مثاًل 
مشــکل ناخن  جویدن دارد. دکتر هم بررسی و 
یادداشت می کرد و سپس به پدر و مادر می گفت 
مثاًل 10 جلســه برای درمان تشــریف بیاورید. 
10جلســه پدر و مادر را درمان می کــرد، ناخن جویدن بچه 
خوب می شد! چرا؟ چون می گفت: اختالل بچه یک »واکنش« 
)Reaction( اســت،  اما شما »کنِش« )Action( مختل دارید. 
تا زمانی که »کنِش مختل« حل نشــود، »واکنِش اختاللی« 
حل نمی شود. آن ری اکشن است، اکشن شما باید اصاًلح شود. 
کیمیای ســعادت در مورد »چو اصــل را معالجت کردم فرع 
به شد« داســتانی دارد که همین نکته را می گوید: روزگاری 
انگشــت دست راست فرزند پادشاهی درد می کرد.  هر چه دوا 
و درمان می کرد، خوب نمی شــد. آن موقع هم گیاه پزشــکی 
بود، مثل االن نبود که دارو بدهند. یکی می گفت روغن فالن، 
یکی می گفت دم کردة بهمان. ولی همه این درمانگری ها جز 
دردافزایی خاصیتی نداشــت؛ چون به ریشه نمی پرداختند و 

دائم عالمت را دستکاری می کردند. به قول مولوی: 

پیامبر ما فرمود: »خاک 
بهار کودکان است.« از 
پیاژه هم سؤال کردند 
بهترین اسباب بازي 
چیست؟ گفت: خاک 
و ِگل.  چرا ِگل؟ چون 
منعطف ترین شکل در 
عالم خلقت گل است 
و گل به کودک اجازة 
مداخله می دهد، اما 
اسباب بازی امکان 

دخالت را از او می گیرد
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هر چه کردند از عالج و از دوا
گشت رنج افزون و حاجت ناروا 
گفت هر دارو که ایشان کرده اند

 آن عمارت نیست ویران کرده اند
پادشــاه  بســیار برافروخته و ناراحت شد و گفت چگونه 
نمی توانید انگشت فرزند مرا درمان کنید؟! گفتند ما درمانده ایم، 
ولی حکیمی هست در یونان به اسم جالینوس. آن زمان هم 
که امکانات نبود، باید سفر زمینی می رفتند و مشکالت زیادی 
تحمل می کردند. باالخره رفتند، به آنجا رســیدند و عالئم را 
گفتند. جالینوس نسخه داد. آن ها هم از شوق فراوان نسخه را 
ندیدند و به راه افتادند که بیایند زودتر مشــکل را حل کنند. 
رســیدند به دربار و بستر بیمار. نسخه را باز کردند و در کمال 
شگفتی دیدند چیزی نوشته که ربطی به بیماری ندارد. گفتند: 
اگر این را به پادشــاه بدهیم، سر ما بر دار رفته است. پادشاه 
پرسید: آخر چه نوشته است؟ گفتند: نوشته که فالن چیز را با 
فالن چیز با هم ترکیب کنید و به کتف چپ بیمار بمالید، ولی 

ما گفته بودیم انگشت دست راستش درد می کند!
دوباره رفتند پیش جالینوس و گفتند انگشت دست راست 
مشــکل دارد. جالینوس گفت: همان کنید که گفتم. آمدند و 

دارو و درمان را طبق دستور بر کتف چپ بیمار 
گذاشتند. بیمار به یکباره برخاست و گفت: با من 
چه کردید؟ درد فروکاســت! به جالینوس پیغام 
فرســتادند که چرا کتف چپ؟ گفت: آنچه اصل 
است معالجت کردم، درد به شد. چرا؟ چون ریشة 
عصب دست راست از کتف دست چپ  می گذرد. 
آن زمان جالینوس بر اساس دریافت شهودي و 
نه ردیابي علمي، به این استنباط رسیده بود. ما 

می دانیم که وقتی نیم کرة چپ مغز مان مشکل پیدا می کند، 
سمت راست  بدن ما فلج می شود. او آن موقع فهمیده بود که 
ریشــه کجاست. حال چه این افســانه باشد یا واقعیت، فرقی 

نمی کند، مسئله »ریشه یابی« به جای »معلول یابی« است؟ 
تأثیر کار شــما در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
چنین چیزي اســت. بحث من این اســت که مجالت رشد 
مداخله گر پنهان اند. اتفاقاً نباید هم آشــکار باشند و نباید ما 
بیاییم دستکاری و رسمی شان کنیم. بگذاریم کار خودشان را 
بکنند. هر قدر رسمی شان کنید، تهی ترشان کرده اید. نکند که 
بگوییم حاال چون این مجالت خیلی تأثیر دارند، پس بیاییم 
به عنوان یک برنامة آموزشي رسمي و جدي آن را وارد مدارس 
کنیــم و نمره و جایزه هم به آن بدهیــم. اینکه دوباره همان 
درس و تکلیف، مشق و اجبار می شود. آقا این مجالت رشد را 
این قدر رسمی نکنید. مدام دستکاری نکنید که اگر اثر دارد، 
حاال بیاییم برنامه ریزی رسمی اش کنیم و برای آن کارنامه هم 

بگذاریم.
 »بــازی« )Play( را به »گیم« تبدیــل نکنیم. بگذارید 
این مطالب غیر درســی همچنان غیررسمی، غیرجدی و غیر 
آموزشی باقی بمانند و فقط جنبة بازی داشته باشند. ببینید 
چرا بازي با خاک روی کودک بیشــترین تأثیر 
را دارد؟ چون خاک بــازي برنامه، قانون و هدف 

ندارد، براي همین خیلي مؤثر است.
 پیامبر ما فرمود:»خاک بهار کودکان است.« 
چرا؟ االن سؤال کنیم، می گویند: معلوم است. آن 
زمان که گیم نت و پلی استیشن نبوده است، در 
آن بیابان های عربستان خاک بوده. پیامبر )ص( 
هم چه بگوید؟! ولي جالب اینجاست که االن در 

چرا در آموزش وپرورش 
خالقیت نداریم؟ چون 
ما مورچه ای می آموزیم 

و نه زنبوری. مورچه 
اندوزش می کند و 

زنبور پردازش 
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قرن معاصر، با همة این فضاهاي مجازي، دنیاي الکترونیکي و 
اسباب بازي هاي دیجیتالي، از پیاژه هم سؤال کرده اند، همین را 
گفته است. به پیاژه گفتند: شما که می گویید بازی جدی ترین 
فعالیت دنیای کودکی است و فعالیت های بزرگ سالی چیزی 
جز بازیابی بازی های کودک نیست وجدیت بزرگ سال به قول 
نیچه همان چیزي اســت که در بازی داشــته است، بهترین 

اسباب بازی برای کودک چیست؟ 
این سؤال را از پیاژة قرن بیستمی می پرسند. او می گوید: 
خاک و گل! می پرســند: چرا خــاک و ِگل؟ می گوید: چون 
منعطف ترین شــیء در عالم خلقت ِگل است و ِگل به کودک 
اجازة مداخله می دهد، اما اسباب بازی ساخته شده، دخالت را از 
او می گیرد و خود اسباب بازی در او دخالت می کند. اسباب بازی 
بچه را شکل می دهد، اما بچه خاک را شکل می دهد. اگر بچة 
دو سه  ماهه را هم در خاک بگذارید، همین طور که می غلتد، با 
دست  و پایش خاک را شکل می دهد. این بازی )Play( است. 
اما وقتی یک بسته یا پکیج بازی دست بچه می دهید که از قبل 
طراحی شده است و بچه باید متناسب با آن طراحی خودش 
را تنظیم کند، گیم )Game( است و این  ضد کنش وري آزاد  

بازی است. گیم بزرگ ترین مانع در مقابل بازی است. 
به همین دلیل گفته اند که خاک بهترین اسباب بازي است 
چون خاک بي شکل ترین شيء در خلقت است که همه چیز از 
خاک شکل مي گیرد! کودک با هر ذهنیت و توانی می تواند آن 
را شکل بدهد و دخالت کند. دخالت یعنی آموزش و آموزش 
یعنی دخالت. آموختن یعنی ساختن. کودک خاک را می سازد 
و بهار کودک، خاک اســت. این تعبیر پیامبر )ص( به راستی 

شگفت انگیز است. 
به یاد دارم در یکی از این اجالس های تیمز و پرلز، هنگام 

اســتراحت و پذیرایی بین نشســت هاي اجالس، بحث های 
حاشیه اي و گفت وگوهای بین فردی بین نمایندگان کشورها 
در جریان بود. پشــت میزی نشسته بودیم و خانم کهن سالی 
که استاد بازنشستة دانشگاه بود، از من پرسید: از کدام کشور 
هستید و رشتة شما چیست؟ چون از صحبت هایی که در مورد 
روان شناسی می کردیم و اینکه در اجالس تیمز بودم، تعجب 
کرد. گفتم: رشــتة من روان شناســی است. گفت: چه جالب! 
early child� »رشــتة من هم روان شناسی است و اتفاقاً روی 
hood development« در چند کشــور مختلف کار می کنم. 

بعد نظریه هاي فلســفي و روان شناختي کودک مطرح شد و 
گفت از آن زمانی که ژان ژاک روسو نظریة »کودک مداری« 
)child centered( را پیش کشید، واقعاً دید بشر عوض شد و 
یک انقالب کپرنیکی در نگاه ما نسبت به کودک به وجود آمد. 
یعنی به جای اینکه کودک را متناسب با ذهن خودمان آموزش 
بدهیم، باید ذهنمان را متناسب با کودک تغییر بدهیم؛ از این 
حرف هایی که اخیراً زیاد باب شــده و ژان پیاژه هم در نظریة 

خود به آن مشهور است.
پیش خودم گفتم بگذار ببینم نظرش در مورد این حدیث 
مشهور چیست. من نگفتم که حدیث پیامبر )ص( است، ولی 
گفتــم: یکی از متفکران ما 1400 ســال پیش جمله ای دارد 
و عجیب اســت که در تاریخ از آن غفلت شده است. پرسید: 
چیست؟ گفتم شــما نظریة کودک مداری روسو گفتید، یکی 
از متفکران ما می گوید: »َمن كاَن ِعنَدُه َصِبىٌّ َفلَيَتصاَب لَُه.« هرگاه 
در نزد شــما کودکي هست شما عین کودک شوید، نه اینکه 
کودک را عین خود کنید. این همان انقالب کپرنیکي روســو 

است که 1400 سال قبل گفته شده، اما کسي توجه نکرده!
اول باور نمی کرد و می گفت امکان ندارد. حقیقتاً به وجد 
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شهید مطهری خیلی 
جالب دربارة روح 

علمی حرف می زند. 
می گوید: دانشمند 
کسی است که روح 

علمی داشته باشد، نه 
مطالب علمی

آمده بود و می گفت بی نظیر اســت. حال اگر ما این حدیث را  
در جمع خودمان بگوییم، کمتر به شگفتي مي افتند چون به 
عمق معناي آن توجه نمي کنند که در چه زماني، چه برداشتي 
از دنیاي کودک وجود داشــته اســت. اما او با کمال شگفتی 
و ذوق به دنبال کاغذ یادداشــت بود که آن را بنویســید. در 
کیفش گشت، کاغذ یادداشت پیدا نکرد. دستمال کاغذی روی 
میــز را به من داد و گفت: لطفاً متن جمله اي که نقل کردید، 
برایم بنویسید. پرسید: اســم گوینده سخن چیست؟ گفتم: 
حقیقتش او پیامبر ما، حضرت محمد )ص( است. گفت: شما 
مطمئنید این را 1400 ســال پیش گفته است؟  گفتم: چیز 
تعجب برانگیزتر بگویم، فقط گفته نیست، عمل هم می کرده 

است. 
گفتم: در مراسم نماز و عبادت، طفلیني روی دوش پیامبر 
)ص( بازی می کردند. هنگام سجده که جدی ترین رکن نماز 
اســت، آن هم نماز جماعت با مسئولیت همگانی مسجد و نه 
نماز شخصی، سجده اش را طوالنی می کند. بعد از پایان  نماز، 
مردم می پرسند یا رسول اهلل چه شد که در آن رکعت دوم نماز 
هنگام ســجده خیلی معطل کردید. پاسخ می دهد که چون 
طفلي روی دوشم بود، صبر کردم پایین بیاید! به راستي کدام 

پیشرو روان شناس کودک را می شناسید که عماًل 
این چنین کودک مدار باشد، نه فقط در ذهن و 

گفتار که در عمل و کردار؟ 
به هر حال بحث من به اینجا رســید، چون 
می خواســتم اهمیت بــازی )Play( را بگویم. 
متأســفانه ما با دلســوزي هاي بي مــورد آن را 
دستکاری و رسمی مي کنیم و سوار بر نیاز فطري 
کودک به خواسته هاي غیر فطري دامن مي زنیم.

 مرگ »یادگیری« در بستر »یاددهی«
مجالت رشــد، اما خوش بختانه از این بستر آزاداند. چون 
آنجا که کتاب هاي درســي پایان مي گیرد، درس هاي واقعي 
آغاز مي شوند؛ آن جا که یاددهي  قالبي پایان مي یابد، یادگیري 
قلبي آغاز مي شــود. پس شــاید بتوان گفت: با مرگ آموزش 

بیروني،  آموزش دروني جان مي گیرد! 
چندي پیش ماه نامة فیلم را می خواندم. دیدم شــهاب 
حســینی )هنرمند فهیم و برندة جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشــنوارة فیلم کن( در مصاحبه ای خاطــره ای از کیانوش 
عیاری نقل کرده بود. گفته بود: هر وقت می خواســتیم یک 
سکانس یا صحنة فیلم برداری را شروع کنیم، کیانوش عیاری 
)کارگــردان( می گفت بچه ها آماده: »با مرگ هنر، هنر را آغاز 

می کنیم!«
حــاال با اجازه شــما من هم می خواهــم بگویم: با مرگ 
یادگیری، یادگیری را شروع می کنیم؛ با مرگ آموزش، آموزش 
را شروع می کنیم؛ با مرگ تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت را آغاز 

مي کنیم؛ با مرگ درس، درس را آغاز مي کنیم!
 مــن مخالف آمــوزش نیســتم، بلکه مخالــف برخي 
آموزش دهندگان هســتم! من مخالف تربیت نیستم، بلکه با 
برخي تربیت کنندگان مخالف هستم، من مخالف 
تشــویق و تنبیه نیســتم با برخي تشویق ها و 

تنبیه هاي وارونه مخالفم.
 گفتند پیش از فوت کیارستمی، ژان لوک 
ــدار، فیلمنامه نویس و منتقد ســینمایِی  ـُ گ
فرانسوی ـ سوییسی و یکی از کارگردانان نامی 
موج نوی فرانسه دربارة سینماي کیارستمي گفته 
بود: »سینما با گریفیث آغاز شد و با کیارستمی 
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پایان یافت!« یعني چه؟ 
کمتر ستایشي از کیارستمي این چنین کوتاه اما عظیم و 
بي انتها مي توان یافت. پایان سینما یعني چه؟ یعنی تعطیلي 
سینما و الفاتحه؟ خیر، یعنی کیارستمی سینما را از رسمیت و 
صنعت،  به طبیعت و هنر بازگرداند و این یعني با مرگ سینما، 
ســینما آغاز شد. زیرا سینماي او سینما  نیست، عین زندگی 
است. سینما باید خود زندگي باشد و زماني این چنین مي شود 
که سینما پایان یابد. به قول سهراب سپهري: واژه باید خود 

باد، واژه باید خود باران باشد.
با اقتباس از ســخن گدار و سرودة سهراب مي توان گفت: 
آموزش وپرورش زمانی آغاز می شود که پایان یابد، و باید گفت 
آموزش و پرورش با انقالب صنعتي آغاز شــد و با بازگشت به 
فطرت و طبیعت پایان مي یابــد. چون تعلیم و تربیت واقعي 
چیزي جز بازیابي و شــکوفایي فطرت انسان نیست. از زماني 
که ما تعلیم و تربیت را از ساحت هنر و فطرت به صنعت و فن 

تقلیل دادیم، از دایرة تعلیم و تربیت خارج شدیم.
هایدگر تلویحاً گفته اســت که پایان فلسفه، آغاز تفکر 
است. او می گوید: فلســفه، معرفت را صورت بندی می کند و 
نمی گذارد ما فکر کنیم. به ما می گویند این اســت و ما حفظ 
می کنیم. ســخنش به این معنی است که وقتی فلسفه پایان 
پیدا کند، تازه آغاز تفکر اســت. برای همین اســت که نیچه 
افالطون را بزرگ ترین دشمن تفکر می داند. او می گوید: قبل از 
افالطون، متفکران نافیلسوِف پیشافلسفه ای مثل پارامیندوس 
وجود داشتند که معرفتشان وجودی بود و نه موجودی. آن ها 
صورت بندی نمی کردند، زیستشان عین شناخت و شناختشان 
عین زیستشــان بود. اما  افالطون آمد معرفت را صورت بندی 
کرد. البته می دانید که خصوصیــت نیچه ویرانگري به قصد 

سازندگي است، لذا منظور تحقیر افالطون نیست بلکه بازیابي 
مجدد اوست.

 بحث این است که تفکر باید امری ارتجالی و خود انگیخته 
باشد. وقتی معرفت را از دیگری کسب می کنی و دیگری بر اي 
تو اثبات مي کند تا  حفظ کنی، این دیگر معرفت و تفکر شما 
نیست. براي همین است که اندیشه آموزي مانع اندیشه ورزي 
مي شود. این جمله  منصوب به شهید مطهري است که: »من 
ستایشــگر معلمي هستم که نه اندیشه، بلکه اندیشیدن را به 
من آموخت.« اما آموزش اندیشه مانع تولید اندیشه مي شود. 
آموزش به این سبک بزرگ ترین مانع آموزش است و هیچ چیز 
مضرتر از این نیست که ما آموزش را آموزشي کنیم! یعني چه؟ 
به تعبیر رابیندو: »نخستین اصل در آموزش این است که هیچ 

چیزی قابل آموزش نیست«، این خود جمله است:
The first principle of true teaching is that nothing can 
be taught. The teacher is not an instructor or task�
master. he is a helper and a guide.

حال ممکن است شــما پارادوکسی احساس کنید. چون 
خودش می گوید: »نخستین اصل در آموزش ...«، پس آموزش 
را به رسمیت شناخته است. ما مخالف آموزش نیستیم، همة 
این ها درســت است. ما نمی خواهیم دکان خودمان را تعطیل 
کنیم، بلکه نخســتین اصل در آموزش این است که هیچ چیز 

قابل آموزش نیست.
 جالب اســت، ما که معتقدیم دین امری فطری و درونی 
است، آن را آموزشــی کرده ایم و غرب به اصطالح غیر دیني 
و ماتریالیســت، نه تنها این کار را نمی کند که اتفاقاً برعکس 
مي گوید: امور دروني را باید کشــف کرد و نه آنکه کسب کرد! 
گویا مفاهیم  اسالمي دارد از غرب  طلوع مي کند! به جاي آنکه 
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ما این تعالیم ناب اسالم را به غرب صادر کنیم، آن ها حقایق ما 
را به ما گوشزد مي کنند! عجبا!

کتابی منتشــر شــده اســت به نام: »ارزش ها غیر قابل 
آموزش انــد« )Values Can not be Taught(. می پرســیم: 
چــرا؟ می گوید: چــون ارزش هاي دیني، ذاتــي و دروني  اند. 
شما نباید آموزش بدهید. ارزش ها کشف شدنی اند، نه کسب 
شدنی. ما حتی در اسناد باالدســتی آموزش و پرورش دچار 
خطاي فاحش دیدگاهي شده ایم و به تقلید از »روان شناسي 
رفتارگرایي« می نویسیم: درونی سازی ارزش های دینی. اصاًل 
این تعبیر درونی سازي می دانید یعنی چه؟ یعنی امری بیروني 
را باید بــه درون راه بدهید و هضم کنید. آنکه دین را دروني 
مي کند، نمي داند که اصاًل ذات دین دروني و فطري است و به 
درونی سازي نیازي نیست. مگر شما دین را بیرونی می دانید؟ 

یک مارکسیست بي دین باید بگوید درونی سازی دین، نه 
ما که بر اساس آیة 30 سورة روم دین را امري دروني و فطري 
مي دانیم. تو که می گویی دین امری فطری است، چرا می گویی 
درونی سازی؟ اگر بنویسیم درونی سازی انگیزة کنجکاوی، همه 
به ما می خندند. مضحک است، طنز سیاه است. این حرف های 
ما طنز تلخ اســت. مگر کســی دین را درونی می کند؟! دین 
درونی هست. این ها را از کجا گرفته اید؟ آیا هیچ گاه روي نوشته 
مي توان نوشته نوشت؟ آیا چیزي که در درون است، باز هم باید 
از بیرون وارد کرد؟ آیا وقتي یک چاه در درونش آب است، هیچ 
آدم عاقلي از آب بیرون آن را پر مي کند؟ یا بر عکس آن را حفر 

مي کند تا آب کشف شود؟ به قول مولوي: 
بر نوشته هیچ بنویسد کسي

یا نهاله کارد اندر مغرسي؟
پس چرا دین را بیرونــي مي دانید و مي خواهید به جاي 

اســتخراج از فطــرت، آن را به ذهن منتقــل کنید تا دروني 
شــود؟ این واژگان را از همین روان شناســی زرد گرفته اید. 
آن ها خودشان دیگر به این مفاهیم اعتقاد ندارند. برگشته اند و 
نظریه هاي سازاگرایي و اکتشافي را در آموزش مطرح کرده اند. 
آن وقت ما تازه داریم همان مســیر رفته و بازگشتة آن ها را از 
نو طي مي کنیم! آن ها اگر با پشــیماني و توبه از تونل ســیاه 
درآمده انــد، ما  داریم مي رویم داخــل این تونل! خیلی هم با 

افتخار!
امــا راه یادگیري از نایادگیري مي گــذرد، یعني تا آنچه 
را طوطي وار آموخته ایم کنار نزنیــم، نمي توانیم به یادگیري 

معني دار برسیم. 
پس نخســتین مســئله در آموزش، یاددهی نیســت، 
بلکه نایاددهی اســت، به قول تافلــر »Unlearning«. من 
اگــر بخواهم مصداق واالتر آن را بگویــم، همان  تزکیة خود 
)Unlearn to Relearn( »ماست. »نایادگیری برای یادگیری
که به یادگیری )Learn( منجر می شــود. اول باید ذهن را از 
لَُّهمَّ اَ ِرِنی  آنچه که هســت تهی کنی تا به قول پیامبر اکرم: »اَللَ
اْلَْشَیاَءَکَماِهَی.« این یعنی واقعیت را آن گونه که می خواهیم 

نبایــد بفهمیم، آن گونه که به ما می آموزند هم نباید بفهمیم؛ 
آن گونه که هســت باید بفهمیم. بــرای فهمیدن آن گونه که 
هست باید ذهنیت و آموزش های قبلی را کنار بگذاریم. ذهن 
شرطی شده مانع یادگیری ما می شود. تافلر می گوید: شهروند 
هزارة سوم کسی نیست که خوب چیزی یاد می گیرد. کسی 
است که خوب بداند که چه چیزهایی را یاد نگیرد. شما بهتر 
از بنده می دانید که اغلب افســردگی ها، اضطراب ها، کینه ها و 
حســادت ها از طریق یادگیری )Learning( رخ می دهند که 
ما باید نایادگیــری )Unlearn( کنیم. کار روان درمانی همین 
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نایادگیری است. یعنی چه کار کنیم تا این منطق عوض شود. 
با این حال آیا کسی می تواند نایادگیری کند؟ یادگیری  راحت 
است، نایادگیری سخت است. وقتی پول را در قلک می اندازید 
آسان است، اما برای درآوردن پول از قلک باید آن را بشکنید. 
باید فنا شود تا نایادگیری رخ دهد: بی فنا نتوان به ُکنه معنی 

اشیا رسید.
پس نایادگیری خیلی سخت اســت. تزکیة جان است و 
تزکیة جان فنای جان است. تربیت نکردن خیلی سخت تر از 
تربیت کردن اســت. سودمندترین نوع یادگیری »نایادگیری« 
اســت. موالنا می گوید: »از کجا جوییم علــم؟ از ترک علم.« 
قدرت آموزش در ضعف آن اســت. این از پائولو فریره است. 
او در کنگــرة شــمالـ   جنوب باالی تریبــون رفت و گفت: 
»دوســتان…« آنجا چه کسانی بودند؟ اغلب صاحب نظران و 
آموزش دهندگان جهان جمع  بودند. گفت: »من مایلم سخنم را 
با یک جملة پارادوکسیکال شروع کنم.« افزود: »قدرت آموزش 

در ضعف آن است.«
 بــا این حرف همهمه و غوغایــي در اجالس ایجاد کرد. 

مثل اینکه ما بگوییم گردِی دایره در چهارگوشی 
آن اســت. مکثی کرد و با این حرف بحث را به 
چالش کشید. بحث باید چالشی باشد، برخالف 
بحث های ما که بعضاً بالشــی می شود. وقتی او 
بحثش را باز کرد، گفتند پارادایم ما نســبت به 

تعلیم وتربیت دگرگون شد. 
چرا خداوند نوزاد انســان را در لحظة تولد 
ضعیف ترین نوزاد خلق کرده است، درصورتی که 
کــرم خاکی که تقریبا ضعیف ترین ارگانیســم 
را دارد، قوی تریــن نــوزاد را دارد؟ هر قدر نوزاد 

ضعیف تر، آن ردة تکاملی قوی تر و برعکس. شما ببینید، نوزاد 
کرم یک گره ســفالی در گردنش دارد در حد یک ســیناپس 
ارتباط عصبی که ظرف سه ثانیه با محیط سازگار می شود. یک 
جوجه که از تخم درمی آید، ســه روزه، یک بچه گربه سه ماهه، 
یک بچه شــامپانزه سه ساله و بچة انسان 16 ساله. چرا؟ چون 
هرچه ردة تکاملی قوی تر است نوزاد، ضعیف تر به دنیا می آید. 
این پارادوکس جالبی است. اینجاست که باید اذعان کرد که 

قدرت تربیت در ضعف آن است! 
 ســعدی هم حکایت جالبي را نقل مي کند که ترجمان 
بین قدرت و ضعف است و نشان مي دهد که هرچه ضعیف تر، 
قوي تر. او می گوید: دو درویش خراسانی مالزم صحبت یکدیگر 
ســفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر بدو شب افطار کردی 
و دیگر قوی که روزی ســه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به 
تهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را به خانه ای کردند و در 
به گل بر آوردند. بعد از دو هفته معلوم شــد که بی گناه اند. در 
گشــادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سالمت برده. 
مردم درین عجب ماندند. حکیمــی گفت: خالف این عجب 
بودی. آن یکی بســیار خوار بوده اســت طاقت 
بی نوایی نیاورد به ســختی هالک شد وین دگر 
خویشتن دار بوده است، الجرم بر عادت خویش 

صبر کرد و به سالمت بماند.
ســعدي یک رمان 300 صفحه ای را در سه 
خط به شــما می گوید و اجازه می دهد بقیه اش 
را کشــف و خلق کنید. سطور سفیدش سیاه تر 
از ســطور ســیاه اســت. آنچه که نگفته است، 
گویاتر از گفته هایش اســت. آنچه را که به قصد 
پنهــان می کند، با عظمت و هنر پنهان می کند 

با مرگ یادگیری، 
یادگیری را شروع 
می کنیم و با مرگ 
آموزش، آموزش 

را شروع می کنیم. 
نخستین اصل در 
آموزش این است 

که هیچ چیزی قابل 
آموزش نیست
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تا مخاطب خودش کشف و خلق کند. این را می گویند اعجاز 
کالم و خوانش متن که به مخاطب توهین نمی کند که بیاید 
نتیجه را بگوید. بچة ما وقتی قصه می خواند از او می پرســیم: 
خب، چه نتیجه ای گرفته ای؟ به او می گوییم بگو نتیجه گرفتم 

که از این به بعد حرف پدر و مادرم را گوش کنم. 
می گویند کســی پیش حاج آقایي  رفت و گفت: حاج آقا 
یک اســتخاره کن. گفت: باشد نیت کن. گفت: حاج آقا نیتش 
را هم خودت بکن! من به شما ایمان دارم و نیازي به نیت من 

نیست!
ما گاهی اوقات همین کار را می کنیم. به جای بچه ها نیت 
می کنیم و به جای بچه هــا نتیجه  می گیریم. تو چه کاره ای؟ 
بگذار بچه نتیجه بگیرد. »نه ما اینجا مربی هستیم، بچه باید 

مطابق نظر ما بفهمد و این نتیجه را بگیرد.«
خداوند به آن عظمت به انســان اجازه می دهد با ریسک 
هزاران خطا و خطر، خودش کشف کند. اما ما اجازه نمي دهیم. 
قدرِت تربیت در ضعف آن اســت، قدرت آموزش در ضعف آن 

است:
اندرین ره سوی پستی ارتقاست
بس زیادت ها درون نقص است

ژان پیاژه نیز نکتة تناقض آلودي دارد که مي گوید: هرگاه 
چیزی را به کودک آموزش می دهید مانع می شوید تا خود آن 
را شــخصاً کشف کند. ما بزرگ ترین مانع گذاران رشد کودک 
هســتیم، چون دائم آموزش می دهیم. این عین جملة پیاژه 

است که می گوید: 
 When you teach a child something, you take away

forever his chance of discovering it for himself

 پیاژه نگفته شانس یادگیری، گفته شانس کشف کردن را از 

کودک می گیرید. »دیس کاور« یعنی شما »کاور« را برمی دارید 
و آشکار می شود. این یعنی هست. دین فطری هست، کشفش 
کن، آموزش نده. آخر جمله هم جالب است، می گوید: »برای 
خودش«، ولی ما چه می گوییم؟ می گوییم: برای معلمش،  برای 
پــدر و مادرش. بچه های ما درس  خواندن را برای خودشــان 
نمی دانند. می پرسید: برای چه درس می خوانی؟ می گوید پدرم 
گفته است. می پرسی: برای چه تکلیف می نویسی؟ می گوید: 
معلم گفته اســت. به نظر من این جمله از پیاژه هم از کائنات 
است. بنابراین می گوید: یادگیری امری اکتشافی است، آن وقت 
ما دین فطری را اکتســابی کرده ایم با این بالیی که ســر آن 
آورده ایم. آموزش ارزش ها نیز باید اکتشافي و خالقانه باشد و 

نه اکتسابي و مقلدانه! 
خالقیت زمانی رخ می دهد که مــا از داده ها، اطالعات و 
معلومات فراتر برویم و آن هــا را پردازش کنیم. پیامبر )ص( 
می فرماید: َمَثُل المؤمِن كَمَثِل النَّحَلِة ؛ إن أَكَلْت أَكَلت َطيِّبا ، و إن 
َوَضَعت َوَضعت َطيِّبا، و إن َوَقعت على ُعوٍد َنِخٍر لَم َتكِسْرُه: َمثل 

مؤمن، مثل زنبورعسل است...
 تمام بحث ما این است. چرا در آموزش وپرورش خالقیت 
نداریــم؟ چون ما مورچه ای می آموزیــم و نه زنبوری. مورچه 
اندوزش می کنــد، اما زنبور پردازش می کنــد. مورچه تراکم 
اندوزشی اســت، اما زنبور تحول پردازشی. زنبور کیمیاگری 
می کند و آموزش وپرورش یعنی کیمیاگری داده ها و آموزه ها و 
اینکه من چگونه مواد خام را با بینش، مداخله و معرفت خودم 
پردازش کنم که حتی با آن چه که معلم من گفته است، مغایر 
شود. در حالی که امروزه ما می گوییم داده با ستانده باید برابر 
باشــد تا یادگیري رخ دهد. پس نمرة شما  بیست است. چرا؟ 
چون ماشاءاهلل عین همان چیزهایي که به شما منتقل کرده ام، 
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به رسم امانت بدون هیچ گونه خالقیت به من پس داده اي! هر 
چه معلم گفته، ماشــاءاهلل عین ضبط صوت تکرار کرده است. 

اینکه شد فلش مموری! 
اما زنبورعسل چه کار می کند؟  شهدها را از منابع مختلف 
را می گیرد، اما چیزی که تولید می کند اصاًل آن ها نیست. این 
همان مروارید پروري در آِب بدون مروارید اســت و ربطی هم 
به آب ندارد؛ اگرچه از آب است. شهید مطهری )ره( در کتاب 
»تعلیم  و تربیت در اسالم« همین علم مورچه اي و زنبور عسلي 
را مطرح می کند و مثال جالبی هم می زند. داســتان در مورد 
پسر رمالی است که می خواهد جانشین پدر شود. آن قالب را 
یاد گرفته اســت، ولی اصل را نمی داند. شهید مطهری خیلی 
جالب دربارة روح علمی حرف می زند. می گوید: دانشمند کسی 

است که روح علمی داشته باشد، نه مطالب علمی.
از کرلینجر هم که می پرســند علم چیســت، تعریف 
نمی دهد. می گوید علم کاری اســت که دانشمند می کند. نه 
انطباق ذهن با واقعیت یا تعاریف مشــابه. علم کاری اســت 
که دانشــمند با روح، روان و ســیالی وجودی اش می کند. ما 
نمی توانیم علم را از روح بگیریم، مثل وقتی است که ماهی را 
از آب بگیرید. وقتی ماهی را از اقیانوس می گیرید و روی تخته 
می گذارید، دیگر ماهی نیست، جنازة ماهی است. ما جنازة علم 
داریم، روح علم در روح دانشــمند است. برای همین است که 
کرلینجر می گوید: علم غیر قابل تعریف است، چون کاری است 
که دانشمند می کند. حال اگر توانستید آن کار را کشف کنید. 
آن کار جزو ذات دانشمند است؛ روح، روان و سیالی بودن غیر 

قابل تهدید و تعریف او. 
حال از این منظر، یادگیری حقیقی زمانی رخ می دهد که 
یادگیرنده از مطالب دریافت  شــده چیزی فراتر از آن ها را باز 

تولید و به عنوان ارزش  افزوده ارائه کند. ما در یادگیری ارزش 
 افزوده نداریم. استاد بعضاً ارزش  افزوده ای ندارد و دانشجو هم 
که از اول نداشــته است. ولی زنبور ارزش  افزوده دارد. ببینید 
این حدیث واقعاً مروارید بحث ماست. من می گویم چرا در پرلز 
به این مقاله اشاره کردم. من حدس زدم که شاید حتی نتوانیم 
به مقدمه هم برسیم، برای اینکه متأسفانه پیش آگهی ورود به 
این بحث مهم تر از خودآگاهی بحث است و پیش متنش بیشتر 

از خود متن زمان می برد. 
رِ«: هیچ  این است که موالی متقیان فرمود: »َلِعْلَم َکالتََّفکُّ
دانشی به  مثابة تفکر نیست. آن وقت تفکر چیست؟ تفکر یعنی 
مجهول یابی و نه معلوم یابی. در منطق مالهادي ســبزواری 
مي خوانیم که تفکر ترتیب دادن امور معلوم برای رســیدن به 
مجهول اســت. پس غایت تفکر رسیدن به مجهولي تازه براي 
تفکر دوباره اســت و نه پاســخي معلوم براي خاموشي تفکر. 
معناي عمیق »ذهن گســتری به جای ذهن اندوزی«  همین 
اســت. یعنی با مجهول آموزي است که  ذهن گسترش پیدا 

می کند. با معلوم، آموزش اتفاقاً مسدود می شود. 
به قول جان دیویي: طرح مسئله موجب حیات فکراست، 
اما  حل مســئله موجب مرگ فکر اســت. او می گوید وظیفة 
معلم سر کالس طرح مسئله و نه حل مسئله است. حل مسئله 
موجب ایست فکری مي شــود. عصب شناسان دریافته اند که 
وقتی مســئله در حال طرح است، کورتکس مغز فعال است. 
اما وقتي حل مي شــود کورتکس مغز تعطیل می شود! وقتی 
بچه دارد مســئله را حل می کند، آن موقع نورون ها با سرعت 
بیشــتري در ارتباط اند، ســیناپس ها فعال اند و هزاران کنش 
عصبی در اوج فعالیت رخ می دهد. این نشان مي دهد که تفکر 

منشأ دانش است.
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ِر« چیست؟ تفکر همان مجهول  »َلِعْلَم َکالتََّفکُّ
اســت، پس هیچ دانشــی مثل مجهول نیست. 

گفت هر چه بیشتر بدانی کمتر می دانی.
 آیا انیشــتین بیشتر می دانست یا ما؟ اتفاقاً 
ندانسته های انیشــتین خیلی بیشتر از ماست. 
گسترة ندانسته های انیشتین بیش از دانسته هاي 
اوســت. او چون خیلی می دانــد هیچ نمی داند. 
اگر بپرسند یک عقب مانده بیشتر مجهول دارد 
یا یک دانشمند، مسلم است که می گوییم یک 
دانشــمند. چون نسبت دانش و مجهوالت مثل 
شــعاع و قطر دایره است. من این را وام بگیرم از 
ایــن عبارت مقدس: »رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما«. من این را 
جای دیگری هم گفته ام. یادم هست جناب آقای 

دکتر محمدیان در یکي از نشست ها سخنرانی می کردند، نکتة 
خیلی ظریف، باریک و تازه ای را مطرح کردند. گفتند: غالباً این 
دعاي »رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما« را »خدایا علم من را زیاد کن« ترجمه 
کرده اند، ولی این غلط اســت. ایشان می گفت در آن صورت 
باید می گفت »رَّبِّ ِزْد ِعْلًما«، ولی می گوید: »ِزْدِني«. یعنی مرا 
به واسطة علم زیاد کن. علم ابزار بسط ماست؛ ابزار است و نه 
هدف. فرمود مرا به واسطة علم زیاد کن. علم در فلش مموری 
که زیادتر از همه اســت. اینکه ما گفتیم ذهن گســتری باید 

جایگزین ذهن اندوزی شود همین است. 
مجالت رشد ذهن گســتری می کنند، کتاب های درسی 
ذهن انــدوزی. البته آن هم خوب اســت. باالخــره این لیوان 
باید پر شــود، ولی هنر این است که این لیوان چقدر گسترده 
شــود. خود پیاژه می گوید: هوش یعنی ظرفیت )Capacity(؛ 
ظرفیت دانســتن و نه خود دانســتن. یعنی اینکه من چقدر 

می توانــم بدانم، اگر هیچ نمی دانم و آن عظمت 
من است. عظمت انســان ها به تراکم دانششان 
نیســت، به خواهش دانستگی شان است. »أَلَْم 
َنْشَرْح لََک َصْدَرَک.« برای همین است که می گوید: 

به تو ســینه ای گشــوده دادیم. مالک خداوند 
 »ISI« ،برای گزینش بنــدگان معلومات، معدل
و »PHD« نبوده است.  می گوید چقدر وجودت 
عظیم است. رسول اکرم حدیث شگفت انگیزي 
دارند که مي فرماید: »الُخلُق وِعاُء الّدین«: یعنی 
خلق ظرف دین اســت. من اگر آدم تنگ نظری 
باشم، هزار حدیث خلق گشوده هم که از پیامبر 
بخوانم، باز هم دینم تنگ نظرانه اســت. به جای 

حافظ، به داعش تبدیل می شوم.
»خوانش حافظی« و »خوانش داعشــی« از اسالم بسیار 
تفاوت دارند. حافظ گســترده  دل بود، برای همین قرآن را به 
14  روایت گســترده مي فهمید. داعش هم حافظ قرآن است؛ 
بعضاً خیلــی بهتر از ما. ولی می دانید کــه آن ها قبل از آنکه 
انسان بشوند، مسلمان شدند و قبل از آنکه »َفَسوي« بشوند 
به اصطالح »َفَهدي« شــدند و این هدایت عین گمراهي است. 
چون خلقشان تنگ، بسته و تاریک است، دین را تنگ و تاریک 
دیده اند. لذا این حدیث »الُخلُق ِوعاُء الّدين« خیلی حرف بزرگی 
اســت. می گوید اول ُخلقت را گشاده کن، بعد دینت گشوده 
می شود. خلقت تنگ باشد، گشوده ترین دین را هم تنگ نظرانه 
می بینی. شــما اگر کل آب اقیانوس را بریزید توي  این لیوان 
پالستیکي، آن وقت اقیانوس مي شود همین لیوان نیم وجبي.

خب، همة آنچه تا اینجا گفته شــد، مقدمه و پیش درامد 
بود  و هنوز وارد بحث نشــده ام. در این  پاورپوینت همان گونه 

اگر به بچه ای که 
خوابش می آید، بگویید 

نخواب  می خواهیم 
مهمانی برویم، بیشتر 

خوابش می گیرد. 
بگویید بخواب، خوابش 

می پرد. کنش های 
روانی اتفاقاً طوری 

هستند که اگر 
ارادی شان کنید، نابود 

می شوند
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که مالحظه مي فرمایید، بیش از 150 اســالید وجود دارد که 
من فقط 10 مورد آن را باز کردم و تازه می خواهیم برسیم به 
بحث اصلي پرلز. تازه اینجا وارد هدف اصلی مطالعات تیمز و 
پرلز می شــویم و بحث مؤلفه های آن که عوامل پنهان هم در 

همین بحث مطرح می شود. 
به اضافة اینکه می خواستم مطالبی دربارة وارونگی های تیمز 
و پرلز بگویم که چرا کشــوری معلم آموزش می دهد و نتیجة 
وارونه می گیرد و کشور دیگری با همان آموزش نتیجة مثبت 
می گیرد. چرا در کشــوري مثل ژاپن، نگرش دانش آموزان به 
درس ریاضي و علوم پایین ترین است اما عملکرد دانش آموزان 
در همان درس ها باالترین است؟ یعني چه؟ چرا در تیمز 2015 
باالترین رضایتمندي شــغلي از آن معلمان ایران است، اما در 
ژاپن بر عکس است؟ چرا باالترین ساعات آموزشي متعلق به 
آفریقاي جنوبي است )1200 ساعت در سال( اما پایین ترین 
عملکرد را در تیمز دارد و کمترین ساعات آموزشي در کشور 
لیتواني است )حدود 600 ساعت(، اما عملکرد آن باالتر است؟  
یا چرا در کشوري مثل هنگ کنگ، مفاهیم ریاضي )عدد، وزن، 
جرم و حجم( را دو ســال دیرتر از ما آموزش مي دهند، اما از 
نظر عملکرد از ما جلوترند. در حالی که در کشور ما، با دو سال 
زودرســي عملکرد پایین است؟ چرا آن تأخیر موجب تسریع 
مي شود و این تســریع موجب تأخیر؟ چرا در برخي کشورها 
مثــل کرة جنوبي، رابطة تراکم کالس و پیشــرفت تحصیلي 
مثبت است اما در کشــورهاي اروپایي منفي؟ و ده ها پرسش 
پرچالش و وارونه نماي دیگر که به راستي شگفت انگیز است و 
نگاه خطي، کّمي و سطحي ما را به سوي نگاه غیر خطي، چند 

الیة چند ساحتي و پیچیده سوق مي دهد.
 می خواســتم بگویم این وارونگی و آثــار پنهان چگونه 

است که متأسفانه به آنجا نرسیدیم. من به عنوان شاگرد شما 
اســتادان گرامی خیلی کودکانه و گستاخانه کنفرانسی دارم. 
حال مایلم که شــما نقدها، نظرها، اصال ح ها و رهنمودهایی را 

که برای تصحیح این بحث دارید مطرح کنید.

 پرسش و پاسخ
جعفر ربانی: خیلی خوش حالیم که امروز در خدمت شما 
هستیم. ما همیشه از صحبت های شما استفاده می بریم،  منتها 
می خواهم یک مورد کلی را عرض کنم. معموالً هر قدر امثال 
این بحث های مفید شما بیشتر می شود، ضمن اینکه آموزنده 
اســت، مخاطب را با سؤاالت بیشتری مواجه می کند که البته 
این حســن موضوع است. من دو سؤال دارم؛ آموزش های آزاد 
و غیررسمی که به صورت های متفاوت داده می شوند، هم در 
فرهنگ ما سابقه دارند و هم در آموزش وپرورش. در سال هایی 
کــه در آموزش وپرورش بودم و این صحبت را می شــنیدم، با 
خودم می گفتم: حال راه چیســت؟ مــا تقریباً هر قدر جلوتر 
آمده ایم و این سؤال ها بیشتر شده اند، در صحنة عمل دیده ایم 
که یا نتیجة عکس داده و یا عکس آن عمل شــده است. برای 
مثال، تقریبــاً در تمام مدارس غیردولتــی که مدارس مفید 
قلمداد می شوند، به بیشترین وجه نظام رسمی و تحکمی حاکم 
است. حال در دوران آمادگی کنکور جدا، در دورة ابتدایی هم 
همین طور اســت. می خواهم بگویم به این حرف ها کجا باید 
عمل شود؟ چه کســی باید ترتیب اثر بدهد؟ کجا می توانیم 
مدرســه ای پیدا کنیم که این برنامة آزاد را انتشار بدهد و بر 
اساس آن تربیت کنیم. این حلقة مفقوده ای است. سال هاست 

که به روش های مختلف این بحث ها مطرح می شوند. 
فرض کنیم در کالس های عادی می خواهیم یک موضوع 
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خاص، مثل تاریخ یا ریاضی درس بدهیم. معلم اگر بخواهد این 
شیوه های رسمی را به کار نگیرد، به چه صورت می تواند عمل 
کند که درعین حال برای آموزش هم بازدهی حاصل کند؟ در 
نهایت به نظرم می آید که مجموعة این مطالبی که دانشمندان 
آزادی  طلب گفته اند، در تمثیل به مثابة ویتامین هایی هستند 
که سوخت وساز بدن را تأمین می کنند، ولی درهرصورت اصل 
آموزش همان آموزش های رســمی است. اگر آن آموزش های 
رسمی نباشــند، نظام زندگی ما که با گذشته خیلی متفاوت 
است، ســامان نمی گیرد. درهرصورت این موضوعی است که 
فکر می کنم باید بیشتر روی آن بحث شود. همة ما که اینجا 
نشسته ایم، در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دائماً با 
این بحث ها مواجهیم؛ اینکــه چنین نظریاتی را چقدر جدی 

بگیریم، چقدر جدی نگیریم و کجا بیازماییم.
در زمینة دین هم همین طور اســت. فــرض بگیرید که 
بخواهیــم دین را به  طور رســمی و تحکمی آموزش ندهیم، 
ولی گفتمان حاکم بر دین که با سیاست تحکمی جامعه نیز 
هم خوانی دارد، اصاًل می گوید شما باید والیت کنید. شما باید 
یقة بچه را بگیرید و به این طرف بکشــید. تقریباً این در نهان 
ذهن همة ما وجود دارد. من اگر این حرف را جایی بگویم 10 
نفــر 10 حدیث برای من می خوانند کــه ما حدیث داریم. تو 
چرا می گویی آموزش آزاد. بچه اگر به حال خودش رها باشد، 

گمراه می شود. 
ســؤال دوم هم این است که: لطفاً دست کم بگویید، یکی 
از مرواریدهایی که آن آقا در مطالعات پرلز پیدا کرده اســت، 

چیست؟

دکتر کریمی: اگر من بگویم که نقض غرض می شــود، 

چون آن پنهان اســت. می گویند بگویــم آن کتاب چه گفته 
اســت. گفتند کیمیاگری به دیاری رفت و گفت من دست به 
هر چه بزنم، طال می شود. اهالی با شگفتی و کنجکاوی آمدند. 
یکی کلوخی آورد و گفت: این را طال کن. به محض دست زدن 
طال شد. یکی پرسید: چه کار کردی؟ گفت: می خواهید شما 
هم بدانید؟ هیچ کاری ندارد، اگر می خواهید به شما هم بگویم، 
فقط یک شرط دارد. شــرطش این است که وقتی به چیزی 

دست می زنی که می خواهی طال شود، به فکر طال نباشی!
 ای کاش این را نمی گفت. اگر نمی گفت الاقل اگر تصادفی 
دســت می زدند، ممکن بود طال شود. ولی وقتی گفت به فکر 
طال نباشید، همه خواســتند حواسشان باشد که به فکر طال 
نباشند و هیچ کس نتوانســت. آن کیمیاگر سخاوت نداشت، 
خست داشت. گفت برای اینکه کاری کنم که هیچ کس نتواند، 

باید راه  حلش را بگویم. 
مروارید همان نوحة آن بنده  خداست که وقتی گفت همه 
باید گریه کنند، گریه بند آمد. اگر به بچه ای که خوابش می آید، 
بگویید نخــواب می خواهیم مهمانی برویم، بیشــتر خوابش 
می گیــرد. بگویید بخواب، خوابش می پــرد. کنش های روانی 
اتفاقاً طوری هســتند که اگر ارادی شان کنید، نابود می شوند. 
یک تکنیکی به شما بگویم: هر موقع خواستید عصبانی نشوید، 
عصبانی بشــوید. من پریروز رفتم دفاع از برنامة تیمز و پرلز. 
خیلی عصبانی بودم، چون ما این همه داریم تالش می کنیم، 
بعد یکمرتبه می آیند شاخص هایی می گذارند و غیره. به مدیر 
امــور طرح و برنامه گفتم: من چون امروز اراده کردم عصبانی 
شوم، عصبانیتم کم شده اســت، وگرنه خیلی عصبانی بودم. 
عصبانیت من وقتی اراده می کنم نابود می شــود. اگر به بچه 
که دارد گریه می کند، بگویید گریه کن، آرام می شود. من سر 
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کالس که گاهی دانشــجو می خندد، اگر بگویم 
نخند منقبض می شود و از نگه داشتن خنده به 
خود می پیچد. می گویم: خیلی خب، لطفاً پنج 

دقیقه بخندید، تمام می شود. 
لذا ما اگر بیاییم آن عوامل پنهان را آشــکار 
و صورت بندی کنیم، دوباره همان داستان پیش 
می آیــد. حال در مورد اینکــه فرمودند آموزش 
رســمی الزم است و باالخره باید دین را رسمی 
آموزش بدهیــم، توضیحی بدهم. رشــتة من 
روان شناسی اســت و نمی خواهم راجع به دین 

حرف بزنم. من ده  پانزده ســال روان شناســی درس می دادم، 
اما چندین سال است که آموزش آن را کنار گذاشته ام و فقط 
درس هایی مثل آمــار و روش تحقیق را که نباید حرف بزنم، 
درس می دهم. دلیلش هم این اســت که یک بار داشــتم سر 
کالس با اشــتیاق و شــوق دربارة نظریه اریکسون و مراحل 
هشــت گانة »اپی ژنتیک« او حرف مــی زدم. چقدر هم بحث 
شــیرینی است و همه به وجد آمده بودند. بعد یک مرتبه یک 
خانمی در آخر کالس گفت: استاد کد کرج عوض شده است؟ 
به یکباره شوکه شدم که من چه مي گویم و او چه می پرسد؟ 
ما دنبال چه می گردیم و او دنبال کد کرج اســت. از آن تاریخ 
به بعد، درس دادن را کنار گذاشــتم. اصاًل برای چه کســی 
داریم می گوییم. من این حرف ها را سر کالس آموزش رسمی 
نمی زنم، حتی اینکه روان شناســی است، چه برسد به مسائل 
دینی و ارزش های اخالقی که جاي بسیار مقدس و واالیي دارد 
و نباید به مباحث آموزشــي و نمره اي آلوده شود!  لذا من فکر 
می کنم باید انگارة ما نسبت به تربیت و آموزش عوض شود تا 

ابزار و روش ما تغییر یابد.

 اروین یالوم در کتــاب »آن گاه که نیچه 
گریســت« می گویــد: »روش هــای درمان از 
منش های درمانگر زاده می شــوند« این منش 
است که به روش بها می دهد. اگر مبتکرانه ترین 
روش ها را به معلمی بگویید که منشش  خالق 
نیست، او خالقیت را نمي آموزد؛ چون انگاره اش 
غلط است. من افراد بی سواد و روستایی دیده ام 
که منش خالق  دارند، با اینکه در مورد تعلیم  و 
تربیت خالق، فعال و کودک مدارانه هیچ سوادی 
ندارند و استاد پروفسوری را هم دیده ام که حتی 
ممکن است دکترایش در  آموزش خالقیت  باشد، اما منشش 
خالق نباشد. اینکه گفتیم: »الُخلُق ِوعاُء الّدين«، اول ُخلق، انگاره 
و منش را درست کن و بعد روش ها از دل منش زاده می شود. 
در دست انسان های درست حتی ابزار نادرست به درست 
تبدیل می شــود. بر عکس، در دســت های انســان نادرست، 
حتی ابزار درســت به نادرســت تبدیل می شود. این موضوع 
در نظام های آموزشــی نیز قابل تعمیم است. بهترین روش ها، 
منابع، تجهیزات، محتوا، برنامه و امکانات اگر در دســت معلم 
ناشایست باشد، همة سرمایه ها ناشایست و زیان بار می شوند. بر 

عکس آن نیز صادق است.
برای همین است که تغییر انگاره نخستین گام در اصالح 
است. معلمی که با این انگاره سر کالس می رود، می تواند خیلی 
چیزهای رسمی را غیررسمی بگوید، خیلی چیزهای دیکته ای 
را رغبتــی کند و مانند آن. من ایــن را تجربه هم کرده ام. به 
مدرسه ای رفته بودیم تا برای اولیا صحبت کنیم. مدیر مدرسه 
برتریــن بچه ها را به لحاظ تربیتــی آورده بود و می گفت این 
چند نفر از نظر ادب اجتماعی، اعتمادبه نفس، حســن خلق و 

غالباً ما آنچه را که 
آگاهانه یاد مي گیریم، 
دروني نمي کنیم. اما 

آنچه که ناخودآگاه یاد 
مي گیریم، در عمق 
وجودمان  رسوب 

مي کند، بي آنکه بدانیم 
که مي دانیم
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مسائل دینی از همه برترند. بعد پدر و مادر این ها را آورده بودند 
که بگویند چه کار کرده اند، بچه شان این طور شده است. فکر 
می کردند کارخانة جوجه کشی است. شما می خواهید ماشین 
را راه بیندازید، اگر از پدرتان که 50 سال است رانندگی کرده 
بپرسید چه کار کنم که ماشین خاموش نشود، نمی تواند مثاًل 
به شما بگوید دو سانت کالچ را باال ببر. می گوید درست است 
من پنجاه سال راننده ام، اما نمی توانم به تو چیزی بگویم. باید 
پشت ماشین بنشینی و مثاًل ببینی صفحة کالچش تیز است 
یا کند، گازش تند است یا نه، شیب خیابان چقدر است و قلق 

آن دستت بیاید. این قلق یعنی هنر که غیرقابل انتقال است. 
لذا باید انگارة من نسبت به آموزش عوض شود. اگر انگاره 
عوض شــود من با لگن و آفتابه آپولو هوا می کنم. اما آپولو را 
بده دست آدمی که انگاره اش غلط است، می کند لگن و آفتابه. 

حافظ می گوید: 
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند؟
عــده ای خاک را کیمیا می کنند و عــده ای هم کیمیا را 
خاک می کنند. ما یک قید گذاشــته ایم و می گوییم هر کس 
از زیر آن رد شــد بیاید تو. مثاًل می گوییم همة قدهای 160 
سانت تو بیایند. بعد می گوییم همایش چگونگی بلندکردن قد 
اســت و ما باید بلند قد باشیم. ما کوتاهیم، ژن ما کوتاه است، 
کاریش نمی توانیم بکنیم. تو ما را با این قید تو آورده ای و حال 
می خواهی بلند قد شــویم؟! من نمی توانم به یک آدم افسردة 
درون گرا بگویم شــما باید قریحة طنازی داشته باشید. اصاًل 
قریحة او رو به انزواســت. مــا نمی توانیم با منش های دیکته 
شده آموزش بدهیم. »الُخلُق ِوعاُء الّدين« می خواهد چه بگوید؟ 
می گویــد اول باید خلق را تغییر بدهید، آن وقت دین فرد هم 

بر اســاس خلقش خوانش پیدا می کنــد. در مورد معلم ها و 
به خصوص مربی ها هم فکر می کنم این طور است. 

من از ســال 1360 در امور تربیتی معاون پرورشی بودم؛ 
بســیار تندرو. طوری که اگر بچه ها را همیــن اردوگاه میرزا 
کوچک خان می بردیم، در اتوبوس می گفتیم بچه ها وقت تلف 
نکنید، همه صلوات بفرستید،  همه ذکر بگویید، ما داریم پول 
بیت المال را هزینة شما می کنیم. ساعت چهار صبح بلندشان 
می کردیم برای نماز. به آن ها فشار می آوردیم که دینی شوند؛ 
برای اینکه می گفتیم هزینه کرده ایم. تازه من خوبشان بودم. 
یکــی از همکاران ما هفته ای یک بــار بچه ها را می برد در قبر 
می خواباند به عنوان یاد آخرت. ما این طور کار می کردیم تا بعداً 
فهمیدیم درست اســت که از روی دلسوزی بوده، اما به قول 

کیشلوفسکی جهنم پر است از افراد با نیت خیر!

فریبرز بیات: من از بحث شــما خیلی استفاده کردم، اما 
فکر کردم شــما آن کنشــگر فعال، خالق، ویرایش نشده و به 
تعبیری، طبیعی و خودجوش را در مقابل ساختار و سازمان ها 
قرار داده اید. درواقع به نوعی نفی ساختارهای مدرن آموزشی 
که برای آموزش فرایندی قائل اند و آن را رســمی، قاعده مند 
و هدفمند کرده اند. شما دارید فرد و کنش فردی را در مقابل 
ساختار قرار می دهید. می خواستم ببینم این استنباط درست 
اســت و اگر درست است چه باید کرد؟ توصیة عملی شما به 
ما چیست؟ در نفی تان ما با شما همراهیم اّما اگر سازمان های 
آموزشی و شــیوه های مدرن آموزشی  را نفی کنیم، شما چه 
پیشــنهادی برای ما دارید؟ از طرف دیگــر آموزش این فرد 
کنشــگر خالق و به تعبیری می توانم بگویم وحشــی چگونه 

ممکن است؟
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 دکتر کریمی: ما فقط می گوییــم ال اله، اما »من چو ال 
گویــم مراد اال بود«. یعني اگر بدانیم که چه کارهایي را نباید 
بکنیم، کارهایي باید بکنیم از دل آن ها زاده مي شــوند و اصاًل 
نیازي به گفتن و توصیه کردن نیســت. شما اگر بخواهید از 
داخل این ســالن بیرون را ببینید، باید پرده هاي پنجره کنار 
بروند و گرد و خاک روي شیشه پاک بشود. آنگاه خود به  خود 
بیرون نمایان مي شود. براي همین است که فرمود: ِان تتقواهلل 
یَجعل لکم ُفرقانا؛ یعني همین که پاک شــدید بینا مي شوید. 
نیازي نیست کار دیگري بکنید تا بینا شوید، به عینک و اضافه 

کردن چیزي بر چشم خود نیاز ندارید؛ فقط پرده را بردارید 
 مایکل مور فیلمی دارد بــه نام: »دیگر کجا را بگیریم« 
)Where to Invade Next(. این فیلم مستند است که توصیه 
می کنم ببینید. او در این مستند برترین وجوه موفق کشورها را 
به لحاظ آموزشی، رعایت قانون، جرم خیزی، اقتصادی و غیره 
را  بررســی کرده است. از جمله مثاًل اینکه چرا کشور پرتغال 
در سال 2001 بیشترین آمار اعتیاد، بزهکاری و جنایت را در 
بین کشورهای اروپایی داشت و االن کمترین است؛ طوری که 

مشکل بی کاری پلیس و خالی بودن زندان ها را دارند. 
در ســکانس دیگری به فنالند مــی رود که آموزش عین 
زندگی اســت و بدون هیچ دیوار، ســاختار و سازمانی انجام 
می شــود. درعین حال بازده آموزشــی آن ها بیشــتر از همة 
کشورهایي است که هزاران تشکیالت، برنامة رسمي، تشویق 
و تنبیه، ترفند دارند. در آنجا  آموزش واقعاً بازی اســت، گیم 

هم نیست. 
یا در فیلم کشــور پرتغال و کاهــش جرم و اعتیاد خیلی 
جالــب توضیح می دهد که اصاًل جــرم چگونه محو و چگونه 
تشدید می شود. به قول موالنا: »منع جز رغبت را نیفزاید« و ما 

این کار را کرده ایم و روزبه روز می افزاییم. اتفاقاً برعکس، وقتی 
چیزی را اجبار می کنیم نابود می شــود. کتابی هست به نام: 
»تنبیه به  مثابة پــاداش« )Punished by Rewards( از الفی 
کوهن. اگر این کتــاب را بخوانیم، به  واقع باید برای برخي از 
برنامه ها و اقدامات خود عزای عمومی و جشن بیهودگی بگیریم 
که چگونه با  تشویق و تنبیه بیروني مانع شوق و خوف دروني 
مي شویم؛ چون از تشویق و تنبیه قرآنی دور شده ایم. تشویق 
و تنبیه قرآن در ذات عمل است و نه صرفاً پیامد مادي عمل!

 تشــویق و تنبه در قرآن یک راهکار )تاکتیک( است و نه 
راهبرد! ابزار موقت بیدار کننده و تحریک کننده اســت و نه 
هدف غایي. در جهنم هیچ هیزمی غیر از خود عمل نیســت، 
ولی ما فکر می کنیم در جهنم چیزی جز قیر و هیزم نیست. 
خود عمل نیک، پاداش است. در کتاب تنبیه به مثابه پاداش، 
می گوید وقتی شما رفتاري را  که خودانگیخته و فطري است، 
از بیرون تشــویق مي کنید، انگیزه و شــوق دروني را از بین 

مي برید!
در این کتاب همین بحث نقد نظام هاي آموزش وپرورش  
مبتني بر تشــویق و تنبیه  را مطرح می کند. ما متأســفانه از 
همین ها الگو گرفته ایم و خیلی هم افتخار می کنیم که به روز 
است و با بنا شدن دانش توسط فرد ارتباط دارد. سندهای ما 
هم بعضاً متناسب با این نظریه هاي نادرست و غیر الهي شکل 
گرفته اند. چون ســعي مي کنیم خودمان را به اصطالح به روز 
کنیم، مثاًل جست وجو می کنیم تا بهترین و جدیدترین نظریه 
را دریافت کنیم که نگویند شما کهنه نگر و سنت گرا هستید. 
آن وقت بــدون توجه به مباني دیني و قرآني خودمان، به این 
نظریه هــا اتکا مي کنیم و براي دیني بزک کردن هم، تعدادي 
حدیث و آیه در پاورقي و حاشیه مي نویسیم که رنگ دیني و 
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قرآني هم پیدا کند. حــال آنکه تمامي پیش فرض هایمان را 
همان روان شناسي زرد و بازاري شکل داده است.

آن ها به این اصل رســیده اند که اگر امور آموزشی فطری 
را از بیرون تقویت کنید نابود می شــود. مــا داریم این کار را 
می کنیم، دوره  به دوره هم می بینیم کم رنگ می شود، ولی باز 
اصرار می ورزیم. در این کتاب مثالی زده از پیرمرد عصبی که 
بچه های محل را به خاطر بازی و سروصدا دعوا می کرد. بچه ها 
از عصبی شدن پیرمرد بیشتر کیف می کردند، طوری که مدام 
توپشــان را در خانة او می انداختند تا دعوایشــان کند. وقتی 
بیرون می رفت هم بچه ها دورش را می گرفتند و هو می کردند. 
او دیگر جرئت نمی کرد بیرون برود. به پســرش در یک ایالت 
دیگر زنگ می زند که بیا مرا از دست این بچه هاي شرور  نجات 
بده. از او می خواهد با خانوادة بچه ها حرف بزند، ولی خانواده ها 
هم می گویند نمی توانند حریف بچه هایشان بشوند. دست  آخر 
ناامید پیش یک روان شــناس می رود. روان شناس می گوید: 
مشکل شما خرج دارد. او فکر می کند باید چندین جلسه برای 
درمان برود و حق ویزیت بپردازد. می پرسد: چقدر خرج دارد و 
چند جلسه الزم است؟ روان شناس می گوید: همین یک جلسه 
کافی است، اما این کاری که می گویم انجام بدهي خیلي خرج 
دارد. دکتر روان شــناس به پیرمرد می گوید: شما از فردا باید 
مقدار مشــخصی پول به بچه ها بدهید تا ظرف یک ماه کاری 

کنم هیچ بچه ای سراغتان نیاید.!
 گفت: فردا بچه ها را جمع کنید و بگویید تصمیم گرفته ام 
از امــروز، برای دنبال کردن من و هوکردن و مســخره کردن 
من  به شــما پول بدهم. از امروز یک دالر به کسانی می دهم 
که دنبال من بیایند. چند روز اول همة بچه ها آمدند و خیلي 
خوش حــال بودند که هم بازي مي کنند و هم پول مي گیرند. 

چقدر عالي! هفتــة بعد پیرمرد بچه را جمع کرد و گفت: من 
شرمندة شما هستم، پولم ته کشیده است. بیشتر از 50 سنت 
ندارم. هر کس می خواهد بیاید فقط مي توانم 50 سنت بدهم. 
عدة زیادی از بچه ها کنار کشیدند و گفتند مگر ما بي کاریم که 
براي 50 سنت دنبال تو بیاییم؟ ما به خاطر 50 سنت وقتمان 
را تلف نمی کنیم. همین روند ادامه داشت تا هفتة بعد به 20 
سنت و آخر هم یک سنت رسید که دیگر هیچ بچه اي نیامد! 
چرا؟ چون روان شناس کارش درست بود. او منبع لذت دروني 
را به منبع بیروني تغییر داد، یعني تغییر منبع لذت. کاري که 
ما متأسفانه با دانش آموزان انجام مي دهیم و روزبه روز آن ها را 

از فطرتشان بیشتر دور مي کنیم! 
آن روان شــناس کنــش مبتنی بــر لذت درونــی را، از 
طریق جایگزینی لذت بیرونــی، حذف کرد. چون یک کنش 
خودانگیختة قلبی را به یک کنش  دگر انگیخته تبدیل کرد. 

من مخالف سازمان یافتگی، ساختار و اصل آموزش نیستم. 
خدای  نکرده آدم آنارشیستی نیستم که حاال اجازه داده اند هر 
چه دلم می خواهد بگویم. می خواهم بگویم که پدر و مادر هم 
در تربیت کودک ســعی می کند، چیــزی را به بچه یاد بدهد 
که خودانگیخته باشد و فقط مبتنی بر تنبیه و تشویق نباشد. 
خیلی از مدارس این کار را کرده اند و من می توانم به شما سند 
بدهم از مدارسی که تشویق و تنبیه را برداشته اند. چند سال 
پیش کتابی نوشتم به نام »تربیت آسیب زا« و توضیح دادم که 
تشویق بیرونی مانع شــوق درونی است. من هیچ سندی جز 
حرف های خودم نداشتم و بســیار هم محکوم شدم که پس 

تشویق، بهشت و جهنم چه می شود!
را نمی فهمیـم. می گفتـم  این هـا   فکـر می کردنـد مـا 
بهشـت و جهنـم قرآنـی را بـا روان شناسـی و گفتمـان غربی 
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قاطـی نکنیـد. آن زمـان مدرسـه ای ایـن کار را کـرد. در ابتدا 
خیلـی بـا مقاومـت مواجـه شـد و اولیـا اعتـراض داشـتند. 
بعـد کم کـم مثـل معتادی کـه هروئینـی کـه از بیـرون وارد 
خونـش شـده خـارج می شـود و نوروترانسـمیترهای مغزش 
فعـال می شـوند، همه چیـز تغییـر کـرد. شـما فکـر می کنید 
بـرای چـه وقتـی معتـادی تـرک می کنـد تمـام تنـش درد 
می گیـرد؟  برای اینکه نوروترانسـمیترهای ضددرد بر اسـاس 
اصـل تعادل جویـی متوقف می شـوند. وقتی محـرک مورفین 
از بیـرون بیایـد، مولـد مورفیـن از درون تعطیـل می شـود تا 
تعـادل برقـرار شـود . البتـه اخیراً شـنیده ام که طب سـوزنی 

چینـی می توانـد دوبـاره نوروترانسـمیترها را بیـدار کند.
 خالصه در آن مدرسـه سـه سـال طول کشید تا تشویق 
و تنبیـه برداشـته شـود، ولـی بعـد بچه هـا از خـود یادگیری 
لـذت می بردنـد نـه از پیامـدش؛ از خود کشـف و نـه از پیامد 
آن. از مدرسـه اسـم نمی برم، چون ممکن اسـت تبلیغ شـود؛ 
ولی چند مدرسـه در تهران و شـیراز و اصفهان، نظام تشـویق 
و تنبیـه ندارنـد. می شـود بـه این هـا عمـل کـرد، بـه شـرط 
اینکـه برگردیـم به فطرت انسـان. خداوند تمامی سـازوکار ها 
را در درون ما گذاشـته اسـت؛ مثل کنجکاوی دوران کودکی 
کـه بچـه بـدون پـاداش و تنبیه کنجـکاوی می کنـد و حتی 
تنبیـه می شـود کـه کنجـکاوی نکند. وقتـی آمد مدرسـه به 
او نمـره و جایـزه می دهیـم کـه کنجـکاوی کـن، ولـی دیگر 
نمی کنـد. انیشـتین می گویـد: »ایـن یـک معجـزه اسـت که 
آموزش وپـرورش هنـوز نتوانسـته انگیـزة کنجـکاوی را نابود 
کنـد.« مـن می گویـم آقـای انیشـتین بلنـد شـو و ببین که 

مـا معجـزه کرده ایم.
گفت صحبت های خود کوته کنید

پند را در جان و در دل ره کنید
گر کمالم با کمال انکار نیست،

ور نی ام این زحمت و آزار چیست
این همه گفتیم لیک اندر بسیج

بی عنایات خدا هیچیم هیچ
بی عنایات حق و خاصان حق

گرملک باشد سیاه هستش ورق
گر خطا گفتیم اصاًلحش تو کن
مصلحی تو ای تو سلطان صفات
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مراسم نکوداشــت پنج تن از بزرگان و پیشکسوتان 
مجالت رشد، با عنوان »پنج ستاره در آسمان رشد«، در 
انتشارات و تکنولوژی  نوزدهمین نشست ساالنة »دفتر 
آموزشــی«، در مجتمع فرهنگی-رفاهی رشد )تنکابن( 

برگزار شد.
در این مراسم که روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1396 
برگزار شــد، از دکتر منیژه رهبر، سردبیر مجلة »رشد 
آموزش فیزیک«، دکتر زهرا گویا، ســردبیر مجلة »رشد 
آموزش ریاضی«، شهال زارعی، مدیر داخلی مجلة »رشد 
آموزش زبان های خارجی«، محمدعلی بخشــوده، مدیر 
داخلی مجلة »رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش« و 
جعفر ربانی، سرویراستار مجالت رشد تجلیل به عمل آمد.

• • •

 خانم دکتر رهبر را همیشه با لبخند دیده ایم
در این مراســم ابتدا فیلم کوتاهی از زندگی دکتر منیژه 
رهبر پخش شد و سپس محمدرضا حشمتی، سردبیر مجلة 

پنج ستاره در آسمان رشد
گزارشی از مراسم تجلیل از پنج تن از پیشکسوتان مجالت رشد در همایش ساالنه

نصراهلل دادار

گزارش

دکتر منیژه رهبر
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رشــد معلم که شــاگرد خانم دکتر بوده است، 
در وصف ایشــان صحبت کرد. حشمتی در این 
مراسم چنین گفت: »من در دهة 1360، توفیق 
شــاگردی خانم دکتر رهبر را در دانشگاه تهران 
داشتم. درس های موج، فیزیک هسته ای، تاریخ 
علم و آزمایشــگاه فیزیک هسته ای را در محضر 
ایشــان گذراندم. در درس موج و درس فیزیک 
هسته ای دانش علمی خانم دکتر برای ما خیلی 

جذاب بود.
کالس تاریخ علم ایشان جمعاً 12 دانشجو 

داشــت. کتابی که برای این درس می خواندیم »فلسفة علم«، 
چاپ »انتشارات ســروش« بود. وقتی که به بخش »پیدایش 
دانایی« رســیدیم، به خانم دکتر گفتم: من یک اشکال دارم. 
ایشــان در پاسخ به من گفت: اگر اشــکال داری برو جوابش 
را بیــاور و بــرای این کار هم پنج نمره داری. ایشــان روحیة 
جســت وجوگری در ما ایجاد می کرد و این کار برای ما خیلی 

مهم بود. 
یکی دیگــر از ویژگی های خانم دکتــر رهبر این بود که 
همیشه با روی باز با ما برخورد می کرد. یادم هست که وقتی 
روز اول سر کالس خانم دکتر رهبر رفتیم، ایشان نقطه ای روی 
تابلو گذاشت و از ما پرسید: بچه ها االن ما کجاییم؟ ما گفتیم 

خیابان امیرآباد شــمالی، گروه فیزیک دانشگاه 
تهران. بعــد دور این نقطه چند دایره کشــید 
و وضعیت آن نقطه )محلی کــه ما بودیم( را با 
محیط اطراف و جهان نشــان داد. او با این کار 
می خواست به ما بگوید که به قول امروزی ها ما 

در این هستی، عددی نیستیم. 

یک خاطرة خوب دیگر هم از ایشــان دارم. 
آن زمان درس آزمایشگاه برای ما خیلی سخت 
بود. خودش یک ســاعت و نیم طول می کشید. 
ولی گزارش نوشتن ، ترسیم نمودار و … وقتی 
زیادی از ما می گرفت. خانم دکتر رهبر در درس 
آزمایشگاه فیزیک هسته ای این سخت گیری ها را 

برای ما نداشت.
در طول تحصیل فقط یک بار از خانم دکتر 
رنجیدم و آن زمانی بود که ســر امتحان پایانی 
درس تاریخ دیدم که ایشان پانزده سؤال تستی 

داده  است. ما تا آن زمان با سؤال تستی برخورد نکرده بودیم.
به یک نکتة دیگــر هم درمورد خانم دکتر اشــاره کنم: 
می گویند معلم وقتی می خواهد تدریس کند باید چهار کاله 
ســرش بگذارد: 25 درصد تدریس، 25 درصد مشــاوره، 25 
درصد دوست داشتن بچه ها و 25 درصد هم مدیریت کالس. 
خانــم دکتر همة این چهار مورد را می پذیرفتند و حاصل این 
شده بود که ما به راحتی در کالس ایشان می توانستیم، سؤال 
کنیم و مطالبمان را بگوییم. مهم ترین نکته در معلمی  ارتباط 
اســت و ارتباطی که خانم دکتر با دانشجویان برقرار می کرد، 

خیلی خوب بود.
یادم می آید یکی از دوســتانم در دورة کارشناسی ارشد 
بــه نام ناصر علیشاهی ها از دانشگاه شریف در 
دانشگاه تهران قبول شده بود. در دانشگاه تهران 
درس »الکترودینامیک« داشــت که آن را قباًل 
در دانشــگاه صنعتی شریف گذرانده بود. به من 
گفت: من این درس را گذرانده ام، اما می خواهم 
دوباره آن را در دانشــگاه تهران هم بگذرانم. آن 

محمدرضا حشمتی: 
خانم دکتر رهبر 

همیشه با روی باز با ما 
برخورد می کرد و همة 
دانشجویان می گفتند 
که ما در کنار ایشان 

احساس آرامش 
می کنیم

منیژه رهبر: پیشرفت 
هر جامعه ای با آموزش 

افراد آن جامعه 
امکان پذیر است
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موقع خانم دکتر مسئول تحصیالت تکمیلی بود. من و دوستم 
خیلی راحت به اتاق خانم دکتر رفتیم. وقتی دوستم موضوع 
را مطــرح کرد، خانم دکتر خیلی راحت پذیرفت و اصاًل کاری 
نداشت که ایشان قباًل از دانشــجویانش بوده است یا نه. این 
روحیــة خانم دکتر بود. من اگر بخواهم بگویم درســی که از 
خانم دکتر گرفته ام چیســت، باید بگویم: ایشان را همیشه با 

لبخند می دیدیم.«

 جامعه با آموزش پیشرفت می کند
دکتر منیژه رهبر در ادامة این مراسم، ضمن تشکر از همة 
دســت اندرکاران برنامه و حاضران گفت: »من از صمیم قلب 
می گویم که یکی از خوش شانسی هایم در زندگی این بود که با 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی همکاری داشتم. چون در 
اینجا با افرادی همکاری داشتم که به جز محبت و خو ش رویی 
چیز دیگری از آن ها ندیدم و ضروری می دانم، از همة کسانی 
که در این دفتر در طول این مدت با آن ها همکاری داشته ام، تشکر 
کنم. این دفتر فرصتی در اختیارم گذاشت که قدمی کوتاه برای 

دبیران و دانش آموزان بردارم تا آن ها بیشتر مفید باشند.
رشتة اصلی من مهندسی هسته ای است. وقتی درسم در 
دانشگاه تهران تمام شــد، مصادف بود با افتتاح راکتور اتمی 
دانشــگاه تهران که آن موقع در خیابــان امیرآباد و متعلق به 
دانشــگاه تهران بود. از من خواستند که آنجا کارآموزی کنم 
و مشغول به کار شوم. وقتی در این راکتور مشغول کار شدم، 
دیدیم همه چیز همان طور است که در کتاب خوانده ام. همین 
موجب شد که خیلی به رشته ام عالقه مند شوم. بعد برای ادامة 
تحصیل به انگلستان رفتم و سازمان انرژی اتمی تشکیل شد 
و آن راکتور جزو سازمان انرژی اتمی شد. بعد که از انگلستان 

برگشــتم، همکارانم که در دانشگاه تهران بودند گفتند که ما 
می خواهیم در دانشگاه بمانیم. همین موجب شد که من هم به 

دانشگاه تهران برگشتم و مشغول کارهای معلمی شدم.
همان طــور که آقای حشــمتی فرمودند، مــن آن موقع 
بر حســب نیازهایی که وجود داشــت، آموزش چند درس را 
برعهده داشــتم. چون رشــتة تحصیلی من کاربرد هسته ای 
عملی بود درگیر کارهای متفاوتی شــدم. به هر حال همیشه 
ســعی کرده ام کارهایی را انجام دهم که برای کشور و جامعه 
مفید باشد. تجربة من این است که کشور ما کشوری است با 
امتیازها و منابع خیلی زیاد. من فکر می کنم که کوشش های 
ما می تواند کشور را بهتر از آنچه که هست بکند و این نیازمند 
آن اســت که ما به افراد جامعه آگاهی بدهیم که پیشرفت هر 
جامعه، با آموزش افراد آن امکان پذیر می شــود. ثروت واقعی 
هر جامعه، قشــر تحصیل کردة آن است. اگر بخواهیم جایگاه 
شایســتة خودمان را در جهان پیدا کنیم، باید به امر آموزش 
خیلی توجه کنیم. من خوش حالم، کســانی که روزی شاگرد 
من بوده اند، امروز خودشــان افراد برجسته ای شده اند و امروز 

با کسانی همکارم که روزی افتخار معلمی آن ها را داشته ام.«

 دکتر زهرا گویا در نگاه شاگرد، همکار و دوست
در ادامة این مراسم، پس از پخش فیلم زندگی خانم دکتر 
زهرا گویا، نوبت به ســپیده چمن آرا، سردبیر »رشد برهان 
متوسطة اول« رسید تا به عنوان شاگرد، همکار و دوست دکتر 
گویــا دربارة او بگوید. او که معلوم بود هیجان دارد و بســیار 

احساساتي شده است، صحبت خود را این چنین آغاز کرد:
»خیلی خوشحالم در مراسمی شرکت مي کنم که در آن 
از استاد عزیزم خانم دکتر گویا تجلیل می شود و خوشحال ترم 
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که به من فرصت داده شد، در این مراسم چند دقیقه ای دربارة 
 این عزیز صحبت کنم. وقتی آقاي نادري به من گفتند که به 
اندازة پنج دقیقه در مراسم بزرگداشت دکتر گویا حرف بزنم، 
ابتدا فکر کردم کار ساده ای است. ولی وقتی نشستم فکرهایم 
را بنویسم و خودم را برای این کار آماده کنم، دیدم که چه قدر 
حرف براي گفتن دارم و چه قدر سخت است که بخواهم همة 
آن حرف هــا را در پنج دقیقه بگویم و حق مطلب را هم واقعاً 
ادا کنم. آن هم دربارة کســی که سال هاست هم معلم بوده، 
هم همکار من و هم دوستی صمیمی و عزیز برای من. اگرچه 

مشکل است ولی سعی خودم را می کنم.
آشــنایی من با خانــم دکتر گویا به خیلي ســال پیش 
بازمي گــردد؛ به اوائل دهة 1370، وقتی من 21 یا 22 ســاله 
بودم. در آن زمان دکتر گویا تازه به ایران برگشته بود و سلسله 
درس هایی در دانشــکدة ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف در 
خصوص حل مسئله و آموزش ریاضی مي گذاشت. من دورادور 

می شنیدم و گاهی هم در این کالس ها شرکت می کردم.
ولي اولین همکاری رسمی من با ایشان، در دورة بازآموزی 
کتاب »جبر و احتمال« بود، مردادماه سال 1373 در کرمانشاه. 
االن که دارم دربارة آن صحبت می کنم، لحظه لحظة آن روزها 
از جلوی چشمانم می گذرند. لحظه هایی که با هم هماهنگی 
می کردیم که چه کسی مسئول چه بخشی باشد و آن بخش را 

توضیح دهد؛ ترنسپرنسي هایي که باید براي ارائه 
آماده مي کردیم؛ جلساتی که با معلمان داشتیم؛ 
و بعد از جلسات، دیدارهایی که از آثار فرهنگی 
و تاریخی شــهر کرمانشــاه مانند طاق بستان، 
نقش رستم و ... کردیم. همة این ها جزو بهترین 
خاطرات من بوده و هست. من در آن سفر خیلی 

چیزهــا از خانم دکتر گویا یاد گرفتم. یاد گرفتم با معلم هایی 
که سال ها کتابی را تدریس کرده اند، نسبت به تغییرات خیلی 
مقاومت می کنند و حتی از تغییرات می ترسند، چه طور باید 
متواضعانه و محترمانه برخورد کرد. چطور دانش 
جدید را به آن ها بدهیم، چطور به آن ها اطمینان 
بدهیم که می توانند این تغییرات را انجام دهند، و 
چطور اعتمادشان را جلب کنیم. خانم دکتر گویا 
همیشــه در جمع های معلمي این گونه برخورد 
می کرد و من هم به عنوان یک شــاگرد کوچک 

زهرا گویا: معلمی 
عشق من است و هیچ 
وقت خودم را در هیچ 
شغلی به غیر از معلمی 

تصور نکرده ام

دکتر زهرا گویا
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ایشان، همیشه می کوشیدم که این گونه باشم تا بتوانم موفق 
شوم.

بعــد از همکاری در دورة بازآموزی در کرمانشــاه، باز هم 
درکارهای آمــوزش ریاضی، مثل برگــزاری کارگاه های حل 
مسئله، با ایشان همکاری داشتم. هم با ایشان کار کردم و هم 
از ایشــان خیلی چیزها آموختم. تا اینکه در سال 1380، هم 
مدیرداخلی مجلة »رشــد آموزش ریاضی« شدم و هم رسماً 
شــاگرد ایشان در دانشگاه شهید بهشــتی؛ به عنوان یکي از 
شش دانشجوي اولین دورة کارشناسی ارشد آموزش ریاضی. 
از افتخارات من است که جزو اولین دانشجویان رشته اي بودم 
که درواقع با همت، تالش، دلســوزي و پیگیري شبانه روزي 
دکتر گویا در ایران راه اندازی شــده بود. یاد آن روزها می افتم 
که کالس هایمان در کتابخانة مرکزی تشکیل می شد. در دفتر 
دکتر گویا ســاعت ها دور هم می نشستیم، بحث و گفت وگو 
می کردیم، می خواندیم و ترجمه می کردیم، ایشــان توضیح 
می دادند. گاهي هم کار به مجادله مي کشــید. خالصه خیلي 
چیزها در آن کالس ها یاد گرفتیــم؛ هم دربارة خود آموزش 
ریاضیات و هم دربــارة ماهیت کالس و نحوة کالس داری که 
براي من آموزنده بــود. در کالس هاي دکتر گویا، هم مدرس 
فعال بود و هم دانشــجو. باید خیلی زحمت می کشــیدیم تا 
چیزی در کالس یاد بگیریــم. در عین حال خیال مان راحت 
بود که هر کجا مشکلی هم پیش بیاید و گیر کنیم، استادمان 
هستند و دستمان را می گیرند و کمک مان می کنند و از پس 
آن بر می آییم. در واقع ایشان مثل یک کوه پشتمان ایستاده 
بود تا بتوانیم مسیر را به خوبي طی کنیم. ویژگی کالس هاي 
خانم گویا، پرکاری، پرزحمتی و پرتکلیفی و در عین حال بدون 

نگرانی و بدون ترس از این بود که از پِس آن بربیاییم. 

دوست دارم چند کلمه اي هم از زمانی که در مجلة »رشد 
آموزش ریاضی« در کنار ایشان بودم بگویم؛ آنچه که در واقع 
ما را اینجا دور هم جمع کرده است. من در مجلة رشد آموزش 
ریاضی نزدیک به 10 ســال به عنــوان مدیرداخلی مجله در 
کنار ایشان بودم. در این مدت، مجله 20 ساله شد که برایش 
ویژه نامه ای تهیه کردیم. برای صدمین شمارة مجله هم مراسم 
خاصي تدارک دیدیم. ُخب چون اولین مجله از مجالت رشد 
بود که صد شماره اي مي شد، دوستان یادشان هست که براي 
آن برنامه، خیلي دویدیم! اولین تجربه در مجالت بود. ایده ها 
همه نو بودند. هیچ تجربه ای پشــت سرمان نداشتیم که برای 
این کار از آن ایده بگیریم. اما این اتفاق رخ داد و تجربة خیلی 
خوبی بود. آنچه که اهمیت داشت این بود که همه با عشق و 

عالقه می خواستیم این کار انجام بشود.
نمی    دانم آیا در این 10 ســال مدیــر داخلی خوبی بودم 
یــا نه، ولی من تالش خودم را کردم و خیلی مایه گذاشــتم. 
البته خیلی چیزها هم در کنارش یاد گرفتم: این که در چاپ 
مطالب چه حساســیت هایي داشته باشم، با مخاطبان چگونه 
برخورد کنم، و چگونه حرمت ها را حفظ کنم. اصولي که اگرچه 
نانوشته اند ولی خیلی ارزشمندند. به هر حال این 10 سال برای 

من بسیار پرثمر بود.
دوست دارم از دوستی هایمان با خانم دکتر گویا هم بگویم. 
ایشان همیشه به عنوان یک خواهر بزرگ راهنمای من بودند و 
همواره در سخت ترین لحظات زندگي ام، دوستی صمیمی بود.

ببخشــید پرگویی کردم اما ناچار بودم و سعی داشتم تا 
حدودی حق مطلب را دربارة ایشان ادا کنم. دربارة 20 سالي 
بگویم که درواقع با ایشــان زندگي کردم. امیدوارم همیشــه 
پاینده باشند و صورت شان خندان باشد. از همان لبخند های 

66



شیرینی که از روي شــادي روی لب است، در 
چهره شان جلوه گر باشد.«

 با بال شکسته پرکشیدن هنر است
وقتی صحبت های خانم چمن آرا پایان یافت، 
دکتر زهرا گویا از همة حاضران و برگزارکنندگان 
در این مراسم تشکر کرد و گفت: »ممنونم از این 
همه لطفی که در حق من داشتید. خانم چمن آرا 
عزیز من است. 20 سال با هم زندگی کرده ایم. 
ایشــان در صحبت هایشــان به یک نکته اشاره 

نکردند و آن هم این بود که من در کار حرفه ای و معلمی، آدم 
صریحی هستم. وقتی که می خواهم بگویم »نه«، با تمام وجود 
می گویم »نه!« و آن را در زرورق نمی پیچم. ممکن است افراد 
در لحظة اول از دستم خیلی ناراحت شوند، ولی فکر می کنم با 
گذر زمان، آن ها متوجه خواهند شد که بهترین چیزی که در 

آن لحظه می توانستم بگویم، همان »نه« بوده است.
معلمی عشق من است و تظاهر به معلمی نمی کنم. هیچ 
وقت و هیچ زمانی خودم را در شغلی به غیر از معلمی ندیده ام و 
تصور نکرده ام. همة آبا و اجداد من معلم بوده اند و وکیل مدافع 
دانش آموزانشــان! حتی بچه هم که بودم، در نمایش هایی که 
اجرا می کردیم، من در نقش معلم بازی می کردم! یادم هست 
یک بار صاحب خانة ما داشت دخترش را می زد. من آن موقع 
دانش آموز دبیرستانی بودم. رفتم به صاحب خانه با عصبانیت 
و جدیت گفتم که تو حق نداری بچه را بزنی! )معلم در نقش 

وکیل مدافع!(
در هر صورت، عاشــق معلمی ام و با هر دردی سر کالس 
بروم، آن را فراموش می کنم و خســتگی ام رفع می شــود، اما 

امیدوارم که دانشــجویانم را خسته نکرده باشم! 
یک نکتة دیگر هم بگویم که بعد از فوت مادرم 
در ســال 1391، نمی توانم گریــه کنم، وگرنه 
االن این سن، از اشــک های شوق، خیس شده 
بود! یادم می آید که در ســال 1365 که پس از 
سال ها دوری، برای چند روز به کرمانشاه رفتم، 
تمام طول راه اشک می ریختم! جنگ، شهر ما را 
خیلی ویران کرده بود و به آن آسیب زیادی زده 

بود! بگذریم!
آخرین کالمم دو بیت شعر است. روزی بعد 
از اتمام درسم برای سخنرانی به کرمانشاه رفتم. ناشناسی که 
نمی دانم زن بود یا مرد، برگه ای مچاله شده به من داد که روی 
آن دو بیت شعر نوشته شده بود که آن را خیلی دوست دارم و 
هر وقت کم می آورم، به خودم نهیب می زنم و این شعر همیشه 

مشوقم بوده است: 
رازی که همـه پـرندگان مـی دانند  

در بازی خون، برندگان می دانند
با بال شکسته پرکشیدن هنر است  

ایـن را هـمة پـرندگان می دانند

 ربانی مردی از جنس برف
محبت اهلل همتی یکی دیگر از ســخنرانان این مراســم 
بــود که پس از پخش فیلم کوتاهی از زندگی جعفر ربانی در 
وصف وی زبان گشــود و چنین گفت: من آقای ربانی را اینجا 
شناختم. یعنی زمانی که به این دفتر تشریف آوردند و مدیرکل 
دفتر شدند. منشی دفترشان آقای برهانی بود که ما ایشان را 

برهان الدین ربانی صدا می کردیم!

سپیده چمن آرا: از 
ویژگی های کالس خانم 

دکتر گویا پرکاری، 
پرزحمتی و پرتکلیفی 

بود؛ در عین حال ایشان 
مثل یک کوه پشتمان 
ایستاده بود تا مسیر را 

خوب طی کنیم
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من با آقای ربانی زیاد گفت وگو می کنم. یعنی در اوقاتی که 
به دست می آورم و فرصت هایی که پیش می آید، خدمتشان 
می رسم یا ایشان تشریف می آورند و با هم صحبت می کنیم. 
به نظر من یکی از ویژگی های برجســتة آقای ربانی، مطالعة 
ایشان است. ایشــان زیاد کتاب می خواند طوری که همیشه 
این ســؤال برای من مطرح بود که ایشــان انس با کتاب را از 
کجا به دســت آورده است تا باالخره رازش را کشف کردم. با 
ایشــان یک مصاحبه ای شده بود که من آن را گرفتم و گوش 
کردم. گفت وگویی هم با خودشــان در این زمینه داشــتم و 
متوجه شــدم که مرحوم پدر آقای ربانی در ســال 1318 در 
اصفهان کتاب فروشی »منوچهری« را تأسیس کرده است. البته 
مادر ایشــان که الحمدهلل زنده هستند و خدا حفظشان کند، 
بیشترین نقش را در کتاب خوانی بچه هایشان داشته اند که به 

نظر من نکتة بسیار مهمی است. 
آقای ربانی خــودش در نیمة دوم دهة 1350 فرصتی به 
دســت می آورد و کتاب فروشــی پدر را در دست می گیرد و 
کتاب فروشــی منوچهری به یک کتاب فروشی انقالبی تبدیل 
می شــود و کتاب های مرحوم امام، مرحوم شریعتی، مرحوم 

مطهری و … را در آن دوران در اصفهان پخش می کردند.
به این نکته هم باید اشــاره کنم، کسانی که ایشان را در 

دورة دانشجویی می شناختند، ایشان را به عنوان 
دانشجویی سیاسی می شناختند.

نکتة دیگری که باید به آن اشاره کنم، حوزة 
کاری آقای ربانی است. ایشان در تألیف کتاب های 
درسی نقش بســزایی داشته اند. زمانی که خانم 
سیما وزیرنیا، مسئول تألیف کتاب های فارسی 
دورة راهنمایی بود، ایشان همکاری نزدیکی در 

تألیف کتاب های فارسی دورة راهنمایی داشت. یکی از کارهای 
بسیار ارزشمند ایشان تولید و انتشار کتابی با عنوان »دانش نامة 
اعالم کتاب های فارسی دورة راهنمایی تحصیلی« در سه جلد 
است که متأسفانه قدرش ناشناخته ماند. من فکر می کنم این 
کتاب الگوی بسیار مناسبی برای تولید کتاب های دانش افزایی 

و غنی سازی برای هر کتاب درسی است.
ایشــان در حوزة تألیف کتاب های کــودکان و نوجوانان 
کارهایی دارند که نمونة بارزش سر ویراستاری کتاب »فرهنگ 
نام آوران« اســت که کتاب ســال جمهوری اســالمی در ردة 
نوجوانان شــد. ایشــان کتاب دیگری دارد که معروف است و 
پایان نامة فوق لیســانس ایشــان بوده است، با عنوان »هویت 

ملی« که جزو پایان نامه های برگزیدة دانشجویی شد.
آقای ربانی ســر ویراستار مجالت رشــد است و بیش از 
20 عنوان کتاب درســی ویراســتاری کرده  اســت. از جمله 
دغدغه های دیگر آقــای ربانی، تألیف کتاب در حوزة تعلیم و 
تربیت اسالمی اســت. مقاالت گوناگونی هم در این زمینه از 
ایشان می بینیم و می خوانیم که آخرین آن ها در مجلة »رشد 
جوانه« ویژة جشــنوارة کتاب های قرآنی چاپ شــده است. 
یکــی از کارهای دیگری که آقای ربانی انجام می دهد معرفی 
کتاب است. بسیاری از افرادی که معرفی کتاب می نویسند با 
خواندن فهرست یا پشت جلد کتاب آن را معرفی 
می کنند، ولی آقای ربانی برای معرفی  کتاب آن 
را بــه صورت کامل می خواند، با آن رابطه برقرار 

می کند بعد آن را معرفی می کند.
در هــر صورت، بــرای آقای ربانــی آرزوی 
ســالمتی می کنیم و امیدواریم ایشان سال های 
سال به عنوان نویســنده و سرویراستار مجالت 

جعفر ربانی: یکی از 
نگرانی هایم همیشه 
این بوده است که در 
مجلسی بنشینم و 

کسی یا کسانی تعریفم 
کنند

68



رشــد و کتاب های کودک و نوجوان این سرزمین تالش های 
موفقیت آمیزشان را ادامه دهند.«

بهروز رضایی، از همکاران معاونت ســامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی هم در 
این مراسم به خاطره ای از آقای ربانی اشاره کرد و گفت: »آقای 
ربانی به غیر از ویژگی ها و صفاتی که دوســتان برشــمردند، 
طبع شــعری نیز دارد و گاهی چند بیتی می نویسد. در صبح 
فروردینی در سال 1391 پیامک تبریکی برای من فرستادند 
که منظوم بود. این دو سه بیت مرا به ذوق آورد تا من هم چند 
خطی بنویســم و برایشان بفرستم که حاال بیت هایی از آن را 

برای تغییر ذائقة شما می خوانم:
مرا آمد پیامی نسترن بیز

به صبح فرودینی خاطرانگیز
پیام از سوی یاری آشنا بود
نکونام و نکو گفتار و ساویز

شبیه نام، ربّانی است خویَش
مس اوقات ما را همچو اَرزیز

به خود گفتم که پاسخ ده، اگرچه
زمانه می دهد از شعر پرهیز
مگر بر جان من نوری بتابد

شود روشن کمی این کهنه دهلیز
ببارد ابر شوقم اندکی باز

به سبزی تا نشیند مرده پالیز
نجوشید از قلم شعری فراخور
نشد طبعم رها از چنگ پاییز

نوشتم چند سطری، لیک دیدم
بود زان نرم تر دیوار و قرنیز

صبای نازنین سوی صفاهان
ببر پیغام من را خود تو برخیز

درودی آبدار و گرم گویش
اگرچه خشک گشته ذوق کهریز«

 شانسی که من داشتم این بود که زندگی ما را به کار 
فرهنگی و سازمان پژوهش کشاند

جعفر ربانی، وصف حالش را از برگزاری این مراسم چنین 

جعفر ربانی
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توضیح داد: »من همیشه یکی از نگرانی هایم این 
بود که در مجلسی بنشینم که کسی یا کسانی 
تعریفم کنند. واقعاً عذر می خواهم از همة کسانی 
که نتوانســتم به الطاف و محبت هایشان پاسخ 
دهم. ما همه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی  مشغول کار هستیم و نقطة مشترک ما 
همین اســت. اجازه دهید ابتدا یک خاطره ای از 
مرحوم محمد بهمن بیگی که با این جلسه هم 
مناسبت دارد بگویم. مناسبتش هم این است که 
آدم ها در زندگی شان باید شانس داشته باشند. 

شانس هم به معنی خیر است. یعنی زندگی شان در مسیری 
واقع شود که موفقیت هایی کسب کنند. خیلی ها این شانس 
را ندارند. شانســی که بنده داشتم این بود که زندگی ما را به 

سازمان پژوهش و کار فرهنگی کشانده است.
انجمن مفاخر فرهنگی که در تهران ریاســت آن را آقای 
محقق بر عهده دارد، بزرگداشــت های زیادی برای چهره های 
فرهنگی کشــور برگزار می کند. روزی بــرای مرحوم محمد 
بهمن بیگی که واقعاً معلم بزرگی بود در آنجا بزرگداشت گرفته 
بودند. بزرگان می آمدند و دربارة او حرف می زدند و از او تعریف 
می کردند. وقتی خود آقای بهمن بیگی آمد باال صحبت کند، 
گفت: این هایی که گفته شــد همه حرف بود. من بختم بلند 
بود که شــدم بهمن بیگی، و چندبــار این جمله را تکرار کرد. 
این جمله خیلی روی من تأثیر گذاشت. بعد شروع کرد دربارة 
زندگی اش صحبت کرد و گفت: من در استان فارس بین عشایر 
بودم. آن زمان اصاًل نه ســوادی بود و نه مدرسه و نه آب و نه 
آبادانی. اتفاقی افتاد و عشایر شورش کردند. پدرم را دستگیر و 
به تهران تبعید کردند. این باعث شد که من درس خوان شدم 

و قضای روزگار ما را به این جا کشاند. 
منظورم این اســت که اگر موفقیتی هم در 
رابطه با بنده بوده، این یک اتفاق اســت و لطف 

خداست که شامل حال آدم می شود.
نکتة دیگر که دوست دارم مطرح کنم، این 
است که سازمان پژوهش از این حسن برخوردار 
است که سابقة قبل از انقالب و بعد از انقالبش در 
مجموع درخشان و خوشایند بوده است. همین 
االن که ما از 10، 20 یا 50 سال  پیش سازمان 
صحبت می کنیم، مثل این است که همه از یک 
جریان بوده است. همین باعث شد که چند سال پیش، وقتی 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 50 ساله  شد، من به این 
فکر افتادم که یک کاری کنیم که این دفتر ماندگار شــود. با 
توجه به این که مدت ســال هایی که این دفتر به وجود آمده 
است، آدم های زیادی اعم از نویسنده، شاعر، مدیر، ویراستار و 
مانند این ها به اینجا آمده و رفته اند، من به برادر عزیزم جناب 
آقای ناصری پیشنهاد کردم، خوب است کتابی تدوین شود و 
نام افرادی که به این دفتر آمده اند و نامشــان هم در مجالت 
هســت، در آن کتاب ثبت شود و در آن توضیح داده شود که 
این ها چه کسانی بوده اند. خوش بختانه ایشان هم پذیرفتند و 
آقای جوادیان دارنــد روی آن کار می کنند. امیدوارم به ثمر 

برسد. مجدداً تشکر می کنم از محبت های شما.«

 آقای بخشوده مصداق واقعی معلمی است
سخنران بعدی این مراسم دکتر حیدر تورانی، سرپرست 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سردبیر فصل نامة 
»رشد آموزش مدیریت مدرســه« بود که دربارة خصوصیات 

مدیرکل دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی: 
خوش حالیم که زیر 

سایة بزرگانی هستیم  
که موجب عزت، افتخار 
و مباهات دفتر هستند 
و برای ما پدری، مادری 

و  معلمی می کنند
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آقای علی محمد بخشــوده، مدیرداخلی فصل نامة »رشــد 
آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش« صحبت کرد. دکتر تورانی 
ابتدا با حرکتی متواضعانه و بوسیدن دست آقای بخشوده به او 
ادای احترام کرد  و سپس گفت: »آقای بخشوده مصداق واقعی 
معلم است. شاید این جمله را شنیده باشید که می گویند فالنی 
معلم آفریده شده است، فالنی معلم زاده شده است. ایشان واقعاً 
برای معلمی آفریده شده است. همة رفتارهایشان چه در دورة 
معلمی و چه در زمان بازنشستگی، مثل یک پدر آرامش بخش 
است. او با این سن و سال بسیار فعال است و وقت زیادی برای 
کارهایش می گذارد. وقتی به سازمان یا دفتر می آید به همه سر 
می زند. حال همه را می پرســد. خوش رویی ایشان واقعاً زبانزد 
اســت. به نظر من ویژگی های معلم واقعی همین رفتارهایی 
است که آقای بخشوده انجام می دهد. یعنی اگر کسی بخواهد 
ببیند معلم چه ویژگی ها و نقش هایی باید داشــته باشد، باید به 

همین خصوصیات آقای بخشوده توجه کند.
 آقای بخشوده واقعاً عاشق کارش و عاشق دانش آموزانش 
اســت. ایشــان وقتی معلم دانش آموزان دختر بود، با یکی از 
دانش آموزان دختر ازدواج کرد و االن سال هاست که در کمال 
آرامــش با او زندگی می کند. خانم ایشــان واقعاً یار، هم دل و 
کمک ایشان هستند. من شاگرد ایشان در مرکز تربیت معلم 
نبودم، ولی االن سال هاست که در خدمتشان شاگردی می کنم. 
افرادی که در مرکز تربیت معلم شــاگرد ایشان بوده اند، مانند 
آقایان: مجدفر، کفاش و جناب آقای بطحایی به ایشان زنگ 

می زدند و با آغوش باز ایشان را می پذیرفتند. 
یادم هست آقای مجدفر می گفت: ایشان نام های گیاهان 
را به التین خیلی خوب می داند، با وجود اینکه اســامی آن ها 
خیلی سخت هستند. یک بار من گفتم این اسم های سخت را 

از خودش در می آورد. بیایید او را آزمایش کنیم. رفتیم اســم 
یک گیاه را در دو زمان متفاوت از او سؤال کردیم تا ببینیم آیا 
یک پاسخ می دهد یا دو پاسخ. چون اگر دو پاسخ می داد، معلوم 
می شد این نام ها را از خودش در می آورد. اتفاقاً ایشان به سؤال 
ما در دو زمان متفاوت یک پاسخ داد و معلوم شد که نام های 
التین این گیاهان و حتی سنگ ها را اگرچه خیلی سخت اند، 
ولی خیلی خوب می داند. همة این ویژگی ها نشان می دهد که 

آقای بخشوده معلم واقعی است.
اتفاقاً تحقیق بســیار بزرگی در دانشگاه  »هاروارد« دربارة 

محمدعلی بخشوده
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ارتبــاط خوب و گــرم و صمیمی کــه یکی از 
ویژگی های آقای بخشوده است انجام گرفته که 
من به آن اشــاره می کنم. دانشگاه هاروارد این 
پروژة بزرگ و طوالنی مدت تحقیقاتی خود را از 
سال 1968 آغاز کرده است و هنوز ادامه دارد. در 
این مدت زندگی 824 نفر از 11 سالگی تا پیری، 
ســال به سال بررسی شده اســت و بیش از دو 

هزار فرزند آن ها مورد مطالعه قرار گرفتند. رابرت والدینگر، 
چهارمین مدیر این پروژة تحقیقاتی گزارش کوتاهی در سال 
2015 ارائه کرده. پیام این مطالعة نادر برای ما این اســت که 
رابطه های خوب ما را شــادتر و سالم تر نگه می دارند. این پیام 
حاصل بررســی های فراوان بالینی و پــردازش هزاران صفحه 
اطالعات اســت. عامل شادی و سالمت، نه ثروت، نه شهرت و 

نه کار سخت است.
والدینگر سه درس بزرگ از این گزارش گرفته است:

• رابطه های اجتماعی واقعاً برای ما خوب اند و انزوا کشــنده 
است.

• تعداد دوســتان و ارتباط مهم نیست، بلکه کیفیت ارتباط 
است که اهمیت دارد.

• ارتباط خوب نه تنها سالمت بدن، بلکه سالمت ذهن ما را 
نیز حفظ می کند.

والدینگر همة آنچه را که در این گزارش به دســت آمده 
اســت، در یک جمله خالصه می کند: »زندگی خوب با روابط 

خوب ساخته می شود.«
واقعاً رابطة آقای بخشوده با همه مانند یک پدر، یک معلم 
و یک دوســت اســت و انگاره اش از همة افراد انگارة مثبتی 
اســت. همین نگاه خوب و زندگی سالم است که او را چنین 

شاد نگه داشته اســت. من از نزدیک با ایشان، 
خانواده، همسر و بچه هایش آشنا هستم و آن ها 
را می شناسم. آقای بخشوده با آن ها هم همین 
زندگی معلمی را دارد. رفتارش، گفتارش و همه 
چیزش در رابطه با خانواده عین یک معلم است. 
نه به دنبال شــهرت و مقام است و نه به دنبال 
ثروت. همین روحیه ایشــان را سالم نگه داشته 
است. الحمداهلل رب العالمین، سن ایشان باالی 80 سال است. 
ایشان در همین ســن وقتی با من دست می دهد، دستش از 
دست من قوی تر است و سالمت بدن او به خاطر همین انگارة 
مثبت و روحیة خوب اســت. خداونــد این روحیة مثبت را از 

ایشان نگیرد و او را همچنان حفظ کند.«
بعد از ســخنان دکتر تورانی، محمد کرام الدینی هم این 
جمله را در وصف آقای بخشوده گفت: »من گواهی می دهم که 
اســامی همة گیاهانی که ایشان نام می برند، صحیح و درست 

است!«

 خوش حالم که در کنار شما هستم
محمدعلی بخشوده، ضمن تشــکر از برگزار کنندگان 

مراسم، شعر زیر را قرائت کرد: 
تو در آن زمان که نامی ز جهان نبوده، بودی

در بستة جهان را تو به روی ما گشودی
تو به گوش ابر خواندی که ز آسمان ببارد

تو به آفتاب گفتی که به زمین چنین بتابد
تو سپرده ای به شبنم که به برگ گل نشیند

به خزان اجازه دادی که ز باغ گل بچیند
تو که ای، چه ای، کجایی؟

حیدر تورانی: ارتباط 
گرم، صمیمی و خوب 

آقای بخشوده از 
ویژگی های بارز ایشان 

است
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تو خدا هرآنچه هستی
تو خدا همیشه بودی

تو خدا همیشه هستی
من خوش حالم در کنار شــما هســتم و از 
همة شما به خاطر محبت هایتان نسبت به بنده 
تشکر می کنم. می خواهم یک شعر دیگر را هم 

از مرحوم استاد مجتبی کاشانی برایتان بخوانم:
عشق را وارد کالم کنیم

تا به هر عابري سالم کنیم
و به هر چهره اي تبسم داشت

ما به آن چهره احترام کنیم
هرکجا اهل مهر پیدا شد

ما در اطرافش ازدحام کنیم
چشم ما چون به سروسبز افتاد

بهرتعظیم او قیام کنیم
گل و زنبور، دست به دست دهند

تا که شهد جهان به کام کنیم
این عجایب مدام درکارند
تا که ما شادي ُمدام کنیم

ُشهره زنبور گشته است به نیش
ما ازو رفع اتهام کنیم

علفي هرزه نیست در عالم
ما ندانیم و هرزه نام کنیم

زندگي در سالم و پاسخ اوست
عمر را صرف این پیام کنیم
»سالکا« این مجال اندک را

نکند صرف انتقام کنیم

در عمل باید عشق ورزیدن
گفت وگو را بیا تمام کنیم
عابري شاید عاشقي باشد

پس به هر عابري سالم کنیم
در ایران رســم اســت وقتی یک نفر از دنیا 
می رود، برایش جلســة نکوداشت می گذارند که 
فایده ای برای او ندارد. من در اینجا می خواهم از 
آقای ناصری تشکر کنم که مدیرکل بسیار خوبی است و من 
قلباً ایشان را دوست دارم. تشکر کنم از اینکه در حیات ما این 
مراســم را برگزار کردند. من از این که در حضور شما عزیزان 
هستم، واقعاً خوشــحالم و تا زمانی که زنده ام هستم در کنار 

شما با عشق و عالقه به کارم ادامه می دهم.

 تکریم از خانم زارعی، تکریم از ریشه  و اصالت است
سیدکمال شهابلو، معاون انتشارات دفتر، در این مراسم 
پس از پخش فیلم کوتاهی از زندگی شهال زارعی، مدیرداخلی 
فصل نامة »رشد آموزش زبان های خارجی«، در تکریم ایشان 
صحبت کــرد. او گفت: »تکریم پیشکســوت یا تکریم خانم 
زارعی، یعنی تکریم ریشه، یعنی تکریم اصالت. هر سازمان و 
دفتر یا واحدی که به ریشه هایش توجه کند مانا و پاینده است. 
من از برادر عزیزم جناب آقای ناصری تشکر می کنم که چنین 
برنامــه ای را ترتیب دادند و خیلی خوش حالم که این فرصت 
به من داده شــد تا دربارة خانم زارعی صحبت کنم. من اولین 
باری که خانم زارعی را دیدم، برمی گردد به سال 1377. در آن 
زمان که ما کتاب »خورشید ایران« را ترجمه می کردیم و برای 
بعضــی از بخش های آن باید به گروه زبان مراجعه می کردیم. 

آنجا بود که من برای اولین  بار با ایشان آشنا شدم.

علی محمد بخشوده: تا 
زمانی که زنده هستم 
در کنار شما، با همة 

عشق و عالقه به کارم 
ادامه می دهم
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هشت سال پیش، آشنایی من با خانم زارعی 
بیشــتر شد و این طور شروع شد که من در اتاق 
نشســته بودم و خانم زارعی وارد شدند. در آن 
زمان می دانســتم که ایشان با مجالت همکاری 
دارند. اولین جمله ای که ایشــان گفتند این بود 
که: شما چند سال دارید؟ من پیش خودم گفتم 

که اگر ســال تولدم را بگویم، شــاید بیشتر به نظر بیاید و به 
همین دلیل گفتم متولد 1354 هستم. ایشان گفت: چه خوب، 
علی من هم متولد 1354 اســت. از آن لحظه فهمیدم که اوالً 
باید جلوی ایشــان بایستم و ثانیاً چون محبتی به وجود آمده 
بود، مثل محبت مادر و فرزندی، از این به بعد اگر خانم زارعی 
کاری داشت، من باید بروم خدمت ایشان. در این چند سالی که 
گذشت هر وقت خانم زارعی کاری داشتند من می گفتم صبر 
کنید من می آیم پیش شما. هرگاه جلسه ای با سردبیر مجله 
داشتیم که ســه نفری بود، می گفتم من به اتاق شما می آیم. 
یعنی محبتی ایجاد شده اســت که همیشه ماندگار و پایدار 
خواهد بــود. من این لحظه را هیچ وقت فراموش نمی کنم که 
در نکوداشت ایشان صحبت کرده ام. حیف که تلفن همراه من 

دوربین ندارد که در این مراسم هم یک عکس سلفی بگیرم. 
از ویژگی های خانم زارعی هم چند نمونه بگویم. اول اینکه 
ایشان خیلی فعال و پرتالش اند. فکر می کنم بیشتر از دو روز در 
هفته به دفتر نمی آیند، ولی طوری است که شما فکر می کنید 
ایشان همیشه در دفترند. چون وقتی به دفتر می آیند، حتماً به 
همکاران سر می زنند و ارتباط صمیمانه  ای دارند. توی جلسات 
و در صحبت هایی که با هم داشته ایم، همیشه دقت نظر خاصی 
در ایشان دیده ام. ایشان می کوشند عدالتی را بین نویسندگان 
مجله و کســانی که برای مجله مقاله می دهند، رعایت کنند؛ 

از نظر پرداخت ها، نوع زحمتی که می کشــند، 
صفحه ها و …

ایشان با گرافیست های مجله تعامل خوبی 
دارند تا مجله با کیفیت باالتری چاپ شود. خیلی 
تالش می کنند که مجلة  رشد آموزش زبان های 
خارجی که ســه یا چهار شماره بیشتر در سال 
منتشر نمی شــود با کیفیت باال چاپ شود. من فکر می کنم 
هیچ وقت نتوانم زمانی که به سن خانم زارعی می رسم، مانند 
ایشان پرتالش باشــم یا در در همة ابعاد کاری که الزم است 
انجام شــود، اینقدر دقت و توجه داشته باشم. ما حاال حاالها 
باید سر زانوهایمان خاکی شود و در مقابل بزرگانی مانند خانم 
زارعی زانو بزنیم و آن ها را تحسین کنیم تا ذره ای از آن دریای 
معرفت و علم و تجربه شان را بگیریم تا ان شاءهلل توشة راهمان 

برای همیشه باشد.«

 من به جوانان عالقه دارم
شهال زارعی، مدیرداخلی مجلة »رشد آموزش زبان های 
خارجی« در این مراسم چنین گفت: »من حقیقتاً می خواهم 
گریه کنم. عرق شرم روی پیشانی ام نشسته است. از نظر تجربه 
من واقعاً از همة دســت اندرکاران این مراســم سپاس گزارم و 
خیلی ممنون هستم. به من نگفته بودند باید پنج دقیقه اینجا 
صحبت کنم و نمی دانم چگونه ادامه اش بدهم. ولی نکتة مهمی 
وجود دارد که بخشی از زندگی و کارم بوده است و به آن اشاره 

می کنم.
به گفتة آقای ربانی که گفتند شانس آورده ام، من هم در 
جایی قرار گرفتم که افراد فرهیخته ای در آن حضور  داشتند 
و از آن ها بســیار آموختم و اندوختم. یکی از سؤال های آقای 

سیدکمال شهابلو: 
هر سازمانی که به 

ریشه هایش توجه کند، 
مانا و پاینده است
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گلستان، تهیه کنندة فیلم این بود که اگر دوباره می خواستید 
کاری را انتخــاب کنید چه شــغلی را انتخاب 
می کردید؟ به ایشــان گفتم: اگر تجربة االن را 
داشتم، معلم می شــدم و حتماً دوباره تدریس 
می کردم. ایــن به دلیل عالقه ای اســت که به 
جوانــان دارم. یادم هســت در اوایل انقالب در 
مدرسه تدریس می کردم. یکی از دانش آموزانم 
جوان خیلی شادابی بود که می خواست با خانواده 
به آمریکا برود. از این موضوع زیاد هم خوش حال 

نبود. من کتاب شعری از خیام که یکی از بستگان به من هدیه 
کرده بود و به چند زبان فارسی، انگلیسی و فکر می کنم عربی 
هم بود، به او هدیه کردم. او رفت و من دیگر خبری از او ندارم. 
ولی یکی از همکاران از من ایراد گرفت که چرا شــما این قدر 
ارتباطتان با دانش آموزان نزدیک است. این خاطره هرگز از یادم 
نمی رود. یعنی به جای اینکه تشویق شوم که با دانش آموزان 
ارتباط خوبی داشــته ام، متأسفانه به خاطر این کار تذکر هم 

گرفتم.
به هر حال از شــما عزیزان و از همة دوستانی که به من 
کمک کردند تا این رشد را داشته باشم، تشکر می کنم. البته 
که من خودم در مرکز رشد بودم و نمی دانم با چه زبانی از شما 

تشکر کنم.

 این پنج بزرگوار هم پدر، هم مادر و هم معلم ما هستند
آخرین سخنران این مراسم محمد ناصری، مدیرکل دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی و مدیرمسئول مجالت رشد بود 
که دربارة همة ستارگان صحبت کرد. وی گفت: »مولوی شاعر 
عشق است و اشعار زیادی دربارة عشق دارد. یکی از آن ها که 

با این مجلس مناسبت دارد، این است:
عشق قهار است و من مقهور عشق

چون قمر روشن شدم از نور عشق
امروز مجلس عاشقانه ای داشتیم. به خاطر 
اینکه گونه ای قدرشناسی و ادای احترام به پنج 
معلم عاشق بود. تذکر دادند که جای خیلی ها، 
مثــل خانواد ه های این عزیزان، در این مراســم 
خالی اســت، درست است. جای خیلی ها خالی 
است. اما ناچارم پاسخی هم به این تذکر بدهم. 

شهال زارعی: من در 
مکانی قرار گرفته ام که 
افراد فرهیخته ای در 
آن حضور دارند و از 

آن ها بسیار آموختم و 
اندوختم

شهال زارعی
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حقیقت این است که مراسم حاضر، مراسمی خودمانی و دلی 
است. چون قرار نبود مراســم نکوداشت به معنای واقعی که 
در شأن و منزلت این بزرگواران باشد، برگزار شود. آن مراسم 

داســتان خودش را دارد. در واقع این مراسم از 
روز پدر سرچشــمه گرفته است. چون بزرگانی 
که امروز اینجا به احترامشان همه ایستاده ایم به 
نحوی پدر و مادر این جمع هستند. یعنی همه چیز 
از روز پدر دســت به دســت هم داد تا این مراسم 
برگزار شود. نقشی که این پنج بزرگوار در دفتر دارند، 
هم نقش پدری و هم نقش مادری اســت و وجه 

اشتراک همة آن ها معلمی است. 
به نظر من یکی از خوش اقبالی ها و خوش بختی های دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی این است که همیشه زیر سایة 
بزرگ ترها بوده است. چون در شرایطی هستیم 
کــه خیلی از بزرگ ترها در دفتر حاضرند و جزو 
نادرترین زمان هاست که این تعداد از بزرگان در 
دفتــر حضور دارند و دفتــر را زیر بال و پر خود 
گرفته انــد و افراد را تربیــت می کنند. همة ما 
می دانیم که شــما بزرگان در چه جایگاهی قرار 
دارید. ضمن اینکه همچنــان کار معلمی تان را 

محمد ناصری: یکی 
از خوش اقبالی ها و 

خوش بختی های دفتر 
انتشارات این است 
که همیشه زیر سایة 
بزرگ ترها بوده است
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انجام می دهید. به نظر من این جمله که می گوید: سن و سال 
را ول کن، ببین احســاس طرف چیست، بسیار درست است. 
چه کسی می تواند بگوید که سن و سال آقای بخشوده با این 
همه تالش و شــادابی 80 سال است؟ واقعاً احساسات ایشان، 
نوع نشاطشــان و سایر رفتارهایشــان به این سن نمی خورد. 

ایشان نماد و دنیایی از انرژی و تالش است.
دربارة خانم گویا چه می توان گفت؟ اگر بخواهیم از ایشان 
به عنوان معلم صحبت کنیم، باید از استحکام، قدرت، اقتدار، 
سواد، مطالعه و نفوذ کالم او بگوییم. او از این نظر سمبل است. 
اگــر امروز جوانان از ما بخواهند، یکــی را در طراز یک ایرانی 
مسلمان، باهوش و تأثیرگذار به عنوان الگو معرفی کنیم، قطعاً 
خانم گویا یکی از آن هاست. ایشان در آن صورت فراتر از دفتر 

و سازمان پژوهش است.
آقای ربانی یک دائرة المعارف اســت. یعنی وقتی با آقای 
ربانی مشورت می کنی و چیزی از او می پرسی، پاسخ او حکم 

سند دارد و می توانی به حرفش استناد کنی. 
مــا می خواهیم هدیه ای به شــما بدهیم که هدیة خیلی 
نفیســی است. حتماً اسم »شاهنامة بایسنقری« را شنیده اید. 
این در ســال 1350 منتشر شــده است. 20 صفحة آن نگاره 
اســت که با پودر طال چاپ شده اند. وقتی می خواستیم برای 
شاهنامة بایسنقری مقدمه ای بنویسیم، به آقای ربانی گفتیم 
این کار شماست و دست شما را می بوسد. چون آلبوم نفیسی 

است که می خواهد ماندگار باشد.
خانم دکتر رهبر یکی دیگر از بزرگان ماســت. ایشان هم 
معلم است، هم محقق و هم نویسنده. کتاب های ایشان در سه 
دوره به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی انتخاب شده اند. 
این توفیق بزرگی و یک شــاهکار اســت. حتی اگر کتابی به 

نامزدی کتاب سال برســد، خیلی اهمیت دارد، چه برسد به 
عنوان کتاب سال معرفی شود. خانم رهبر با فروتنی و تواضعی 
که خودش نوعی معلمی است، تشــریف می آورند و تشریف 
می برند و مجلة رشــد آموزش فیزیک را با آن دقت و انضباط 

اداره می کنند.
دربارة خانم زارعی هم باید بگویم، انضباط ایشان عجیب 
و غریب و فوق العاده است. همة جزئیات نشریه ای که به چهار 
زبان منتشر می شود، توسط خانم زارعی دنبال می شود و واقعاً 
در حد یک سردبیر، مسائل آن را دنبال می کنند. من از روزی 
که به یــاد دارم، خانم زارعی را در مجلة رشــد آموزش زبان 

می بینم.
همة این حرف ها را به این دلیل زدم که بگویم این مجلس، 
مثل یک مجلس خانوادگی بوده است. البته من معذرت خواهی 
می کنم و کاش افراد دیگــری را هم برای این مجلس دعوت 
می کردیم. نکتة دیگری که خوب اســت به آن اشــاره کنم، 
اینکه وقتی صحبت برگزاری این مراســم شد، مطرح شد که 
چه هدیه ای به این بزرگان بدهیم. هر کس چیزی گفت. مثاًل 
مولوی، آینه و از این قبیل بعد گفتیم به جای آینه، چرا عکس 
خودشان را که بسیار با ارزش است، به خودشان ندهیم؟ یک 
هنرمندی تصاویر آن ها را بکشد و به آن ها بدهیم. بنابراین قرار 
شد عکس خودشــان را به خودشان هدیه دهیم؛ البته با این 
تفاوت که عکس آن ها را یک نقاش برجسته و هنرمند بکشد، 
به طوری که آمیخته ای از ارزش های معلمی و هنری باشد و 
همین کار را کردیم. در هر صورت، ما خیلی خوش حالیم که 
زیر سایة شــما بزرگوارانی هستیم که موجب عزت، افتخار و 
مباهات دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی هستید و برای ما 

پدری، مادری و معلمی می کنید.«
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اختتامیه ای به وسعت میزبانی نخستین دانشگاه ایرانی

گزارش

سمیه میرزایی

گزارشی از مراسم پایانی پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد

زنگ اختتامیة پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد، اینجا، در 
»مدرسة دارالفنون« نواخته می شود، جایی که می توان آن را 
نخستین دانشگاه ایرانی دانســت. مکانی که پی اش با رویای 
بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، امیرکبیر، طراحی شد. او دارالفنون 
را ساخت تا دانش آموخته هایش با اتکا به دانش خود، غبار فقر، 
بیمــاری و جهالت را از چهرة این مرز و بوم بزدایند و آن را به 

توسعه رهنمون سازند. 
امیرکبیر، دارالفنون را با رویاي پیشرفت ایران ساخت. البته 
خودش چهار روز پیش از افتتاح آن عزل شد و  13روز بعد از 
افتتاح آن به قتل رســید، اما مدرسه اي که او سنگ بنایش را 
نهاد، ده ها ســال بعد به حیات خود ادامه داد و آغازگر تربیت 
نسل هایي شــد که براي اعتالي کشورشــان از هیچ تالشی 

فروگذار نکردند. 
انتخاب دارالفنون برای اختتامیة جشــنواره ای که نام آن 
بــه کتاب و کتاب خوانی آن هم بــرای کودکان و نوجوانان به 
منظور گسترش افق دیدشان برای یادگیری عمیق تر عجین 

شده است، ُحسن سلیقه ای است که بی شک حالوت شرکت 
در چنین رویداد فرهنگی را دو چندان می کند. 

مقابل ســالن اختتامیة جشــنواره، برای نخســتین بار 
نمایشــگاهی از 65 منبع آموزشــی غیرمکتوب برپا شده که 
50 تولید کننده در برگزاری آن مشــارکت داشته اند. در این 
نمایشگاه 42 وسیلة آموزشی، 16 نرم افزار و 7 فیلم آموزشی 
که پیش از این توسط دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
ارزیابی و مناسب شناخته شده اند، به نمایش گذاشته شده اند. 
جمعی از مدعوین از نمایشگاه بازدید می کنند. در میان آن ها 
معلمان و مدیرانی هستند که به دقت به توضیحات تولیدکنندگان 
گوش می دهند تا منابع آموزشی مناسب ردة سنی تحت تعلیم 
خود را در آ ن ها بیابند. برگزاری چنین نمایشگاهی از منابع آموزشی 
غیرمکتوب در حالی که هر روز زوایای جدیدی از اهمیت آموزش 
همراه با پرورش خالقیت، روشن می شود، بسیار نیکوست. اهمیت 
به کارگیری منابع غیر مکتوب  با تأکید سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش بر جدا شدن از آموزش صرف محفوظات و به کارگیری 
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روش های نو در آموزش، دوچندان می شود. 
مراســم، راس ساعت با حضور جمع کثیری از فرهنگیان 
شامل مسئوالن آموزش و پرورش، ناشران، معلمان و نامزدهای 
دریافت جایــزه در گروه های 30 گانة داوری آغاز می شــود. 
حاضران کسانی هســتند که در دغدغة پروراندن اندیشه در 
میان کودکان و نوجوانان این ســرزمین، بــا امیرکبیر وجه 

اشتراک دارند.
گیتی خامنه، چهرة نام آشــنای برنامه های کودک در 
دهه هــای 1360 و 1370  اجرای مراســم را بــه عهده دارد. 
حضور او به منظور اجرای چنین رویدادی، ادامة همان حسن 
ســلیقه ای است که پیشتر به آن اشــاره شد. به رسم معمول 
چنیــن آیین هایی، پیش از اهــدای جوایز بــه برگزیدگان، 
مسئوالن برگزاری چند کالمی را با مهمانان صحبت می کنند.

مراقبت از هویت نشر
 حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان، 
رئیس ســابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیش از 
هر سخنی، از اهمیت جشنواره در رشد فضای فرهنگی کشور 
می گوید و تأکید می کند: »ما امروز یک قدم نسبت به سال های 
گذشته جلوتر هستیم. در سال های قبل، دغدغة ما این بود که 
کتاب های آموزشــی و کمک آموزشی را سامان دهیم و آن ها 
را برای استاندارد شدن تشویق کنیم. چنین کاری امروز اتفاق 
افتاده است و انتظار داریم بازار نشر به خودی خود آثار ضعیف 

را پاالیش کند.« 
وی ادامه می دهد: »مراقبت صنفی از هویت نشر، تکلیفی 
صنفی اســت و از ناشران می خواهیم که آن ها هم بر تولیدات 
نشر نظارت داشته باشند تا افکار عمومی با دیدن آثار ضعیف، 

همة ناشران را تاجرمآب تلقی نکنند. ناشران بخش غیردولتی 
برای آموزش و پرورش رقیب نیســتند. آن هــا را رفیق راه و 
تکمیل کنندة فعالیت می دانیم و در جشــنوارة رشــد سعی 
می کنیــم آن ها را معرفی و از آثار خوب حراســت کنیم. این 

جشنواره ثابت کنندة این ادعاست.«
محمدیان تصریح می کند: »می خواهیم روشــی را تجربه 
کنیم که بر اساس آن، کتاب درسی را به زبان ساده و داستانی 
بنویســیم؛ هرچند می دانیم که برخی همکاران  و خانواده ها 
مخالف اند و می گویند چگونه از کتاب داســتان سؤال و تست 

در بیاوریم؟!«
او از مؤلفان می خواهد تا برنامة درسی ملی  را مرجعی برای 
تولیدات فرهنگی قرار دهند و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را به 

زبان داستانی بیان کنند. 

نیازسنجی واقعی از دانش آموزان
محمــد ناصری، مدیر کل دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی و دبیر پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد، در سخنانی 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزة سامان دهی منابع 
آموزشــی می گوید:  »راه اندازی ســامانه ای برای سامان دهی 
منابع آموزشی که اکنون بیش از 900 ناشر عضو آن هستند، 
برگزاری کارگاه های آموزشــی در حوزة تولیدات اســتاندارد، 
برگزاری جلســات شورای سیاست گذاری با حضور ارگان های 
مرتبط و برگزاری جشنواره های کتاب رشد، از جمله اقدامات 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طی سال های اخیر در 

حوزة سامان دهی منابع آموزشی بوده است.«
او با اشــاره بــه اینکــه اولین جشــنوارة کتــاب های 
آموزشــی ـ تربیتی رشد در ســال 1379 برگزار شد و اکنون 
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پانزدهمین دورة آن اســت، می گوید: »2800 کتاب از 400 
ناشــر به این دوره از جشنواره راه یافت که 127 اثر کاندیدای 
نهایی شــدند. این آثار در 30 گروه داوری که در هر گروه سه 
داور حضور داشــت، مورد قضاوت قرار گرفتند و در نهایت 10 

اثر برگزیده و 31 اثر تقدیری اعالم شدند.«
ناصری به توصیه های داوران به مؤلفان و ناشــران اشاره 
می کنــد و ادامه می دهد: »داوران توصیــه می کنند از تکرار 
روش های معمولی که سالیان سال در نشر کتاب وجود دارد، 
پرهیز کنیــد و نوآوری و خالقیت ها را در تولید کتاب مدنظر 
قرار دهید. تولیدکنندگان کتاب باید فرایند برنامة درســی را 
بهتر از گذشته بشناســند. ضمن اینکه  نیازسنجی واقعی از 
نیازهای واقعی دانش آمــوزان را درنظر بگیرند. چرا که برخی 

ناشران بر اساس سلیقة مؤلف، کتاب تولید می کنند.«
مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، با بیان اینکه 
تألیف در همة حوزه ها مقدم بر ترجمه است، می افزاید: »بیشتر 
کتاب ها در برخی بخش ها ترجمه هســتند که باید به سمت 

تألیف رفت.«
ناصری تأکید می کند: »مدیران تولید نشــر الزم اســت 
بیش از پیش با رویکردهای آموزش و پرورش در حوزة نشــر 
آشنا شوند که این رویکردها از طریق کارگاه های آموزشی در 

دسترس دست اندرکاران حوزه نشر قرار می گیرد.«

طلبة قصه گو
در ادامه، مســتندی از طلبه ای قصه گو  پخش می شود. 
طلبه ای که ساکن »دهدشت«، در استان کهکیلویه و بویراحمد 
است. اندیشة او فراتر از ایفای نقش در قامت یک طلبه است. 
او می خواهد مناطقی را که از فقر مالی و فرهنگی رنج می برند 

 دگرگون کند و برای این دگرگونی، زنده نگه  داشــتن دنیای 
عمیق قصه ها در ذهن و جان کودکان و ایجاد رفاقت بین آن ها 
و کتاب را چارة کار می بیند. این همان اندیشــه ای اســت که 
جشنوارة کتاب رشد هم سال هاست ترویج آن را  که در دستور 
کار خود قرار داده است.  مستند دغدغه مندی او را به روشنی 
به تصویر می کشد. دیدن تصویرهایی از او در حالی که بچه های 
روستایی برای کتاب خواندن دورش حلقه می زنند، مدعوین را 
تحت تأثیر قرار می دهد. حضار پس از تمام شــدن مستند و 
زمانی که مجری برنامه اعالم می کند که اسماعیل آذری نژاد، 
همان طلبة قصه گو در میان حاضران است، به شایستگی او را 
تشویق می کنند تا مورد قدردانی مسئوالن جشنواره قرار گیرد.
فیلم کوتاهی هم از دغدغه مندی شهیدی پخش می شود 
که او را »شــهید کتاب« می نامند. او همان شــهید محسن 
حججی اســت که فیلم بخشــی از اقدامات تأثیرگــذار او را 
برای احداث کتابخانه ای کوچک در محل خدمتش به تصویر 

می کشد.

کتاب های برگزیده
بخش پایانی این آیین به معرفی برگزیدگان در حوزه های 
مؤلفان و ناشران اختصاص دارد. مجری مراسم، برگزیدگان را 

به این شرح معرفی می کند:
• در گــروه داوری آداب و مهارت های زندگی، کتاب »از 
همین که هســتم، خوشــحالم«، ترجمة منصوره شریفی و 
حمید نمازی ها، از »انتشــارات آوای هانا« و مجموعة کتاب 
»چی مثل چیه؟«، ترجمة افسانه شعبان نژاد، از »انتشارات 
لوپه تو« مورد تقدیر قرار گرفتند و جایزة دوم جشــنواره را از 

آن خود کردند.
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• در گروه داوری آموزش و پرورش کودکان اســتثنایی 
دو اثر ترجمه ای به عنوان آثار تقدیری معرفی شدند. »کتاب 
راهنمای معلمان در مورد اختالل نقص توجه ـ بیش فعالی«، 
ترجمة شاهرخ امیری، از »انتشارات فروزش« و کتاب »گفتار 
در کودکان کم شنوا: نظریه و عمل«، ترجمة سایه طاهباز، از 
»انتشارات گیسا« لوح سپاس و جایزة دوم جشنواره را دریافت 

داشتند.
 • در گروه داوری اقتصاد، حسابداری و بازرگانی، کتاب 
»سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش سواد مالی برای 
اولیا«، تألیف محرم آقازاده از »انتشارات مرآت«، به عنوان اثر 

برگزیده انتخاب شد و تندیس جشنواره را به دست آورد.
• در گروه داوری پیش دبستان، کتاب های آموزشی، »کتاب 
کلید یادگیری: آموزش کودکان ســه تا هفت سال با رویکرد 
ویگوتسکی«، ترجمة افسانه اشرفی از »مؤسسه فرهنگی - 
هنری - پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان« به عنوان اثر تقدیری 

جایزة دوم جشنواره را به خود اختصاص داد.
 اما در همین گروه، کتاب های قصه و شعر، سه اثر شایستة 

تقدیر و اعطای جایزة دوم جشنواره شناخته شدند.
• »اولین زمستان کاب«، ترجمة راحله فاضلی، از »انتشارات 
شهر قلم«، کتاب »کالغ سیاه به سفر می رود!«، نوشتة بابک 
صابری، از انتشارات »مؤسسة فرهنگی فاطمی« و کتاب »کلید 
کلید، دسته کلید«، سرودة اکرم ِکشایی، از »انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان« سه کتابی بودند که جایزة 

این بخش را از آن خود کردند.
• در گروه داوری تعلیم و تربیت دینی، کتاب »مهندسی 
فرایند دعا«، تألیف سجاد شبانی قهرودی از »انتشارات آرنا« 
عنوان اثر تقدیری جشــنواره را کســب کرد. در همین گروه، 

کتــاب »بر همه کار تواناســت« از مجموعــة »خدای ما چه 
جوریه؟« تألیف سیدمحمد مهاجرانی از »انتشارات قدیانی«، 
با کسب عنوان برگزیده، جایزة نخست و تندیس پانزدهمین 

جشنوارة کتاب رشد را برای مؤلف خود به ارمغان آورد.
• در گروه داوری تفکر و پژوهش، تندیس جشــنواره و 
عنوان برگزیدة این گروه به کتاب پله های نخستین از مجموعة 
»گام به گام تا اندیشه« رسید. نویسندة آن محبوبه اِسپیدکار 
و ناشر آن »انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« 

است.
• امــا گــروه داوری داســتان دورة ابتدایی کــه بنابر 
اعالم مســئوالن، پرکارترین گروه داوری این جشــنواره بود، 
کتاب »تمســاح های رودخانه ی تامبونــان«، ترجمة حسین 
شیخ رضایی از »انتشــارات مؤسســه فرهنگــی فاطمی« را 
به عنوان اثر تقدیری و کتاب »اســکلت بخشــنده« نوشــتة 
محمدرضا شمس از »انتشارات هوپا« را به عنوان اثر برگزیده 

معرفی کرد.
• در گروه داوری داستان دورة متوسطه کتاب، »لَم یَزرع« 
نوشــتة محمدرضا بایرامی از »انتشارات کتاب نیستان« نیز 
توانست تندیس پانزدهمین جشنوارة کتاب رشد را به دست 

آورد.
 • در گروه داوری رایانه، کتاب »طراحی شــبکه«، ترجمة 
زهرا جاوید از »انتشارات آوند دانش«، موفق شد عنوان کتاب 

تقدیری این گروه را به خود اختصاص دهد.
• در گروه داوری روان شناسی، داوران دو اثر را برای دریافت 
عنوان تقدیری جشنواره پانزدهم معرفی کردند: کتاب »101 
داستان شــفابخش برای کودکان و نوجوانان: کاربرد استعاره 
در درمان« ترجمــة علی محمد نظری و همکارانش و کتاب 
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»کمال گرایی: آگاهی، ارزیابی، درمان«، تألیف زهرا سادات حاجی 
سیدتَقیا تقوی و مهرانگیز پیوسته گر، هر دو از »انتشارات آوای 

نور« موفق شدند از دیگر کتاب ها پیشی گیرند. 
در گروه داوری ریاضی، از بین کتاب های رســیده به این 
گروه، کتاب »مامان باباهاـ  ریاضی اول دبستان« تألیف خسرو 
داودی از »انتشارات خیلی سبز« را شایستة تقدیر تشخیص 

داد و جایزة دوم جشنواره را به آن اهدا کرد.
• گروه داوری زبان و ادبیات فارسی نیز کتاب »آموزش 
داستان نویســی )سطح یک و دو(« ترجمة محسن سلیمانی 
از »شرکت انتشارات ویژه نشــر«، به دریافت عنوان تقدیری 

جشنواره بسنده کرد.
 Prospect« در گروه داوری زبان هــای خارجی، کتاب •
plus 1,2,3«،  موفق شــد با پشت سرگذاشتن رقبای خود در 

گروه، تندیس جشنواره را برای گروه مؤلفان خود، یعنی مجید 
عسکری ازغندی و همکارانش به ارمغان ببرد.

 • داوران گروه ســالمت و تربیت بدنی، از بین کتاب های 
رسیده، کتاب »راهنمای کاربردی کوه پیمایی و طبیعت گردی« 
ترجمة سامان شاهین پور و احمد نظری از »انتشارات مهرسا« 

را شایستة دریافت عنوان تقدیری دانستند.
• اما در گروه داوری شعر و نثر ادبی، داوران هیچ کتابی را 
شایسته تر از »بوق سگ« سرودة بیوک ملکی از »انتشارات 
پیدایش« نیافتند تا عنوان اثر برگزیده و تندیس جشنواره را 

به آن اعطا کنند.
• در گروه داوری علوم تجربی،کتاب »آسمان شگفت انگیز« 
»فرهنگ نامة دانش آموزی نجوم و فضا«، تألیف مهدی ناصری، 
و »ماهی ها« از مجموعة دانستنی های جانوران ایران و جهان 
تألیف محمد کرام الدینی، هر دو از »انتشارات طالیی«، عنوان 

اثر تقدیری جشنواره را تصاحب کردند.
• در گروه داوری علوم تربیتی، کتــاب »اصول و مبانی 
دیالوگ، روش شناخت و آموزش«، تألیف محمدرضا نیستانی 
از »انتشارات یار مانا«، با کسب عنوان اثر تقدیری جایزة دوم 
گروه را بــه خود اختصاص داد و کتاب »درس پژوهی، ایده ای 
جهانی برای بهسازی آموزش و غنی سازی یادگیری«، تألیف 
محمدرضا سرکارآرانی، از »انتشــارات مــرآت« به دریافت 

جایزة نخست گروه و تندیس جشنواره نائل شد.
 • اما کتابی که در گروه داوری فرهنگ و هنر از همگنان 
پیشــی گرفت و موفق به کسب عنوان اثر تقدیری گروه شد، 
کتابــی نبود جز »دایناســورهای مقوایی بســازیم«، ترجمة 

علی رضا باقری جبلی از »انتشارات طالیی«.
• در گروه داوری قرآن نیز دو کتاب با کسب باالترین امتیاز 
در گروه، عنــوان اثر تقدیری گروه مزبور را از آن خود کردند. 
»دایرة المعارف پیامبــران«، تألیف افسانه موسوی گرمارودی و 
»مهربان ترین پیامبر«، تألیف غالمرضا حیدری ابهری، هر دو از 
»انتشارات محراب قلم« باالتر از دیگر کتاب های گروه قرار گرفتند.

• در گروه داوری کشــاورزی، کتاب »حشره شناســی و 
مدیریت تلفیقی آفات«، تألیف سهیال تکاور، حسین اکبرلو و 
اسداهلل آقامیرکریمی از »انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای« 
و کتــاب »راهنمای نگهــداری گیاهــان آپارتمانی« ترجمة 
محمد رضا داهی از »شرکت انتشارات فنی ایران«، دو کتابی 
بودنــد که گوی توفیق را از همگنــان ربودند و به عنوان آثار 

تقدیری این گروه معرفی شدند.
• در گــروه داوری مدیریــت خانواده و بهداشــت و 
کودکیاری، از بین یک صد عنوان کتاب مناســب، کتاب های 
»روان شناســی و آموزش مهارت های زناشــویی و بلوغ افراد 
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نابینا«، تألیف مریم اصغری از »انتشارات آوای نور« و »کتاب 
جامع سالمت خانواده«، ترجمة مرجان قائمی و سید علیرضا 
طالئی زواره از »انتشارات تیمورزاده«، به عنوان آثار برتر گروه 

موفق به کسب عنوان تقدیری جشنواره شدند.
 • در گروه داوری مطالعات اجتماعی و سواد رسانه ای، 
کتاب »ایران شناسی« تألیف رضا مراد صحرایی و همکارانش 
از »انتشارات مؤسسه فرهنگی فاطمی« توانست عنوان تقدیری 

این گروه و جایزة دوم جشنواره را به نام خود کند.
• در گروه داوری مکانیک، کتاب »جداول و استانداردهای 
صنایع چوب«، ترجمة مراد سلیمی از »انتشارات دانش بنیاد« 
و کتاب »دکوراســیون چوبی از طراحی تا اجرا«، تألیف امیر 
نظری و رامک فرح آبادی از »انتشــارات فدک ـ ایساتیس« 

شایستة کسب عنوان تقدیری شناخته شدند.
• با انتخاب کتاب »تا بردمیدن گل ها«، تألیف محمدرضا فیاض 
از »انتشارات سوره مهر«، به عنوان اثر برگزیده در گروه موسیقی، 

تندیس جشنواره در دستان صاحب این اثر قرار گرفت.
• امــا داوران گروه نمایش، فیلم و ســینما فقط کتاب 
»نمایشنامه نویسی عروســکی«، تألیف سیمین امیریان، از 

»انتشارات سورة مهر« را شایستة تقدیر دانستند.
• در گروه داوری هنرهای تجسمی و مباحث عمومی هنر، 
کتاب »طراحی گرافیک محیطی«، تألیف مصطفی اسداللهی 
از »مؤسسة فرهنگی فاطمی«، عنوان تقدیری و کتاب »کودک 
و تصویر1«، تألیف جمال الدین اکرمی از »مؤسسة فرهنگی 
مدرســه برهان« عنوان اثر برگزیــده را از آن خود کردند. به 
این ترتیب، جمال الدین اکرمی، آخرین و دهمین تندیس آثار 

برگزیده را به خانه برد.
• در ســه گروه داوری بازی و سرگرمی، چند موضوعی و 

شیمــــی، هیچ اثری برای کسب عنوان برگزیده یا تقدیری 
معرفی نشد.

 ناشران برگزیده 
»انتشــارات یار مانا« از شــهر اصفهان با داشتن چهار اثر 
نامزد دریافت جایزه و یک اثر تقدیری، برترین ناشر شهرستانی 

این دوره معرفی شد.
امـا در بین ناشـران تهرانی، »مؤسسـة فرهنگی فاطمی« 
بـا داشـتن 9 اثر نامـزد دریافت جایزه و موفقیـت چهار اثر در 
کسـب عنوان تقدیری جشـنواره و »مؤسسة فرهنگی مدرسه 
برهـان« با داشـتن 10 اثـر نامزد و یک عنوان اثـر برگزیده به 

عنوان برترین ناشـران تهرانی انتخاب شـدند.
مجمـوع امتیـاز بـه دسـت آمـده از تعـداد نامزدهـا، آثار 
تقدیـری و آثار برگزیده، در تعیین ناشـران برتر نقش داشـته 

است.
کتاب هـای  تولیـد  راهنماهـای  تازه تریـن  از  رونمایـی 
و حکمـت،  تفکـر  تجربـی،  علـوم  در حوزه هـای  آموزشـی 
مطالعـات اجتماعـی، زبان عربـی و فیزیک هم بخشـی دیگر 
از مراسـم بـود. ایـن راهنماهـا کـه بـر اسـاس برنامه درسـی 
ملی و سـند تحـول باز تولید شـده اند، شـامل چارچوب هایی 
هسـتند که پدیدآورندگان و ناشـران باید در تولید کتاب های 
آموزشـی خـود رعایـت کننـد تـا کتـاب آن هـا مناسـب و 

باشد. اسـتاندارد 
بـا امیـد به آمـوزش چگونه اندیشـیدن به همـة کودکان 
و نوجوانـان، در اختتامیـة پانزدهمیـن جشـنوارة کتاب هـای 
انتظـار  بـه  را  آن  بعـدی  دورة  رشـد،  تربیتـی  ـ  آموزشـی 

می نشـینیم.   
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کارشناس ارشد تاریخ و فلسفة آموزش و پرورش

مقدمه
»عدالت آموزشــي« بحثی راهبردی در نظام آموزشي است. »سند تحول بنیادین« و »برنامة درسي ملّي« نیز یکي از 
راهبردهاي اصلي خود را بسط و گسترش عدالت آموزشي قرار داده اند. در واقع، یکي از شرایط الزم براي رسیدن به جامعة 
متعالي، پویا و توســعه یافته، دستیابي به عدالت، هم به معناي عام آن و هم به معناي خاص آن، یعني »عدالت آموزشي« 
است. زیرا زمینه را براي دستیابي به عدالت اجتماعي آماده مي کند. پس اگر نظام آموزشي نتواند آن را تعمیم دهد قطعاً  
شکاف طبقاتي و فاصلة طبقاتي زیاد خواهد شد و نارضایتي و نابهنجاري در نظام به وجود خواهد آمد. بنابراین هر چه این 
پدیده بیشتر تعمیم پیدا کند و براي گسترش و بسط آن هم اندیشي بیشتری صورت گیرد، قطعاً  به پایداري اجتماع کمک 

بیشتری خواهد شد و جامعه پیشرفت و توسعه پیدا خواهد کرد. ]باقري و نجفي، 1387[.
یکي از مؤثرترین راه هاي تحقق عدالت اجتماعي و کاهش نابرابري اجتماعي، دسترسي آحاد جامعه به آموزش وپرورش       
اســت ]عبدوس، 1381[. این شکل از عدالت به شــیوه هاي عملکردي مبتني بر انصاف، برخورد یک دست و جانبداري، 
راهنمایي متناســب با توانایي هاي دانش آموزان، رعایت عدالت در ارزیابي و ارایه امتیازها اشــاره دارد. ]گلپرور1 و دیگران، 

.]2011
عدالت در محیط آموزشي براي فراگیرندگان زماني محقق مي شود که آن ها از طریق دروندادها و فرایند هاي جاري در 
محیط آموزشــي، بتوانند به هدف های علمي و آموزشي، اعتقادي، اخالقي و اجتماعي دست یابند که یکي  از راهکارهاي 

تحقق آن بهره گیري از ظرفیت رسانه هاي آموزشي خصوصاً مجالت رشد است.

کلیدواژه ها: مجالت رشد، توسعه، عدالت آموزشی، آموزش و پرورش، رسانة آموزشی

نقش مجالت رشد در توسعة  عدالت آموزشي

مقاله

سیدکمال شهابلو
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مفهوم عدالت 
عدالت از جمله مفاهیم تاریخيـ  سیاســي اســت که از 
گذشته تا به امروز، جزو آرمان هاي بشر بوده است. این مفهوم 
یکي از خواسته هاي جدي  بشریت است که بنیان حقوق بشر 
را تشکیل داده است. کلمة معادل عدالت در فرانسه و انگلیسي 
»Justice« اســت. ]اخوان کاظمــي، 1388[. فرهنگ لغت 
»آکسفورد« عدالت را به عنوان حفظ حقوق، با اعمال اختیار و 
قدرت، و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده 
اســت. اما آنچه در تعریف این مفهوم به مقاصد ما نزدیک تر 
اســت، مفهوم عدالت اجتماعي به معنــاي دادگري و انصاف، 
داوري با راستي و درستي، و مفاهیم دیگري از این قبیل است 
]حسین زاده و ناصري، 1387[. عدالت رعایت تساوي در زمینة 
استحقاق هاي متساوي را ایجاب مي کند. ناگفته نماند، رعایت 
نکردن استحقاق هاي افراد و برخورد یکسان با همه چیز و همه 

کس عین ظلم است ]رضائیان، 1384[.
عدالت از منظر اسالم به معناي قرار دادن هر چیز در جاي 
خود و به حقش است. اصولي که مي تواند تعادل اجتماعي را 
در پي داشته باشد و به پیکر جامعه سالمتي و آرامش بدهد. 
خداوند در قرآن در آیة 90 ســورة نحــل مي فرماید: »همانا 
خداونــد به عدل و انصاف فرمان مي دهد.« در قرآن عدالت بر 
دو قسم است: فردي و اجتماعي که هر دو معني، مورد عنایت 
کامل آیین مقدس اســالم مي باشــد. ]نوعي، 1392[. بعثت 
پیامبران و تشریح ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم 
وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول 
خدا )ص(  نقل شــده است: »کشور با کفر مي ماند، اما با ظلم 
ماندني نیست« ]اخوان کاظمي، 1388[. حضرت علي )ع( نیز 
در »نهج البالغه« مي فرمایند: »انصاف و عدالت است که پیوند 

انسان ها را بیشتر مي کند.«
اندیشمندان اسالمي نیز تعاریف متعددي در زمینة عدالت 
ارائه کرده اند. امام خمیني )ره( دربارة  واژة عدالت فرموده اند: 
»عدالت عبارت  اســت از حد وســط بین افراط و تفریط و آن 
فضایل اخالقیه اســت. عدالت مطلقه تمــام فضایل باطنیه و 
ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفســیه است، زیرا که عدل مطلق، 
مستقیم به همین معني است ]امام خمیني ره، 1377[. استاد 
مطهري عدالت الهي را  تســاوي در زمینة اســتحقاقي هاي 
متســاوي و اعطا کردن به هر ذي حقي آنچه استحقاق آن را 
دارد، تعریف کرده اســت که یک معناي آن برابري اجتماعي 
)قسط، عدالت اجتماعي، قضایي، سیاسي، آموزشي و اقتصادي( 
است ]مطهري، 1353[. بنابراین یکي از مفاهیم متصاعد از آن، 

عدالت آموزشي است.

عدالت آموزشي چیست؟
عدالت آموزشــي همــواره و در همة اعصــار مورد توجه 
متخصصان تعلیم وتربیت بوده اســت و آنــان همواره تالش 
کرده اند، طراحي برنامه هاي درســي را به گونه اي انجام دهند 
که هر چه  بیشــتر به ســمت نظریه هاي یادگیري مبتني بر 
عدالت محوري سوق یابد. در اوایل قرن حاضر، تأمین آموزش 
براساس استعدادها، مورد توجه متخصصان قرار گرفت و از نیمة 
دوم قرن حاضر، شــعار عدالت آموزشي و برابري فرصت هاي 
تحصیلي مطرح شــد. اما در هر برهه اي از زمان سیاست ها و 
روش هاي خاصي را متناسب با اهداف مورد نظر اتخاذ کردند.

عدالت آموزشي در سال هاي اخیر، کانون توجه متخصصان 
تعلیم وتربیت بوده اســت. این عدالت شامل: عدالت در منابع 
)درونــداد(، عدالت در فراینــد و عدالت در پیامد فعالیت هاي 
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یاددهيـ  یادگیري است. عدالت آموزشي زماني محقق مي شود 
که یادگیرندگان قادر باشند از طریق دروندادها و فرایندهاي 
جاري در محیط آموزشــي، به پیامدهــا یا همان هدف غایي 

دست یابند ]ثناگو، نوملي و جویباري، 1390[.
یکــي از مؤثرترین راه هــاي تحقق عدالــت اجتماعي، 
تأمین فرصت هاي یکســان براي دسترسي عموم افراد جامعه 
به آموزش وپرورش اســت. همة آحاد انســاني حــق دارند از 
آموزش وپرورش یکسان برخوردار شوند. در جهان کنوني یکي 
از شاخص هاي پیشرفت اجتماعي، آموزش وپرورش و چگونگي 
بهره مندي از آن اســت. بر همین مبنا کشــورها به خصوص 
کشــورهاي در حال توســعه درصدد ایجاد فرصت هاي برابر 
دسترســي همگان به آموزش وپرورش هســتند. ]عبدوس، 

.]1381
در واقع عدالت آموزشــي به مهیاسازي فرصت هاي برابر، 
متناســب با نیازهاي ویژة هر فرد اشاره دارد؛ زیرا افراد از نظر 
نیازهاي آموزشــي باهم متفاوت اند ]دهقاني، 1384[. منظور 
از فرصت برابر، جلوگیري، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد 
از لحاظ جنســیت و نژاد و وضعیت جسماني، سني، زباني و 
طبقة اجتماعي اســت  ]Bennet & Yeadle, 2001[.  برابري 
فرصت ها در بعد کالن نوعي نگاه انسان گرایانه و عدالت خوانه 
را با خود به همراه دارد که غالباً به عنوان یک شاخص جامعة 
توسعه یافته در نظر گرفته مي شــود. اما در بعد خرد، برابري 
فرصت ها و عدالت آموزشي ابزار و سازوکاري است که موجب 
شکوفا شدن اندیشه هاي خالق می شود و امکان پرورش قابلیت 
را براي همه به طور مساوي تأمین مي کند. فرصت مساوي به 
موقعیتي اطالق مي شــود که در آن حتي افرادي که از پایگاه 
ثروت و یا عضویت در گروه  هاي خاص )گروه های دارای امکانات 

و امتیازات ویژه( برخوردار نیستند، امکان تحرک اجتماعي از 
طریــق آموزش و تحصیل را دارا باشــند ]محمدي و دهقان، 

.]1383
به رغم موفقیت هاي به دست آمده در زمینة عدالت آموزشي، 
»اعالمیه همایش جهاني آموزش براي همه در سال 1990« 
با بیان مقدمه اي دربارة شکست در تحقق دسترسي و برابري 
در آموزش، اعالم داشت که بیش از 40 سال پیش، ملت هاي 
سراسر دنیا از اعالمیة جهاني حقوق بشر و حق آموزش همة 
افراد صحبت مي کردند ]یونسکو، 2003[. بنابراین آنچه به نظر 
مي رسد این اســت که اگر چه اســتراتژي هاي خاصي براي 
برقراري عدالت آموزشــي به وسیلة  متخصصان به کار گرفته 
شده اند، اما وجود بي عدالتي هاي آموزشي بیانگر آن است که 
بسیاري از این راهبردها ناموفق بوده اند و نیاز به تغییر نگرش 

و راهبرد هاي آموزشي توسط متخصصان کاماًل مشهود است.
عدالــت در محیط آموزشــي زمانی بــراي فراگیرندگان 
محقق مي شــود که از طریق دروندادهــا و فرایندهاي جاري 
در محیط آموزشــي، آن ها قادر باشند به هدف های علمي و 
آموزشــي، اعتقادي، اخالقي و اجتماعي دست یابند. برابري 
در بعد اول عدالت آموزشــي به این معني اســت که وضعیت 
اقتصادي، اجتماعي و قومیتي یا شرایط جسمي نباید تأثیري بر 
روند آموزش داشته باشد. عدالت آموزشي به معني اختصاص 
منابع و توجه یکســان به همة افراد نیست، بلکه برعکس به 
معني اختصاص منابع متناســب با شرایط فراگیران است و از 
آنجا که شرایط فراگیرندگان در دورة  آموزشي بسیار متفاوت 
است، عدالت آموزشي مستلزم شناسایي و ایجاد عدالت میان 

گروه هاي قومي و اقتصادي است ]تنها، 1383[.
عدالت آموزشي یکي از زیربنایي ترین ابعاد عدالت سازماني 
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اســت که مي تواند همــة حوزه هاي آموزشــي باالتر را دچار 
تحول کند و زمینة  بروز استعدادها و توانمندي ها را در سطح 
کالن فراهم آورد. عدالت آموزشي به معناي شناخت انسان ها 
به صورت برابر و امکان احقاق حقوق براي تمامي افراد اســت. 
مي توان گفت که پیشرفت جامعة امروز منوط به تحقق عدالت 
آموزشي است. ایجاد محیط یادگیري بدون استرس، رساندن 
دانش آموزان به رشد و بالندگي، اجراي یکسان قوانین و مقررات 
آموزشي براي همة افراد و فراهم آوردن زمینه هاي رسیدن به 
مهارت و آمادگي براي بازار کار، از مقوله هاي عدالت آموزشي 

است ]سناگو و همکاران، 1390[.
عدالت آموزشي باعث مي شود که هر یادگیرنده بر حسب 
تفاوت هاي فردي، سطح شــناختي و سرعت یادگیري خود 
بتواند بیاموزد و جریان یادگیري را منعطف تر سازد. لذا مي توان 
چنین اســتنباط کرد که وقتي مطالب با خصوصیت رشدي 
یادگیرنده هماهنگ باشــد، فرد احساس می کند که مطالب 
و مفاهیم ذخیره شــده در ذهنش با مفاهیم جدید ارتباط و 

پیوستگي دارد.

عدالت آموزشي از منظر اسناد تحولي
مســئلة  عدالت آموزشــي از جمله ایده هایي است که در 
»سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش جمهوري اسالمي 
ایران« ]1390[ به آن پرداخته شــده اســت. واژة عدالت به 
تنهایی و یا در ترکیباتي در سند آمده است. در هدف کالن 3، 
به »گسترش و تأمین همه جانبة عدالت آموزشي و تربیتي«، 
در هــدف 4 راهبردهاي کالن، »به توســعه و نهادینه کردن 
عدالت آموزشــي و تربیتي در مناطق مختلف کشور و تقویت 
نظام آموزش وپرورش«، در هدف عملیاتي 5 »به تأمین و بسط 

عدالــت در برخورداري از فرصت هاي تعلیم وتربیت با کیفیت 
مناسب و با توجه به تفاوت ها و ویژگي هاي دختران و پسران 
و مناطق مختلف کشــور« و در راهکار 6-5 نیز به »طراحي و 
تدوین برنامة آموزشي متناسب با نیازها و نقش هاي دختران 
و پســران« اشاره شده است. در بند 6-12 سند برنامة  درسي 
ملي نیز به »تولید و توزیع مواد و منابع یادگیري متناســب با 
توانمندي ها و ظرفیت هاي مناطق و مدارس کشور براي تحقق 
عدالت تربیتي« اشاره شده است ]برنامة درسي ملي، 1390[.

همان گونه که مشــاهده مي شود، تدوین کنندگان این دو 
سند تأمین و بسط عدالت آموزشــي را بیش از هر چیز رفع 
تبعیض مادي و معنوي میان مناطق محروم و مناطق برخوردار 
و توزیــع عادالنة منابع و امکانــات مي دانند. تالش در توزیع 

امکانات تربیتي به دو صورت ایجابي عامل استحقاق است: 
گونة اول اینکه برخورداري از امکانات آموزشــي به عنوان 
مقدمه، ســبب دستیابي به نتایج بهتر و موفقیت در تحصیل 
و به تبع آن برخورداري از فرصت هاي شغلي، اجتماعي و مالي 
می شــود. بنابراین مي توان دســتیابي به امکانات آموزشي را 
تا حدودي دســتیابي به فرصت هاي شــغلي و مالي در آینده 
دانست. با این تلقي از امکانات آموزشي مي توان تالش فرد را 
در امر تعلیم وتربیت به عنوان عاملي استحقاق آور براي وي، در 
برخورداري از امکانات آموزشــي به مثابه فرصت هاي شغلي و 

مالي آینده دانست.
صورت دوم درنظــر گرفتن امکانات آموزشــي به عنوان 
بستر تالش است. به این ترتیب که افراد باید به میزان تالش 
خود، بستر و شرایط متناسب با آن را در اختیار داشته باشند. 
برای مثــال دانش آموزي که تمامي تکالیف و تمرینات کتاب 
درسي را با دقت انجام داده است، در صورت در اختیار داشتن 
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مجالت رشد، از یادگیري عمیق تری برخوردار مي شود. معلم 
نیز دانش آموزاني را که خواهان یادگیري موضوعات بیشتري 
هســتند، به سوي مجالت رشد سوق مي دهد. به این ترتیب، 
افراد تالشگر مســتحق برخورداري از امکانات بیشتري براي 

تالش هستند ]باقري و نجفي، 1387[.

مجالت رشد و توسعه عدالت آموزشي
دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي که در حال حاضر 
یکي از دفاتر ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش وپرورش 
اســت در ســال 1341 با نام »مرکز تهیه مواد خواندني براي 
نوســوادان« تأسیس شد. در حال حاضر یکي از وظایف اصلي 
این دفتر مدیریت و تولید مجالت رشد است و در مجموع سه 

هدف کالن را از منظر کیفي دنبال مي کند:
ـ تحقیق و برنامه  ریزي بــراي رفع نیازهاي دانش آموزان 
دوره هاي متفاوت تحصیلي و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

در زمینة مطالب خواندني مناسب؛
ـ تحقیق و برنامه ریزي براي رفع نیازهاي معلمان و مربیان 

در زمینة مطالب آموزشي و تربیتي؛ 
ـ تولیــد مطالب خواندني مناســب با اســتفاده از نتایج 
پژوهشي و تحقیقي که متناسب با عالقه ها و نیازهاي مخاطبان 

باشد ]اهداف، راهبردها و ساختار نشریات رشد، 1396[.
در یادگیــري نیازهــای متفاوتی نظیــر نیازهاي مربوط 
به رشــد در ابعاد عقالنــي، عاطفي، اجتماعــي و اخالقي و 
همچنین نیازهاي مربوط به تنوع، تفریح و سرگرمي، تخیل و 
بهداشت رواني یادگیرندگان مطرح هستند. با توجه به برخي 
محدودیت ها و نارســایي ها در آموزش رســمي و مدرسه اي، 
مطالعة مجالت مناســب به خصوص مجالت رشــد و تولید 

آن توسط دفترانتشــارات و تکنولوژی آموزشی ضرورت دارد. 
این گونه خواندني هــا، اگر در جاي خود مورد اســتفاده قرار 
گیرند، نه تنها مخل یادگیري مدرسه اي محسوب نمي شوند، 
بلکه عالوه  بر پاسخ گویي به نیازهاي مورد اشاره، در یادگیري 
مفاهیم و مهارت هاي علمي و آموزشي نیز نقشي درخور توجه 
دارند و دستیابي به هدف های آموزشي و درسي را نیز هر چه 
بیشتر میسر مي سازند. مجالت رشد از طریق ایجاد فرصت هاي 
برابر براي دسترسي به دانش، تأثیر مثبتي بر بهره وري کل نظام 
آموزشــي دارند و تضمین کنندة یادگیري پایدار و دسترسي 

مساوي به آموزش و توسعة یادگیري مشارکتي هستند.
تولید محتــواي روزآمد و خواندني مناســب، همواره از 
مهم ترین دغدغه هاي مدیران مجالت رشد در مقایسه با دیگر 
مجالتي اســت که براي کودکان و نوجوانان کشورمان تولید 
مي شوند. ارزان بودن این مجالت نیز این امکان را فراهم کرده 
است که در اقصا نقاط کشور توزیع شوند و این درحالي است 
که سالیان سال اســت این مجالت در انتشار مستمر خود از 

بودجة دولتي برخوردار نبوده و نیستند.
توزیع مجــالت رشــد در مناطق کم برخــوردار و بین 
دانش آموزان مناطق محــروم امکان مطالعة آثار ادبي و دیگر 
مطالب متنوع را براي آنان بــه وجود مي آورد. همچنین این 
مجالت در مدارس و مناطقي از کشــورمان می توانند حضور 
یابنــد که در آن هــا حضور دیگر محصــوالت خواندني براي 
کودکان و نوجوانان بســیار اندک اســت. این دسترسي ارزان 
و آســان، خود زمینه ساز توسعه و بسط عدالت آموزشي است 

]تنها، 1383[.
به جرئت مي تــوان گفت که تنوع مطالــب خواندني، از 
گونه هاي علمي و ادبي در مجالت رشد، قابل مقایسه با دیگر 
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مجالت کودک و نوجوان کشور نیست. لذا الزم است معلمان، 
دانش آموزان خود را به مطالعة مجالت رشــد تشویق نمایند. 
فایل »پی دی اف« این مجالت حداکثر یک  ماه پس از انتشار 
فیزیکي آن در وبگاه دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي به 
آدرس www.roshdmag.ir بارگذاري مي شود. بنابراین، عالوه 
 بر دبیران داخل کشور، دبیران خارج از کشور و نیز مخاطبان 
فارسي زبان دیگر کشورها و دانش آموزان ایراني مقیم خارج از 
کشور نیز مي توانند از محتواي مجالت بهره ببرند. مسئوالن و 
ســردبیران مجالت رشد همواره به معلمان و مدیران مدارس 
توصیه مي کنند که دانش آموزان را به مطالعه مجالت تشویق 
کننــد، ولي به هیچ وجه آنان را بــه خرید این مجالت اجبار 

نکنند ]رشد معلم، 1395[.
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آموزش خوب مجال کشف می دهد

گزارش

ریحانه رفیعی و لیال عابدینی

گزارشی از کارگاه آموزشیـ  تبیینی رویکرد جدید برنامة درسی در کتاب های ریاضی

در حاشیة سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
کارگاه آموزشی ـ تبیینی »رویکرد جدید برنامة درسی 
در کتاب هــای ریاضی« و به طور مشــخص »کتاب های 
کمک درسی« با حضور کارشناســان سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، برگزار شد. این کارگاه در دو بخش، 
با هدف هم اندیشی با داوران، معلمان، ناشران و مؤلفان در 
رابطه با ارائة الگوهای مناسب و استاندارد کمک آموزشی، 
در سرای اهل قلم ناشران آموزشی تشکیل شد. در این 
نشست، چهار نفر از کارشناسان دفتر، اهداف برنامة درس 
مناسب  آموزشی  تألیف کتاب های  راهکارهای  و  ریاضی 
در این زمینه را تبیین کردنــد. آنچه در گزارش حاضر 

می خوانید، شرح مختصری از این نشست است.

در بخش اول نشســت، حمیدرضا امیري، سردبیر مجلة 
رشــد برهان ریاضي دورة متوسطة دوم و کارشناس مسئول 
گروه درسي ریاضي دفتر تألیف، دربارة اهمیت تألیف و تدوین 
بستة آموزشي گفت: »فکر کردن به بستة آموزشي بسیار بهتر از 

فکر کردن به یک کتاب آموزشي است. در حال حاضر سازمان 
پژوهش بخشي از این بســتة آموزشي را تهیه کرده و بخش 
دیگر را مي توان  به کمک ناشران، مؤلفان، دبیران و همکاران، 

با نظارت و داوري و هدایت سازمان پژوهش تهیه کرد.«
وي افزود: »آنچه مســلّم است، تا حدود زیادي در جریان 
تغییر رویکرد کتاب هاي درسي قرار گرفته اید. بر ما روشن است 
که کتاب هاي درسي، آنگونه که شایسته است، در امر یادگیري 
عمــوم دانش آموزان تمام و کمال نیســتند و ما با کتاب هاي 
کمک آموزشــي سعي در تسهیل موضوع و کمک به درک آن 

داریم.«
امیري با بیان یک تجربه دربارة کتاب هاي آموزشي گفت: 
»سال قبل یک کتاب کمک درسي در زمینة ریاضیات پایة نهم 
براي داوري به دست من رسید که چهار بار تجدید چاپ شده 
بود و هر بار ده هزار تیراژ داشت و حال براي چاپ پنجم آماده 
مي شــد. این کتاب در ارزیابي بنده و کارشناسان دیگر، واقعاً 
فاجعه بود و هیچ تطبیقي با کتاب درسي نداشت؛ یعني چهل 
هزار دانش آموز کامأل به بیراهه رفته بودند. در واقع نویســنده 
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از فایل اولیة موجود در سایت که غیرقابل استناد بود، استفاده 
کرده و این اتفاق افتاده بود.«

حمیدرضا امیري بــا تأکید بر نبــودن رقابت بین دفتر 
تألیف سازمان پژوهش با مؤلفان، راهکارهاي موجود در تألیف 
کتاب هاي کمک آموزشــي را بیان کرد و گفــت: »در تألیف 
کتاب هاي کمک درسي، کتاب درسي باید محور اصلي باشد؛ 
اهداف کتاب و برنامة درسي ملي حفظ و رعایت شود؛ مؤلفان 
و ناشران با دفتر تألیف و سازمان پژوهش تعامل داشته باشند؛ 
saman�  مؤلفان فرم هاي ارزیابي و مالک هاي داوري را در وبگاه

ketab.roshdmag.ir مدنظر قرار دهند و براي تألیف از نسخة 
قابل استناد و کامل شدة سازمان پژوهش استفاده کنند.«

وي در ادامه به پرسش هاي مؤلفان پاسخ داد:
ابتدا خانم آرامفر از انتشارات تخته سیاه پرسید: »یکي از 
مالک هاي دفتر تألیف که امتیاز باالیي نیز دارد، نبودن جواب 
سؤال ها در کتاب هاي کار است. کتاب هاي سال دهم ما بدون 
جواب تألیف شــدند و معلمان، والدیــن و دانش آموزان هیچ 
استقبالي نکردند. در این صورت، دفتر انتشارات چه راهکاري 
براي حمایت از مؤلف دارد؟ دیگر این که، ما کتاب هاي جدید 

را براساس شرایط شما تألیف مي کنیم، ولي آموزش وپرورش 
در مرحلة تأیید نهایی کتاب درســی را تغییر مي دهد و این 
تغییراِت پشت سرهم براي ناشر ضرر به بار مي آورد. چه دلیلي 

براي این موضوع دارید؟
امیري در پاســخ گفت: »کتاب کار متعلق به دانش آموز 
است. اگر براي آن ها راه حل بگذاریم، دانش آموز دیگر به مسائل 
فکر نمي کند و از آخر کتاب پاسخ را مي نویسد. بعضي از مسائل 
اثباتي هستند. راه حل ارائه ندهید. براي مثال، مي توانید پاسخ 
نهایي را ذکر کنید. دربارة تغییر مواردي در کتاب درسي هم 
باید گفت، این تغییرات در پایة دهم بسیار جزئي و سطحي و 
در حد اصالح شــدن یک جمله، حذف یک تمرین تکراري یا 
افزودن یک پاراگراف هستند. کیفیت و محتوا تغییر نمي کند 
و تغییرات کلي نداشــته ایم؛ طوري که کتاب هاي قبلي قابل 

استفاده است.
خانم صالحي، نیز از انتشارات ریاضیدانان زمان هم پرسید: 

»امسال کدام کتاب ها شامل تغییرات مي شوند؟« 
امیری در پاسخ گفت: »امسال کتاب هاي هندسه، ریاضي1 
و ریاضي انســاني تغییرات خیلي جزئي دارند. همة گروه هاي 
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عمومي و اختصاصي کتاب هاي جدید را به صورت پیش نویس، 
پس از اعتباربخشي در خردادماه، روي سایت قرار مي دهند.

دومین ســخنران مراســم دکتر ریحاني، رئیس شوراي 
برنامه ریزي و تألیف کتاب های درســي و عضو هیئت علمي 
دانشگاه تربیت معلم شهید رجایي، رویکردهاي نوین آموزشي 
در برنامة درس ریاضي متوســطة دوم را مورد بحث قرار داد. 
او ابتــدا در رابطــه با جنبه هاي فني کار و تغییرات اساســي 
رویکردهاي نوین آموزشــي گفت: »آموزش خوب به معناي 
دادن مجال از طریقي منظم و اصولي به شاگرد است، به نحوي 
که مطالب را خودش کشف کند. در کتاب هاي ریاضي جدید 
ســعي شده اســت فرصت و مجالي براي یادگیري در اختیار 

دانش آموزان قرار گیرد.«
 وي با ذکر اهداف آموزش ریاضي گفت: »نکتة اساسي در 

مدارس ابتدایي، آشناکردن کودکان با شگردهاي حل مسئله 
اســت. بهره برداري از مسئله هاي مشابه ساده تر، در واقع یک 

راهبرد نیست، بلکه مجموعه اي از راهبردهاي مشابه است.«
دکتر شهرناز بخشعلي زاده، دبیر و کارشناس تألیف کتاب 
ریاضي و مدرس دانشگاه هاي امیرکبیر و شهیدرجایي، به عنوان 
سومین کارشناس نشست، در زمینة تبیین ویژگي کتاب هاي 
کمک آموزشي  نام  به  چیزي  واقع  در  »ما  گفت:   آموزشي 
به  زیرا  است،  آموزشي  منبع  یک  کتابي  هر  بلکه  نداریم، 
این کتاب ها چند دسته  است.  آمده  آموزش وپرورش  کمک 
هستند. کتاب هاي پشتیبان والدین، کتاب هاي پشتیبان معلم، 
پشتیبان  کتاب هاي  فناوري،  با  مرتبط  پشتیبان  کتاب هاي 
مرجع، کتاب هاي جنبي و سرگرمي و کتاب هاي کمک درسي 
که مهم ترین بخش و دغدغة ما هستند و همانگونه که از اسم 

دکتر شهرناز بخشعلي زاده
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آن ها پیداست، به درس خاصي کمک مي کنند. این کتاب ها دو 
هدف اساسي دارند: اول تعمیق یادگیري، دوم تثبیت یادگیري.« 

وي افزود: »بسیاري از مؤلفان کتاب هاي کمک درسي فقط در 
قسمت موضوعي به هم راستابودن با برنامة درسي توجه مي کنند 
و به اهداف فرایندي بي توجه اند. گاهي اوقات بعضي از مؤلفان و 
ناشران کتاب هاي کمک درسي سعي دارند که سؤال هاي پیچیده 
و دشواري طراحي کنند. این هنر نیست که ناتواني دانش آموز را 
در حل مسائل پیچیده به رخ او بکشیم. اگر هدف این است که به 
دانش آموز کمک کنیم بتواند مسائل پیچیده را حل کند، باید با 

تعمیق یادگیري و گام به گام او را به این مرحله رسانده باشیم.«
وي افزود: »بحث دیگر، همســویي با فرایندهاســت. در 
ریاضي پنج فرایند وجود دارد که در مقولة یاددهيـ  یادگیري 
حائز اهمیت هستند: حل مسئله، ارتباطات، استدالل و اثبات، 

بازنمایي چندگانه و پیوندها و اتصاالت. بیشتر کتاب ها در این 
قسمت امتیاز از دست مي دهند.«

چهارمین کارشناس نشست، سمیه سادات میرمعیني، 
در رابطه با مسائل و مشکالت کتاب هاي کمک درسي، با ذکر 
عوامل تأثیرگذار بر رویکرد یا پذیرش کتاب هاي کمک آموزشي 
گفت: »کتاب کمک آموزشي وقتي مناسب است که در راستاي 
اهداف برنامة درسي باشد و استانداردهاي کتاب هاي آموزشي 

را پوشش دهد.«
وي هم راســتا نبودن کتاب کمک درسي با اهداف برنامة 
درسي، وجود پاسخ هاي تشــریحي سؤاالت در انتهاي کتاب 
و وجود اشــکال ها و ایرادهای ویرایشي را که موجب بدفهمي 
مي شــوند، از عمده موارد پرتکراري عنــوان کرد که باعث رد 

کتاب هاي کمک درسي شده اند.«
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دنیای چاپ، دنیای پرهیاهو و رنگارنگی اســت و 
شرکت افست، مظهر آن. محل تولید »مجالت رشد« 
آنجاست و دیدن آن برای نمایندگان مجالت رشد، یک 
تجربة ناب است. روز دوشــنبه 19 تیر 1396، شرکت 
افست میزبان نمایندگان نشریات رشد استان هرمزگان 
و تعدادی از مســئوالن »دفتر انتشارات و تکنولوژی 
از  اســتان هرمزگان  نمایندگان  ابتدا  بود.  آموزشی« 
قسمت های متفاوت چاپخانة شــرکت افست بازدید 
کردند و با مراحل پیــش از چاپ، چاپ و پس از چاپ 
مجالت رشد آشنا شدند. پس از آن نشستی صمیمانه با 
دست اندرکاران مجالت رشد برگزار شد که گزارش آن 

در پی می آید.
• • • 

شرکت افست، از چاپ تا توزیع
سیدکمال شهابلو، معاون برنامه ریزی و انتشارات دفتر

در شـرکت افسـت، عـالوه بـر مجالت رشـد با شـمارگان 
40 میلیـون، همة کتاب هـای درسـی دورة ابتدایی هم چاپ و 

توزیع می شـوند. در سـال های گذشـته فقط چـاپ کتاب های 
درسـی و مجالت رشد در افسـت انجام می شد و وظیفة توزیع 
آن  هـا با این شـرکت نبـود. کتاب های درسـی از طریـق »اداره 
کل نظـارت بـر نشـر و توزیع مواد آموزشـی«، و مجالت رشـد 
هـم از طریق »ادارات توزیع مجالت رشـد« به سراسـر کشـور 
ارسـال می شـدند. امـا بـا توجـه بـه نقـش نظارتی »سـازمان 
پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی« بر توزیع کتاب های درسـی 
و مجـالت رشـد، قرار بر این شـد کـه کار انتشـار مجالت  هم 
با شـرکت افست باشـد. یعنی پس از اینکه »سـی دی« کتاب 

یک تجربة ناب در افست

گزارش

گزارشی از بازدید نمایندگان مجالت رشد استان هرمزگان از شرکت افست 
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درسـی یـا مجالت رشـد آمـادة چاپ بـه این شـرکت تحویل 
داده می شـود و تـا نقطـة هدف، یعنی رسـیدن مجلـه و کتاب 

به دسـت مخاطبـان به عهدة این شـرکت می باشـد. 

آشنایی با مجالت رشد
قدمت مجالت رشد بیش از 50 سال است. از سال 1342 
این مجالت به صورت نمونه در اســتان قزوین تولید و توزیع 
 شدند و به تدریج توسعه پیدا کردند. در حال حاضر 40 میلیون 

نسخه از این مجله در سراسر کشور توزیع می شود. 
رویکرد و هدف تولید مجالت رشــد از ابتدای تأســیس 
همواره این موضوع بوده اســت که بتواند قیمت پایین داشته 
باشــد ، دسترسی به آن راحت باشــد، قابلیت انطباق پذیری 
داشته باشد و از کیفیت خوبی برخوردار باشد. دسترسی آسان 
و قیمت پایین دو سطح کّمی، اما انطباق پذیری و کیفیت دو 
سطح کیفی محسوب می شوند. با مراجعه به مقاالت »عدالت 

آموزشــی« و تفاوت آن با »برابری آموزشــی« 
مشــاهده می کنید که این چهار ســطح، چهار 
ستون عدالت آموزشی هستند. یکی از مهم ترین 
رویکردهای مجالت رشد تأمین عدالت آموزشی 
با درنظر گرفتن این چهار اصل اســت. یعنی ما 
بتوانیم این مجله را به دســت بچه ها برسانیم، 
قیمــت آن را پایین نگه داریم )که همة اقشــار 
توانایــی خرید آن را داشــته باشــند(، قابلیت 
انطباق پذیری آن را حفظ کنیم )یعنی هماهنگ 
با سن مخاطب باشد( و در نهایت کیفیت الزم را 

هم داشته باشد. 
»کیفیت الزم« و »مانــدگاری« در دو بُعد 

سنجیده می شوند: هم از جهت کیفیت چاپ و کاغذ و هم از 
جهت محتوایی که تولید می شود. به شکلی که دانش آموزان و 
معلمان و ســایر عالقه مندان رغبت کنند مجله را بخوانند، 
آن را نگه دارند و در فواصلی که آن را احتیاج دارند، به آن 

مراجعه کنند. 
دو اصل اول از این چهار اصل نیازمند همکاری و همراهی 
نمایندگان رشد در استان هاست. یعنی اگر ما بخواهیم مجالت 
رشد را در استان ها به دست مخاطب برسانیم و دسترسی آن 
را راحــت کنیم ، قطعاً بدون حضور نمایندگان در اســتان ها 
امکان پذیر نیست. الزم به ذکر است که یک ماه پس از توزیع 
نسخة فیزیکی، انتشار مجالت به صورت فایل »پی دی اف« هم 

بر روی سایت مجالت رشد انجام می گیرد. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی عالوه بر تولید و انتشار 
مجالت رشد دو وظیفة عمدة دیگر هم بر عهده دارد: یکی از 
آن ها ســامان دهی منابع آموزشی-تربیتی است. قبل از اینکه 
منابع آموزشی و تربیتی وارد مدارس کشور شوند، 
بایــد مورد تأیید این دفتر قرار بگیرند. اگر مدیر 
مدرسه ای یک منبع آموزشی-تربیتی را معرفی 
 کند که تأییدیة ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی و دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی را 
نداشته باشد، بر اساس بخشنامه 828 »شورای 
عالی آموزش و پرورش« تخلف کرده اســت. در 
بازدیدهایی که انجام می شوند، چنانچه مواردی 
مشاهده شود، به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی گزارش داده می شــود و با این افراد 

برخورد خواهد شد.
فعالیت بعدی دفتر انتشــارات و تکنولوژی 

شهابلو: رویکرد  و 
هدف تولید مجالت 

رشد از ابتدای تأسیس 
همواره این موضوع 
بوده است که بتواند 
قیمت پایین داشته 

باشد، دسترسی به آن 
راحت  باشد، قابلیت 
انطباق پذیری  داشته 

باشد و از کیفیت خوبی 
برخوردار  باشد
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آموزشــی تولید منابع آموزشــی-تربیتی غیر مکتوب مانند 
فیلم های آموزشــی اســت. امســال پایه های جدید  هم در 
فنی وحرفه ای و هم در متوســطة نظری اســتقرار پیدا کرد. 
مدرسان سراسر کشور باید در تهران آموزش ببینند و بعد در 
استان خودشان این آموزش ها را اشاعه بدهند. دفتر انتشارات، 
عالوه بر انتشــار مجله و ویژه نامه برای هر دو پایه، باید فیلم 
آموزشــی مدرســان را هم تولید کند. به همراه آن باید فیلم 
دانش آموزان هم تولید شــود. تمام این فعالیت ها در معاونت 

تکنولوژی این دفتر انجام می شوند. 

سامان دهی و مرکز بررسی آثار 
در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی بخشی با عنوان 
»مرکز بررســی آثار دانش آموزان« وجــود دارد. دانش آموزان 
عالقه مند در زمینة شــعر، داستان و نقاشــی می توانند آثار 
خودشان را به این مرکز ارسال کنند. کارشناسان مرکز پس از 
کارشناسی آثار بچه ها با آن ها مکاتبه می کنند و در پایان سال، 
آثار برتر دانش آموزان در دو ویژه نامة »قاصدک« و »چکاوک« 
که شمارگانی در حدود 1500 نسخه دارند، منتشر می شوند. 
این ویژه  نامه ها ابتدا برای دانش آموزانی که آثارشــان به مرکز 

بررسی آثار رسیده است، ارسال می شوند تا تشویق شوند. بعد 
هم در نمایشگاه مطبوعات و مراکزی که مربوط به دانش آموزان 

هستند توزیع می شوند. 
یکــی دیگر از بخش هــای دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشــی، »معاونت ســامان دهی منابع آموزشی ـ تربیتی« 
اســت. این معاونت فهرستی از کتاب ها، فیلم ها، سی دی ها و  
هر آنچه که مورد تأیید قرار می گیرد را در »کتاب نامة رشد« 
منتشر می کند. به دلیل باال بودن حجم کتاب نامه، دیگر مثل 
گذشته چاپ و توزیع نمی شود و فقط در سایت سامان کتاب 
به نشانیwww.samanketab.roshdmag.ir  انتشار می یابد. اما 
آن دســته از کتاب ها و منابع آموزشــی که رتبة اول را دارند، 
مشخصاتشان در نشریاتی با عنوان »فهرست های توصیفی« 
منتشر می شود و به تعداد کل مدارس کشور چاپ و برایشان 
ارسال می شوند تا مدیران مطلع باشند که کدام منبع آموزشی 

قابلیت ورود به مدرسه را دارد. 
این معاونت  همچنین اســتانداردهای الزم را برای تولید 
منابع آموزشــی و تربیتی ارائه می کند تا ناشران و افرادی که 
می خواهند منابع آموزشــی ـ تربیتی تولید کنند، بدانند چه 
اســتاندارهایی را باید رعایت کنند تا آثارشــان توسط دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد تأیید قرارگیرند و امکان 

ورود به مدرسه را پیدا کنند. 

چرا دانش آموزان و معلمان مجالت رشد را باید 
بخوانند؟

محبت اله همتی، ناظر مجالت عمومی رشد
افــرادی که در آموزش و پــرورش کار و فعالیت می کردند، 
به این نتیجه رســیدند که همة نیازهای خواندنی بچه ها توسط 
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کتاب های درســی  برآورده نمی شــود. دلیل آن هم این بود که 
تغییرات کتاب های درسی به روز نیست که البته نباید هم به روز 
باشد. بنابراین بچه ها وقتی سواد یاد می گیرند، باید دائماً در معرض 
مطالعه و خواندن قرار بگیرند. شرایط آن روزگار به این شکل نبود 
که مواد خواندنی برای کودکان و نوجوانان به شــکل امروز وجود 
داشته باشد. اگر هم بود بســیار کم بود. در آن زمان مرکزی در 
وزارت آموزش و پرورش تأسیس شده بود به نام »مرکز انتشارات 
آموزشی« که وظیفه داشت، برای بچه ها محتوای خواندنی تولید 
کند و به سراسر کشور بفرستد تا بچه ها خواندنی های مورد نیازشان 
را در اختیار داشته باشند. بعد از آن در کنار مخاطبان اصلی که 
دانش آموزان بودند، کتاب های خواندنی برای معلمان هم تولید شد. 
امروز در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به طور متوسط 

هر دو روز یک مجله تولید می شود. یعنی از صفر تا 
صد تولید محتوا، گرافیک، چاپ و توزیع مجله، همه 
در همین دفتر انجام می شود. تیمی شامل معلمان، 
و اســتادان دانشگاه که ریشه در آموزش و پرورش 
دارند،  نویسندگان، تصویرگران و ... محتوا را تولید 

می کنند و در اختیار بچه ها قرار می دهند.
پس خواندن خیلی اهمیت دارد. ما می توانیم 
از طریق خواندن، اطالعات مورد نیاز خودمان را 

از منابع متفاوت به دست آوریم.  
امروز بر خالف 50 ســال پیش، در کشــور تعداد زیادی 
ناشر کودک و نوجوان فعالیت می کنند. تعداد زیادی نشریه و 
مجله در سطح کشور به صورت هفته نامه و ماه نامه برای بچه ها 
منتشر می شــوند. اما ما به دالیلی تأکید می کنیم که بچه ها 
مجالت رشد را بخوانند. دلیل اولش این است که مجالت رشد 
ارزان قیمت هســتند. زمانی هم که مجالت پیک پایه گذاری 
شــدند، هدف اول این بود که محتــوای ارزان  قیمت )از نظر 
ریالی( تولید شــود تا بچه ها قدرت خرید آن را داشته باشند. 
مجلة »رشــد کودک« با 32 صفحه در ســال تحصیلی 96-

1395 به قیمت 800 تومان عرضه شــد و در سال تحصیلی 
97-1396 900 تومان خواهد بود. مجالتی شــبیه به آن در 
ســطح روزنامه فروشی های کشــور وجود دارند که قیمتشان 
حداقل 5000 تومان است. این ویژگی همة مجالت رشد است، 

حتی مجالت معلمان. 
دلیل دوم این است که مجالت رشد سهل الوصول هستند. 
به این معنی که مجالت رشد یک شبکة توزیع درون سازمانی 
دارند. نمایندگان مجالت در اســتان ها می توانند درخواست 
خودشان را به مرکز ارائه کنند و تعداد مجله های مورد نظرشان 
را دریافت کنند. این سیستم باعث شده است که 

مجالت رشد به سراسر کشور برسد.
شمارگان کتاب های ناشــرانی که در حوزة 
کــودک کار می کنند، حتی ناشــران دولتی به 
شــدت افت کرده اســت. یعنی اگــر طی یک 
ســال 2000 نســخه از یک کتــاب کودک به 
فروش برود، بســیار موفق بوده است. این یعنی 
کتاب های علمی و داستانی دانش آموزان توزیع 

همتی: بچه ها وقتی 
سواد یاد می گیرند، 
باید دائماً در معرض 

مطالعه و خواندن قرار 
بگیرند تا خواندنشان 

تقویت شود
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خوبی ندارند و به درســتی به دست دانش آموزان نمی رسند. 
بچه ها از دسترســی به این همه کتاب های متنوعی که تولید 
می شوند، محروم هستند. در بعضی از شهرها حتی کیوسک 
روزنامه فروشــی هم وجود ندارد. شمارگان کتاب فارسی پایة 
اول ابتدایی 1/500/000 نســخه است، اما یک کتاب داستان 
کودک حداکثر 2000 نسخه شمارگان دارد. این تفاوت خیلی 

زیاد است. 
این تفاوت نشــان می دهد، کتاب به راحتــی در اختیار 
دانش آموزان قرار نمی گیرد. اما مجالت رشد دانش آموزی با این 
سیستمی که وجود دارد، به راحتی در اختیار دانش آموزان قرار 
می گیرند. ضمن اینکه یک ماه پس از انتشار مجالت رشد در 
کشور، فایل »پی دی اف« این مجالت روی وب سایت مجالت 
رشد قرار می گیرد. افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و 
دوست دارند که بچه هایشان با زبان فارسی انس داشته باشند 

می توانند از این مجالت استفاده  کنند. 
دلیـل سـوم اینکه محتـوای مجـالت رشـد دانش آموزی 
بـا برنامه هـای درسـی کامـاًل هم سوسـت. قالب هـای آن هـا 
متفـاوت اسـت، امـا از نظـر هـدف، بـا برنامة درسـی هم سـو 
کـه  آموزشـی  برنامه ریـزی  و  پژوهـش  سـازمان  هسـتند. 

زیـر مجموعـة وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت، مسـئولیت 
برنامه ریـزی  و تولیـد محتـوای درسـی را کـه کتاب هـای 
درسـی جزئـی از آن اسـت، برعهـده دارد. مـا هـم در »دفتـر 
انتشـارات و تکنولـوژی آموزشـی« کـه زیرمجموعة سـازمان  
اسـت، موظفیـم هدف هـای برنامـة درسـی را در قالب هـای 
دوست داشـتنی و متنـوع پوشـش بدهیـم و بـه آن هـا توجه 

 . کنیم
دلیل چهارم اینکه مجالت رشــد خواندنی های متنوعی 
دارند. در مجالت رشــد گونه های متفاوت ادبی، شــعر، قصه، 
نمایش نامــه )حتی بــرای اجرا در کالس(، جــدول، لطیفه، 
مطالب علمی، آشــپزی، کاردســتی و … وجود دارد و سعی 
می شود در این 32 صفحه، گونه های متفاوت مطالب خواندنی 
در اختیار بچه ها قرار بگیــرد و بتواند بچه ها را جذب کند. با 
این ویژگی هایی که گفته شد طبیعتاً یادگیری های مدرسه ای 

توسعه پیدا می کنند. 
دلیل دیگر ارتقای »حس زیبایی شناســی« بچه هاست. 
گرافیست ها و تصویرسازها در مجالت رشد می کوشند تا جایی 
کــه امکان دارد، مجالت را در قالب زیبایی ارائه  کنند. پس از 
انجام تصویرســازی ها، مجالت از یک سیستم نظارتی هنری 

عبور می کنند و بعد به دست بچه ها می رسند.
تقویت هویت ملی، هویت انقالبی و هویت دینی، ارتقای 
میراث فرهنگی از جمله مسائلی هستند که ما همواره به آن ها 
توجه می کنیم. در مجالت رشد، از اسفند و فروردین برنامه ریزی 
ساالنه برای انتشار دورة جدید مجالت رشد انجام می شود. از 
جمله محتواهای جدید در مجالت دانش آموزی رشد در سال 
تحصیلی 97-1396، بخش »ایران شناسی« است. برای مثال، در 
رشد نوجوان هشت موضوع انتخاب شده است که میراث طبیعی 
ایران محسوب می شوند. مثالً »کویر لوت« از جمله میراثی است 
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که ثبت جهانی هم شده، یا »جزیرة میانکاله« و به همین ترتیب 
هشت حوزه انتخاب شده است. بنابراین مجالت رشد این فضا را 
در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که با میراث طبیعی ایران 
آشنا شوند. به این موضوعات در کتاب های درسی هم پرداخته 
شده است، اما به صورت محدود، و دانش آموزان می توانند از 

مجالت رشد به عنوان یک منبع مطالعاتی استفاده کنند.
نکتة بعدی تقویت خواندن و افزایش گنجینة لغات بچه هاست. 
ویرایش، عناصر زبانی  و تنظیم محتوای مجالت فرصتی را در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا گنجینة لغات خود را افزایش 
دهند. مجالت رشد می توانند جزو بستة آموزشی و کتابخانه های 
کالسی و آموزشگاهی قرار بگیرند. این ها دالیلی هستند که ما 
به دوستان و همکاران توصیه می کنیم مجالت رشد را ترویج 
کنند. برای خرید مجالت رشد اجباری وجود ندارد، اما خواندن 

از طریق مجالت رشد را توصیه و ترویج می کنیم. 
در خانوادة مجالت رشد تنها مجله ای که رایگان به دست 
مخاطبان می رسد، مجلة »رشد روشن« است. آمار دانش آموزان 
نابینای کالس دوم تا پایان دورة متوسطه را از ادارة آموزش 

استثنایی دریافت کنید تا رشد روشن را که به خط بریل منتشر 
می شود، برای ادارة شما به صورت رایگان ارسال کنیم. از آنجا 
که محتواهای خواندنی مناسبی برای بچه های نابینا وجود ندارد، 

خواندن این مجله برای آنان خیلی ضروری است.   
* * *

در این جلسه مانلی نورائی، دبیر سایت نشریات رشد نیز 
ضمن آشــنا کردن مخاطبان جلسه با مجالت رشد در فضای 
مجازی، به معرفی بخش های متفاوت وب سایت مجالت رشد 
پرداخت و حاظران در جلسه را با امکانات این سایت آشنا کرد.

لزوم تعامل نمایندگان نشریات با واحد نظارت بر بازرگانی
کمال زندگانی، ناظر بازرگانی دفتر

همـکاران محتـرم باید پـس از تکمیل فرم های سـفارش 
مجـالت آن هـا را از طریـق سـرگروه اسـتان، سـرکار خانـم 
حاجـی زاده به دسـت »واحـد بارزگانی« برسـانند. همکاران 
ما در واحد بازرگانی بر اسـاس سفارشـات دریافتی، سـفارش 
اینکـه  دلیـل  بـه  افسـت می دهنـد.  بـه شـرکت  را  چـاپ 
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همـکاران محتـرم در اسـتان هرمـزگان در سـال های قبـل 
دریافتـی از مجـالت نداشـته اند، امسـال بایـد برنامه ریـزی 
دقیقـی بـرای تعیین تعداد سـفارش مجالت داشـته باشـند. 
شـماره های یـک، دو و سـه مجـالت رشـد در همة کشـور بر 
اسـاس سـفارش سـال گذشته شـان چـاپ می شـود امـا در 
اسـتان هرمـزگان بـا درنظـر گرفتـن همیـن موضـوع، باید با 
برنامه ریـزی دقیـق خودشـان تعداد مجلـة مورد نیـاز را برای 
ایـن سـه شـماره بـه ما اعـالم کننـد تا بـرای سـفارش چاپ 

آمـار دقیقی در دسـت داشـته باشـیم. 
سه شمارة اول مجالت رشد مرداد ماه زیر چاپ می روند. 
بنابراین پس از ثبت سفارش دیگر امکان افزایش تعداد مجله 
وجود ندارد. اما برای شــماره های بعــدی فرصت وجود دارد 
و می توانید با وقت بیشــتری آمارهایتان را ارائه بدهید. نکتة 
دیگری که باید به آن اشاره شود این است که پس از سفارش 

امکان لغو و یا پس دادن مجله وجود ندارد.
ایـن موضـوع کـه مجـالت رشـد بـرای شـهر های زیـر 
مجموعة اسـتان هرمزگان به صورت مسـتقیم ارسـال شـود، 
امـکان نـدارد. تمـام مجله های درخواسـتی اسـتان هرمزگان 
بـه صـورت یکجـا بـرای خانم حاجـی زاده ارسـال می شـود و 
ایشـان خودشـان امکان ارسال به سایر نقاط اسـتان را فراهم 
می کننـد. فعـاًل فقط بـرای کیش بـه صورت جداگانه ارسـال 
می شـود کـه در آینـده ممکـن اسـت ایـن روش هـم تغییـر 
کنـد. مـا تضمیـن می کنیـم که مجالت را سـر وقت به شـما 
برسـانیم، امـا شـما هـم باید مجـالت را بـه موقع بـه مدارس 
برسـانید. نباید چند شـماره از مجالت جمع شـوند و یک جا 
ارسـال شـوند تـا کار شـما کمتر بشـود. هـر مجله سـر وقت 
خـودش بایـد ارسـال بشـود تـا ارزش مطالـب مجلـه حفـظ 

بشـود و دانش آمـوزان بتواننـد اسـتفاده کنند. 
مدیـران مـدارس بایـد توجیـه شـوند کـه ایـن مجـالت 
وارد مـدارس بشـوند. نماینـدگان محترم بـا زیرمجموعه های 
داشـته  کامـل  هماهنگـی  بایـد  اسـتان ها  در  خودشـان 
باشـند. متأسـفانه در بعضـی از اسـتان ها نماینـدة محتـرم 
زیرمجموعه  هـای خـودش را نمی شناسـد. از مجـالت رشـد 
کـودک، رشـد نوآمـوز و رشـد دانش آمـوز در سراسـر کشـور 
اسـتقبال خوبـی می شـود و تقریبـاً همـة نسـخه های ایـن 
مجالت توسـط بچه هـا خریداری می شـوند. در برخی مناطق 
گفتـه می شـود ما چون مجلة رشـد نوجـوان را داریـم، دیگر به 
مجلـة رشـد برهـان ریاضی متوسـطة اول احتیاجـی نداریم. اما 
بایـد بدانیـد ایـن دو مجلـه، متفاوت هسـتند و ارتباطـی با هم 
ندارنـد. هرکـدام بایـد به طور جداگانه برای بچه ها تهیه بشـوند. 
در مــورد مجــالت تخصصــی هــم همینطــور اســت. اگــر 
معلــم مجلــه را نشناســد قطعــاً از آن اســتفاده نخواهــد کرد. 
ــی  ــان معرف ــه معلم ــالت ب ــد، مج ــالش کنی ــد ت ــما بای ش
ــه صددرصــد مجــالت  بشــوند. در یکــی از شهرســتان ها ک
ــرگروه های  ــق س ــد، از طری ــت می کنن ــی را دریاف تخصص
ــر  ــی ه ــوند. یعن ــی می ش ــالت معرف ــن مج ــی ای آموزش
ــه ســایر  ــة تخصصــی حــوزة خــودش را ب ســرگروهی مجل
همکارانــش معرفــی می کنــد و از ایــن طریــق آمــار 
درخواســت های آن اســتان بــاال رفتــه اســت. امــا مدارســی 

ــم کــه مجــالت را نمــی شناســند.  هــم داری
* * *

ســپس جلسة پرسش و پاســخ برگزار شد و نمایندگان 
نشریات رشد استان هرمزگان سئوال  های خود را ارائه کردند و 

پاسخ دست اندرکاران نشریات رشد را دریافت کردند.
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اشاعة فرهنگ مطالعه با استفاده از مجالت رشد
حوریه حاجی زاده، نمایندة مجالت رشــد در اســتان 

هرمزگان
در ســال گذشــته حدود 30 درصد از مجالتی را که ما 
دریافت کردیم، به فروش رفتند. 70 درصد باقی ماندة آن ها را 
به صورت رایگان در مدارس روستایی و مدارس تحت پوشش 
راهنماهای آموزشــی توزیع کردیم. دلیل این کار هم تبلیغ و 
فرهنگ سازی برای مجالت رشد بود. به خصوص برای مناطقی 
که اصاًل در این موضوع شرکت ندارند و االن هم نماینده شان 
در این جلســه حضور ندارد. دلیل ایشــان هم این است که 
دانش آموزان این منطقه ضعیف هستند و امکان خرید مجالت 
برایشان وجود ندارد. من این موضوع را پیگیری خواهم کرد و 
انشاءاهلل از طریق مدیرکل استان این مشکل را هم حل خواهیم 
کرد. ان شاءاهلل همکاران ما توصیه های شما را با جدیت پیگیری 
خواهند کرد و با اشــاعة مجالت رشد، فرهنگ مطالعه را بین 

دانش آموزان ایجاد خواهیم کرد. 

در ایـن راسـتا برنامه هایـی داریـم کـه از مهرمـاه انجـام 
خواهند شـد. یکـی از این برنامه ها به مناسـبت هفتة کودک 
در تاریـخ هفتـم مهـر مـاه برگـزار می شـود کـه جزئیـات آن 
را بـرای شـما ارسـال خواهیـم کـرد. در همایش مدیـران هم 
کـه قبـل از مهـر مـاه برگـزار خواهـد شـد، از آن هـا خواهیم 
خواسـت کـه مجـالت رشـد را در مناطقشـان معرفـی کنند. 
سـعی خواهیـم کرد فاصلـة ایجاد شـده بین مجالت رشـد و 

اسـتان هرمـزگان را کـم کنیم. 

افزایش سواد خواندن
محمد خشاب، کارشناس تکنولوژی منطقة شهاب 

از دعـوت شـما برای شـرکت در برنامة بازدید از شـرکت 
افسـت تشـکر می کنـم و امیـدوارم بتوانیم مطالبـی را که در 
این جلسـه مطرح شـدند، بـه مدیران مناطـق منتقل کنیم و 
مجالت رشـد را که باعث افزایش سـواد خواندن و نوشـتن در 

دانش آمـوزان می شـوند، بـه خوبی ترویـج کنیم.
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کودک بدون مرز به دنیا می آید!

اشاره
ـ کاربردی دکتر عبدالظیم کریمی در نوزدهمین نشست ساالنة دفتر، با  در ادامة  جلســة ســخنرانی علمی 
عنوان »نگاهی متفاوت با یافته های تیمز و پرلز با محوریت آموزش  پنهان و غیر رسمی«، فرصتی دست داد تا در 
اردیبهشت 1396 در مدرسة دارالفنون، بخش پایانی و تکمیلی سخنان وی را بشنویم. توجه شما را به این سخنرانی 

جلب می کنیم.

به نام آنکه جان را نور دین داد  
خرد را در خدا دانی یقین داد

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 
چراغ دل به نور جان برافروخت

در مطلع کالم، درود و ســالم بر پیامبــر نور و رحمت و 
محبت حضرت محمد )ص(. و درود و ســالم خدمت شــما 

بزرگان  و رهروان رشد.
 از اینکه مجدداً توفیقی حاصل شد، دور هم جمع شویم، 
بســیار خوش حالم. این موضوع را به فال نیک می گیریم تا به 
اتفاق،  بار دیگر مســئله اي طرح  کنیم، و از سبوي یار، شرابي 

نشست 
علمیـ  کاربردی

نگاهی متفاوت به یافته های تیمز و پرلز  با 
محوریت »آموزش پنهان و غیر رسمی«

سخنرانی دکتر عبدالعظیم کریمی )بخش دوم و پایانی(

طهور بنوشیم  تا جوري دیگر بیندیشیم و جوري دیگر ببینیم. 
گفت:

امروز سماع است و شراب است و صراحی           
یک ساقی بدمست یکی جمع مباحی

در پیش، چنین فتنه و در دست، چنین ِمی         
یا رب چه شود جان مسلمان صالحی

 در مسیر پیچیده
دوستان بهتر از بنده مي دانند که در مسیر پیچیده و چند 
الیة تعلیم و تربیت، هرچه به افق این پدیده نزدیکتر می شویم، 
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از آن دورتر می شــویم! پرداختن به  تربیت و  رشــد و تعالي 
انســان، آن  هم در عصر امروز  و با چالش هاي نسل نو، کاري 

بس دشوار و مشکل نمون است.
در آغاز، بنده باید عذر خواهي صمیمانه ای از محضر شما 
داشته باشم که محل جلســه را به جاي سازمان پژوهش در 
اینجا گذاشته ایم و زحمت رفت و آمد و دوري مسافت و تحمل 
ترافیک مرکز شــهر شما را به دردسر انداخته است. اما از یک 
جهت این دشواري مي تواند به خوشگواري هم تبدیل شود. زیرا 
در موقعیت هاي دشــوار و پر زحمت است که انسان موقعیت 

خود را باز مي یابد و انگیزة حضور وزني دیگر پیدا مي کند. 
در واقع بــراي طرح موضوعي مهــم باید موقعیتي مهم 
طراحي کرد تا آن صحنه و موضوع ماندگار شــود. براي تأیید 
این نظر شــما را ارجاع مي دهم به یکــي از صحنه هاي فیلم 
مشهور و کالسیک »راشــامون« )Rashamon( از کوروساوا! 

)حدود 1950(.
کوروســاوا، کارگردان برجستة ســینماي ژاپن، همواره 
حســاس ترین لحظات یا ســکانس های مرکــزي و معنایي 
فیلم هایش را در بحرانی ترین و مبهم ترین صحنه ها در معرض 
نمایش مي گذاشــت تا آنجا که تماشاگر را هم غافلگیر و هم 
کالفه مي کرد. مثاًل در همین فیلم راشــامون، در صحنه اي از 
فیلم جنایتی رخ داده و حاال قرار است تماشاگران کشف کنند 
که قاتل کیســت و چگونه قتل انجام شــده است. تمام فیلم 
واگشایي مرموزانه و گره آلود این اتفاق مبهم و تاریک است، اما 
بــا روایت دایره اي )و نه خطي( چندین خوانش از صحنة قتل 
را با  رفت و برگشت هاي حلقوي )یعني خطوط زماني موازي 
و هم راســتا( به تصویر مي کشــد؛ به گونه اي که داد تماشگر 
از این گیج کردن هاي ذهن آشــوب بلند مي شود. این ترفند 

هوشمندانة کوروساوا که به قصد و عمد انجام می گیرد، و یکي 
از بهترین تکنیک ها براي فراهم سازي موقعیت کشف و شهود 
در مخاطب است. جا دارد ما نیز به عنوان متولیان مجالت رشد 
از آن الگو برداري کنیم و در هنر تعلیم و تربیت به  ویژه تربیت 

دیني و معنوي، از آن بهره بگیریم.
نکتة غافل گیر کنندة فیلم اینجاست که اصل ماجرا و نگین 
اصلی کل فیلم همین بخشي است که کارگردان با تدابیر فني 
و شگردهاي هنري  نهان مي کند. همه می خواهند بدانند که 
قتل چگونه اتفاق مي افتد، اما جالب است که فیلم ساز، صحنه 
رازگشــایي از قتل را با کم ترین نور، شــلوغ ترین سرو صدا و 
مبهم ترین دید )النگ شــات( به شکل مبهم و تیره وار نشان 
مي دهد. تماشاگر بیچاره باید شش دانگ حواسش را جمع کند 
و با دقتي جنون وار به ریزترین عناصر تصویر، صدا، نور، حرکت 
و... بنگرد تا چیزي از صحنه را مشــاهده و درک کند. دکوپاژ، 
شخصیت پردازي، میزانســن و سایر عناصر ساخت صحنه به 
شکلي عجیب و غریب در هاله اي از ابهام فرو مي رود. شاهداِن 
قتِل شبانه، در جایی تاریک که چهره ها هم معلوم نیستند، دور 
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هم جمع می شــوند. نورپردازی با خّست تمام در محوطه ای 
که رعد و برق و باران شــدید همراه با تاریکی حکم فرماست، 
صورت می گیرد. صدایی هم نمی شنویم. شخصیت  ها در این 

شرایط دشوار به نقل مشاهدات خود مي پردازند. 
داستان فیلم چنین است که سه نفر در معبد مخروبه ای 
به اسم راشومون نشسته اند و در حال تحلیل قتلي هستند که 
در آن منطقه روی داده است. عجایبی در آن مشاهده کرده اند 
که قادر به هضمشــان آن نیستند و سخت در تفکر و اندیشه 

هستند تا خود را از این شرایط آزار دهنده رهایی بخشند.
پرسش اینجاست که: چرا کوروساوا این همه هزینه مي کند 
تا بجاي شفافیت و آشکار سازي، تماشاگر را به زحمت بیندازد؟ 
چرا او تماشــاگر را آزار مي دهد؟ چرا راحت، ساده و شفاف راز 
قتل را  لو نمي دهد؟ چرا آنچه که باید آشکار باشد، با هزینه اي 
فراوان نهان مي شود؟ چرا تماشاگر را از جا بلند مي کند و او را 
در حالتي برانگیخته، و به اصطالح Agitated نگه مي دارد؟ چرا 

در خست تمام از آنچه دیدني است دریغ مي ورزد؟
پاسخ همة این پرسش ها یک موضوع است: »او مي خواهد 

تماشاگر را به کنشگري خالقانه وادار سازد. او معتقد است فیلم 
باید توسط تماشاگر ساخته شود و نه کارگردان!« 

 کوروســاوا همه چیز را از صحنه حذف مي کند تا بیننده 
همه چیز را در صحنه خلق کند! صدا و تصویر را با خست تمام 
کم مي کند تا بیننده با سخاوت تمام صدا و تصویر را به سبک 
خود خلق کند. با این همه، معماها پایان ندارند. الیه های پنهان 
فیلم، درســت پس از اتمام آن، ذهن و روح مخاطب را درگیر 

می کنند. تعلیق پس از پایان. 
فردریش نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی، گفته است: »از 
خیره شدن طوالنی به گرداب حذر کنید، مبادا گرداب به شما 

خیره شود.« و این یکی از نتایج درونی فیلم راشومون است.
حال سؤال دیگر این است که ماجراي فیلم کوروساوا چه 
ربطي به جلسة ما، بحث آموزش، مجالت رشد و سردبیران این 
مجالت دارد؟ این مثال هنري از یک فیلم قدیمي چه کاربردي 
براي نشست امروز ما دارد؟ پاسخ چنین است: نخستین اصل 
آموزش این اســت که هیچ چیز قابل آموزش نیست. هر کس 
باید دانش خود را شــخصاً بنا کند و در تولید آن نقش فاعلي 
داشــته باشــد. در غیر این صورت هیچ آموزشي به پرورش 

نمي انجامد و در نطفه ابتر و بي ریشه مي ماند. 
نکتة دیگر این اســت که بهترین رهیافت  آموزشي فیلم 
آن است که مطالب و پیام اصلي آموزش از دید مخاطب براي 
بیدارگري مخاطب نهان شــود تا او خود شخصاً آن را آشکار 

کند.
 و این مثال هنري از فیلم و سینما بهترین تجربه و تمثیل 
عیني از آموزش خالق، فعال و غیر مستقیم است. اگر سردبیران 
محترم مجالت رشــد در سیاست گذاري ها، تصمیم سازي ها و 
برنامه ریزي هاي خود، به چنین هنر خالقانه اي متکي شــوند، 
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بزرگ ترین صحنه هاي آموزشي را براي پرورش روح  خالقیت 
و ابتکار در مخاطبان فراهم ساخته اند.

 برگردیــم به موضوع و ادامة بحثي که در اجالس تنکابن 
داشتیم. موضوع بحث نگاهی متفاوت به یافته  های تیمز و پرلز 
با محوریت آموزش های پنهان و غیررسمی بود. یعني یادگیري 
زماني جدي مي شــود که از حالت جدیت و رســمیت خارج 
شــود. آن گاه جدي ترین و ماندگارترین یادگیري رخ مي دهد. 
به زبان آموزي کودک بنگریــد. او زبان مادري را همین گونه 
مي آموزد، به همیــن دلیل زود و ماندگار یاد مي گیرد. اما اگر 
مي خواستیم که به صورت رسمي و درسي به او زبان مادري را 
یاد بدهیم، مطمئن باشید براي همیشه الل مادر آموخته ـ  و 

نه الل مادر زادـ  باقي مي ماند! 
دومین محــوري که بحــث کردیم، عنوانــش این بود: 
»آگاهی از یادگیری های نا آگاهانه و ناهمانندی های یادگیری 
ارتجالی در برابر یادگیری اکتســابي.«  و روشن ساختیم که 
یادگیري حقیقي از طریق کشف شــخصي رخ مي دهد و نه 
کسب مدرسه اي! ســومین نکته »آموزش های قالبی در برابر 
آموزش های قلبی« بود که گفتیم آموزش واقعي زماني است 

که در دل جاي گیرد و نه در ذهن!  
براي همیــن به موضوع یادگیری »ذهن گســتر در برابر 
یادگیری ذهن اندوز« پرداختیم و یادآور شدیم که آموزش های 
قالبی در برابر آموزش های قلبــی، همان یادگیری های ذهن 

اندوزانه در برابر یادگیری های ذهن ورزانه است.
محور بعدی مربوط بود به یادگیری های هضمی در برابر 

یادگیری های جزمی. 
اینها سرفصل های موضوع هایی بودند که در جلسة پیش 
در تنکابن با مثال ها و شواهد علمي، پژوهشي، بومي و دیني، 

عرفانــي مطرح کردیم. در نهایت هــم تأکید کردیم که دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی، از آنجا که از شبکة رسمیت و 
آموزش هاي مدرسه اي و قالبي بیرون می آید و یک شبکة غیر 
رســمي، غیر عمدي و غیر مدرسه اي و به  اصطالح حاشیه ای 
و آزاد اســت، اثر ماندگارتري در تربیــت دانش آموزان دارد و 
مي دانید که حاشــیه خیلی مهم تر از متن است. این را امیلی 
دیکنسون، شاعرة بزرگ آمریکایی، به عنوان یکي از بزرگترین 

شاعران قرن بیستم  مي گوید:
حقیقت را تمام بگو، 

اما به ایما. 
توفیق در حاشیه رفتن است!

باید محرک ها و زمینه هاي درک مطلب نزد مخاطب وجود 
داشــته باشد تا او خود بدون کمک مستقیم به یاري خود آن 
را دریابد! لذا توفیق دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی این 
است که در حاشیة آموزش و پرورش است. این حاشیه مهم تر 

از اصل است! 
در ادامه این بحث را هم داشتیم که ما در تعلیم و تربیت 
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دو نوع پارادایم یا دو سامانة باورشناختی داریم که ناخودآگاه 
بینش، منش و روش های ما را سامان می دهد. چون حقیقت 
این است که ما خیلی چیزها را آگاهانه ممکن است بگوییم اما 
ناآگاهانه برخالف آن عمل کنیم. اتفاقاً  مالک شناخت همان 
است که عمل مي کنیم و نه آن چیزي که نقل مي کنیم. فرمود: 

»َمن َعِمَل ِعلَم«.
آگاهــی صوري ما صورت ما و آگاهی باطني ما ســیرت 
ماســت. در حدیث زیبایي از رسول اکرم )ص( نقل است که 
فرمود: »إِنَّ اللََّه لَ َيْنُظُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم َولَِكْن َيْنُظُر إِلَى ُقُلوِبُكْم 
َوأَْعَمالُِكــْم.« واقعاً تکان  دهنده است! ما چه مي کنیم، چگونه 

مي نگریم و چگونه خود و دیگران را قضاوت مي کنیم؟ 
غالباً ما ترازوي سنجش را بر مدار آنچه مي بینیم بر ظاهر، 
گفتار، صورت و داشــته ها قرار مي دهیم. اما در عالم حقیقت 
مالک سنجش اعمال چیزي است که اتفاقاً از دیده پنهان است 

و آن نیت و قلب و سیرت است! 
حاال به مالک هایي که ما براي سنجش آموزش و تربیت 
داریم نگاه کنید و ببینید ما چــه چیز را آموزش مي دهیم و 
چــه چیزهایي را اندازه گیري و ارزش گــذاري مي کنیم. واقعاً 
حیرت آور اســت، این فاجعة دور شــدن از آموزه هاي دیني و 

قرآني.
جالب اســت، کودک آدمــي هر قدر کوچک تر باشــد، 
حســگرهاي دریافتي اش از باطن ما قوي تر است. براي همین 
اســت که کودک به طور ناخودآگاه از ناخودآگاه والدین الگو 
مي گیــرد و نه از خود آگاه آن ها! کــودک از آنچه که والدین، 
ناخودآگاهانــه از دید او نهان مي کننــد، تأثیر مي گیرد، نه از 
آنچــه که والدین به صورت آگاهانــه و با نقش و ادا و آگاهانه 

مي خواهند به فرزند خود القا کنند!

زیگموند فروید تعبیر جالبي در این باره دارد. می گوید: 
کــودک از »فرا مِن« )Super Ego) والدین تبعیت می کند نه 
از مــِن )Ego( والدین! من نقاب اســت و صورت. اما فرا من 
که بدان  ناآگاه هســتیم، عمیق ترین تأثیــر را بر روح و روان 
کودک باقي مي گذارد! تعلیم و تربیت حقیقي از ناخودآگاه به 
ناخودآگاه رخ مي دهد؛ یعني از ســینه به سینه و نه از زبان به 

زبان. به قول مولوي: 
مي رود از سینه ها در سینه ها    

از ره پنهان صالح و کینه ها
آگاهي ما یادگرفته هاي ذهني ماست اما ضمیر ناهوشیار 
ما یادمان هاي ناآموختة وجودي ماســت کــه اگر چه از آن 
برخورداریم، اما از آن آگاه نیستیم. مانند رانندگي که گرچه از 
مهارت رانندگي برخورداریم، اما هنگام رانندگي از اعمال خود 
ناآگاهیم؛ همه چیز به صورت عادت و شرطي شده رخ مي دهد. 
زماني که این آگاهي دروني و نهادینه مي شود به شکل پارادایم 
یا انگاره هاي ناهوشیار وجودي در می آید که ناخودآگاه واقعیت 

بیرون را به رنگ خود در مي آورد.
پارادایم همان وجه ناهوشیار باورهای ماست که خودمان از 
آن آگاه نیستیم. آن هایند که ما را جهت می دهند و احساسات، 
قضاوت ها و نگرش هاي ما را سازمان می بخشند. این ناهماهنگي 
بین خودآگاه و ناخودآگاه و ظاهر و باطن، یا انگاره و پنداره، به 
قدري زیاد مي شود که نفاق به معناي واقعي کلمه رخ مي دهد. 
یعنــي ما آنچه را که مي گوییم و اظهــار مي داریم و حتي به 
دیگــران آموزش مي دهیم خودمــان در قلب خود  به آن بي 

ایمان هستیم و بي آنکه بدانیم بر خالف آن عمل مي کنیم.
این است که شمس تبریزی می گوید: کافران را دوست 
می دارم؛ از این وجه که دعوی دوســتی نمی کنند. می گویند: 
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»آری، کافریم، دشــمنیم.« اکنون دوســتیش تعلیم دهیم، 
یگانگی اش بیاموزیم. اما اینکه دعوی می کند که: »من دوستم« 
و نیســت، پر خطر است! این ها خطرناکند که دعوی دوستی 
می کنند در زبان، اما عمل به دشمنی. یعني در لفظ دوست اند 

و در قلب دشمن.
در واقع برخي از افراد پارادایم هاي وجودي شــان کافرانه 
است، اما سخن پراکني هاي  تریبوني شان مؤمنانه است.  و این 

افراد خیلي خطرناک اند. به قول بیدل: 
باطن این خلق کافر کیش با ظاهر مسنج   

جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین
مرحوم فیض کاشاني، از فقهاي نو اندیش و صاحب ذوق 

در وصف این عالمان و فقیهان بي ایمان مي سراید:
این فقیهان که به ظاهر همه اخوان هم اند    

گر به باطن نگری دشمن ایمان هم اند
جگر خویش و دل هم ز حسد می خایند   

پوستین بره پوشیده و گرگان هم اند
تا که باشند در اقلیم ریاست کامل    

در شکست هم و جوینده نقصان هم اند
واعظان گرچه بلیغند و سخندان لیکن   

گفتن و کردن این قوم کجا آن هم اند

آه ازین صومعه داران تهی از اخالص    
کز حسد رهزن اخالص مریدان هم اند

ساده لوحان که ندارند ز ادراک نصیب     
رسته اند از همه آفات و محبان هم اند

پس با این توصیف برگردیم به همان ســادگي و ســاده 
لوحي، سواد فطري و باطني، نه این سوادهاي ظاهري و درسي 
و مدرسه اي که موجب این همه نفاق و آفت و آسیب  اخالقي 
مي شــوند، چه زیبا امام راحل )ره( از این افراد با عنوان »عالم 
متهتک« یا »جاهل متنسک« یاد مي کند که به  راستي حکایت 
از  آسیب شناســي عالمانه از شکاف  بین آموزش هاي قالبي و 
باورهاي قلبي مي کند. و فرمود: اگر تهذیب در کار نباشد، علم 

توحید هم به درد نمی خورد. »اْلِعْلُم ُهَو اْلِحجاُب اْلْکَبرْ.«
در واقع علم بدون ایمان مانند ســوزن بدون نخ است که 
هیچ خاصیتي ندارد. آن  وقت آدم هرچه بیشتر تعلیم ببیند، 
کورتر مي شود و هرچه بیشتر بداند، خطرناک تر مي شود. این 
همان وارونگي در نظام آموزشــي است که متأسفانه ما بعضاً 
گرفتارش هســتیم چون  اغلب آموزش هاي ما قلبي نیستند، 
بلکه قالبي اند. براي تعالي خود نیستند، براي تعالي مدرک و 

رتبه اند و این آموزش ها جز سیاهي نمي افزایند.
اما زماني که دانش آموز به اراده، اختیار و رغبت خود و به 
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قصد آگاهي خود مطلبي را مي خواند تأثیرش خیلي عمیق تر 
از مطلبي است که از روي اجبار و براي معلم و نمره مي خواند. 
از همین جا نقش پنهان مجالت کمک آموزشي و این مطالعات 
غیر درســي آشــکار مي شــود که تا چه اندازه در شکل دهي 

شخصیت و تربیت دانش آموزان مؤثر است.
امروز در این جلســه می خواهیم دربارة »مخروط وارونة 
نظام آموزشی« و نقش مجالت کمک  آموزشي در کاهش این 
وارونگي بحثی چالشيـ  و نه بالشي!ـ  داشته باشیم  و ببینیم 
چه ارتباطی با ارکان پارادایم وارونة ما دارد. مي خواهیم به اتفاق 
هم ســفری همگاني به دور دنیاي آموزش و پرورش کنوني 
داشته باشیم و معابر، مقاصد و عوالم آن را طي کنیم. هجرتی 
باطني داشته باشیم و یک سیری از ظاهر به باطن در آموزش و 
پرورش انجام دهیم. اساساً حقیقت دین هجرت است و هجرت 
خروج از پارادایم هاي موجود و ورود به پارادایم مطلوب اســت 

که باید دائمي اما جمیل باشد: »و هجرا جميال«. 
در این سفر طاقت فرسا به عمق فاجعه اي که در حال رخ 
دادن اســت و با چراغ خاموش حرکت مي کند، پي می بریم، 
مشروط به آنکه حسگرهاي باطني خود را از زیر پوست خود 
حساس کنیم. زیرا این حسگرها به سبب عادت و خوگیري به 
امور جاري از کار افتاده اند و شاید هم زنگ زده اند. ما مي خواهیم 
در این سفر راهمان را وارونه برویم. و همة مؤلفه هاي جاري در 
آموزش و پرورش را همچون مخروطي وارونه بنگریم؛ یعني از 
Education بــه Learning  و نه از Learning به Education؛ 

از یادگیــري به نایادگیري  و از پر کردن به خالي شــدن و از 
دانش آموزي به  دانش زدایي و…

ُخب حاال به این تصویر پارادوکســیکال نگاه کنید )اشاره 
به دو نوع ســامانة تصویري از نظام تعلیم و تربیت در اسالید 

پاورپوینت(. تفاوتی بنیــادی بین نظام تعلیم و تربیت جاری 
با تعلیم و تربیت واقعی وجود دارد. تفاوت این اســت که ما به 
بچه ها می گوییم که باید درس بخوانند، قبول شوند، کارنامه و 
مدرک بگیرند تا در آینده موفق باشند و حال آنکه این ساختار 

باید معکوس شود. چگونه؟
ببینید ما براي پیشرفت و موفقیت باید انگیزه داشته باشیم، 
اما ما دو نوع انگیزه داریم: انگیزه های برخاســته و انگیزه های 
برساخته. انگیزه هاي برخاسته دروني، غریزي و ذاتي هستند. 
نیروي خود را از درون مي گیرند و خودشان نیروزا نیز هستند. 
کودک تا قبل از مدرسه از این نوع انگیزه به صورت فطري و غریزي 
برخوردار است. در مدرسه این انگیزه کم رمق می شود و به جاي آن 
انگیزه هاي بیروني و دگر زا )یا برساخته(، جعلي و ثانوي، قراردادي 
جایگزین مي شود. در این شرایط آموزش از حالت طبیعي، آزاد 
و اختیاري به حالت رسمي، مدرسه اي و نمره اي تبدیل مي شود. 

یعني همین بالیي که ما سر بچه ها مي آوریم.
 مرگ »انگیزه هاي برخاسته« در بستر ایجاد »انگیزه های 
برساخته« رخ مي دهد و ما این خیانت دلسوزانه و این دلسوزي 
خائنانه را با نیت خیر بــه خوبي انجام مي دهیم و افتخار هم 
مي کنیم. شــاهد هســتیم که چگونه هر قدر ما محرک هاي 
خوشایند، تشویق و جایزه تزریق می کنیم، سازو کار انگیزه هاي 
دروني تضعیف می شود و این خودش نوعی وارونگي وحشتناک 

در نظام آموزشي و حتي در خانه و جامعه است.
Punished by Re�  اخیراً کتابي منتشــر شده است به نام
wards، یعني »تنبیه به مثابه تشویق یا تشویق به مثابه تنبیه!« 

اثــر الفي کوهن )Alfie Kohn(. در این کتاب صدها پژوهش 
طولي و عرضي و موردي و عمقي دربارة تأثیرات وارونة تشویق 
و تنبیه از مهد کودک تا دانشگاه ارائه شده است که چگونه ما 
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به طرز خیره کننده و حیرت آوري همة اقدامات به ظاهر مثبت 
در تعلیم و تربیت را کارکردي وارونه و منقفي بدان مي دهیم. 
 اگر دوستان این کتاب را بخوانند، دیگر این حقیر قدري 
در امنیت رواني قرار مي گیرم. زیرا دائماً مرا متهم به بدبیني و 
منفي گرایي مي کنند که چرا همیشه بر رویکرد و روش سلبي 
)تربیت نکردن، تشــویق نکردن، یاد ندادن و …( تأکید دارم. 
اما با مطالعة این کتاب واقعاً اذعان خواهیم کرد که تازه بنده 

خیلي محافظه کار هستم.
مســئله این اســت که ما فکر مي کنیم چــون از چیزي 
مطلع هســتیم، پس دربارة آن چیز شــناخت داریم، و چون 
مي شناسیم، پس آن را قلباً فهمیده ایم و چون فهمیده ایم، پس 
عامل بدان هم هستیم. حال آنکه بین این ها بسیار فاصله است 
و مقامات هریک از این ها باهم فاصلة نجومي دارند. فرق است 
بین دانستن و فهیمدن. بین مقام فهمیدن با مقام عمل کردن 
نیز فاصله اي بزرگ اســت. ما بر این تصوریم که اگر چیزي را 

وصف کنیم، آن چیز را فهمیده ایم. به قول مولوي:
هیچ نامي بي حقیقت دیده اي       

یا زگاف و الم گل، گل چیده اي! 
آیا ما مي توانیم با گفتن گاف و الم صاحب گل شویم؟ آیا 
ما مي توانیم با گفتن اســالم، توحید، اخالق و فضایل اخالقي 

صاحب این ها شویم؟ خیر.
شب نگردد روشن به وصف چراغ   

نام فروردین نیارد گل به بار 
تا قیامت صوفی ار می می کند    

تا ننوشد می مستی کی کند!
 به قول نسفي:

ای عزیز! 

آدمی نه چنان است که هرچه بشنود بداند و نه چنان است که 
هرچه بداند در آن مقام باشد.

و عبدالرحمن جامی گفته است: 
نه هر که از حقیقت سخن گوید، حق است،

 همچنان  که نه هر که از گنج سخن گوید، صاحب گنج است، 
اگر هر که از چیزی سخن گفتی، آن چیز بودی، کارها آسان شدی!

ما خیلي چیزها را گوش مي کنیــم، اما نوش نمي کنیم. 
خیلي چیز ها را هم نــوش مي کنیم، اما خون نمي کنیم. غذا 
موقعي خون مي شــود که کاماًل هضم و جذب بدن ما شــود! 
براي همین اســت که آموزش هاي اجباري در گوش مي روند، 
اما نوش جان نمي شوند. اما مطالعات غیر درسي چون اختیاري 
و خود انگیخته اند، از گوش به نوش مي رسند. تفاوت آموزش 

»فعال« )Active( و »غیر فعال« )Passive( هم همین است.
غیرفعال یعنی اینکه چه بسا من حرف های خیلی خوبی 
می شــنوم، اما آن ها را »اَســیمیله« Assimilation نمی کنم. 
یعنی آن ها را به جنس خودم تبدیل نمی کنم. پیاژه این واژه 
را از زیست شناســی به عاریت گرفته اســت. مثاًل گیاه، نور و 
کود را می گیــرد و میوه ای می دهد که با آنچه دریافت کرده، 
کاماًل متفاوت اســت. مانند صدف که از آب مروارید مي سازد. 
ما هم باید مثل صــدف از آموزش ها و مطالب بیروني چیزي 
متمایز و فراورده اي خالق تولید کنیم. در این صورت یادگیري 
فعال و خالق رخ مي دهد. اما بعضي مي پندارند آموزش فعال 
یعني دائماً ســر کالس لول بخوریم، داد و بي داد و رفت و آمد 
داشته باشیم، و »لولیدن جنبشي« در کالس را تدریس فعال 
مي نامند. نه دوســتان عزیز، اي بســا یک معلم سر کالس از 
جاش تکان نخورد و حتي با سکوت خود فعال ترین کالس را 

داشته باشد. 
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این همان مروارید سازي است که در جلسة تنکابن در باب 
مرواریدهایــي از پرلز )Pearls of PIRELS( دربارة آن مفصل 

بحث کردیم کلي حکایت و مثال و طنزیات گفتیم.
غیر فعال این اســت که هرچه را که می گیری، همان را 
پس بدهی. اما فعال یک خلق جدید اســت. این نوع روش و 
راهبرد می تواند در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی پدیدار 
شود و توسعه و سامان دهي شود. چون کودک به اختیار خود 
مجله را می خواند، نه به خاطر نمره و کارنامه. این همان غریزه 
و کنجکاوی درونی اســت. اگر همین روش را به پیش ببریم، 
آثار پنهان آن )همچون مروارید در دل صدف( نمایان مي شود.

گابریل مارســل در یکی از نظریه های خود می گوید: ما 
دو نــوع تفکر داریم: تفکر اولیه، تفکــر ثانویه. در تفکر اولیه، 
دانش آموز تفکر را بر اساس انتظارات تنظیم می کند و انگیزه 
پیشرفت و اندیشــیدن او در زمرة منابع بیروني است.  اما در 
تفکر ثانویه، کودک به نفس دانستن و پیشرفت بدون پیامدها 
و نتایج آن توجه دارد. این تفکر کاماًل شخصي، درونی و آزادانه 

است. این تفکر نه با اشیا، بلکه با حضورها سروکار دارد و آغاز 
آن، کنجکاوی یا شک نیست، بلکه حیرت است. برخالف تفکر 
اولیــه، تفکر ثانویه پذیرای متعلق خویش اســت، آنچنان که 
عاشق، پذیرای معشوق خود اســت. یعنی آن را نه به عنوان 
عضوی از یک مجموعه، بلکه به عنوان موجودی فی نفســه و 
منحصر به فرد می پذیرد. ولي تفکر اولیه انتزاعی، تحلیلی، کلی 
و تحقیق پذیر است که در آن، فاعل تفکر شخص منفرد انسان 

نیست، بلکه متفکر در مقام ذهن است. 
تفکر اولیه مسئله محور است و با قلمرو مسائل سر و کار 
دارد. بر عکس، تفکر ثانوی به دنبال کسب اطالعات دربارة امر 
دیگر و بررســی آن به صورت انتزاعی نیست، بلکه در جست 
و جوی آشــکار کردن حضور کامل است؛ خواه این حضور به 
حضور بدن باشــد، خواه جهان یا شخص دیگر و یا حتی خدا. 
تفکر ثانویه کاماًل معطوف به سؤاالتی است که متفکر به عنوان 
شخص موجود نمی تواند به نحو موجه آن ها را از خود جدا کند. 

تفکر ثانوی نه با مسائل، بلکه با راز سروکار دارد.
زماني دکارت گفته بود: من می اندیشــم پس هســتم. 
امــا دانش آموزان ما مي گویند: من معدل دارم، پس هســتم! 
دانشجویان ما مي گویند: من مدرک دارم، پس هستم. استادان 

ما مي گویند: من ISI  دارم، پس هستم و … 
اما به راستي اندیشیدن دشوار است. زیرا ما نمی اندیشیم، 
بلکــه ما را می اندیشــانند، پس هســتیم. مــا بچه هامان را 
می اندیشــانیم، اما آنجا بچه ها می اندیشند. تفکر اولیه، تفکر 

هدفمند است. اما تفکر ثانویه آزاد و سیال است.
حال باید ما تالش کنیم از طریق مجالت رشد، تفکر ثانویه 
در کودکان و دانش آموزان را تقویت کنیم و یکي از بسترهاي 
این نوع تفکر همین دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی 
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اســت. تفکر واقعي زماني شــکل مي گیرد کــه در چارچوب 
هدف ها و غرض هاي بیروني محصور و محدود نشود یعني در 
زندان نمره، مدرک و هدفمندي آموزشي قرار نگیرد. غرض و 

هدف را کنار بگذارد. 
می گویند: مگر می شود انسان هدف نداشته باشد؟! در اینجا 
باید گفت که هدف وضع نمی شود، بلکه خلق می شود. هرگاه 
ما در آموزش و پرورش هدف وضع کنیم، در واقع هدف را نابود 
کرده ایم. هدف در تعامل با متربی و متعلم فی البداهه در میدان 
تعلیم و تربیت خلق می شود با آن هم به شکل نامرئی، نه اینکه 
به شکل اجباري و از باال به پایین و به طور رسمی تثبیت شود. 
که اگر این اتفاق افتاد دیگر به آن نمی توان گفت هدف. هدف های 
تربیتی به محض اینکه وضع می شوند، حذف می شوند. هدف باید 

تکوینی خلق شود و نه اینکه تدوینی وضع شود. 
لذا دانش آموزی که مجله را بی هدف به دست می گیرد و 
آن را می خواند، هدفمند است. او خواندن را نه با تکلیف بلکه 
با ترغیب مي خواند، یعني با آن بازي مي کند. گفتم بازي حاال 

باید ببینیم بازي چیست.
 فرق بین Play و Game را در جلسة قبلی این طور گفتم 
کــه Play یعنی یک بازی بی هدف کــه هدف آن در خود آن 
اســت. اما Game بازی با هدف اســت. Game  َسم است، اما 
 Play ، Game خالقیت است. وقتی ما آموزش را به جای Play

می کنیم، همین می شود که بیزاری، فرار، افت تحصیلی، زور، 
کارنامــه و صد آفرین و هزار آفرین باید بــه میدان بیایند تا 
ماشــین خاموش و بدون موتور بُکسل شود به حرکت درآید. 
موتور همان نیروی درونی اســت. ما گاه در آموزش و پرورش، 
معلمان و دانش آموزان را بُکسل می کنیم. طناب بکسل را که 
برداریم، همه چیز مي ایســتد و خراب می شود. چرا؟ چون از 

درون موتور نداشته ایم. شما واقعاً این نظام هاي کنترل، نظارت 
و امتیازدهــي و گواهي، نمره و رتبــه را از آموزش و پرورش 
بردارید، ببینید که چه چیزی از آن می ماند؟ پس تفکر اولیه 
هدفمند، رسمی و کاربردی است که بیشتر شبیه Game است. 
اما تفکر ثانویه همان Reflect اســت که خیلی عمیق تر 
از Think اســت. Reflect تأمل اســت و با Reflex فرق دارد. 
Re�( است نه تأملي )Reflexive )آموزش و پرورش ما بازتابی 
flective(. به قول ابراهیم ادهم: تأمل حج عقل اســت. شما 

نکته ای را بگویید و به قول ســهراب سپهری: زیر رگ آن 
خیمه بزنید. ســهراب می گوید: زیر رگ این حرف باید خیمه 

زد. یعنی بنشین و فکر کن.
باید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد،/

گل را نگاه کرد،/ ابهام را شــنید /باید دوید تا ته بودن/ باید به 
بوی خاک فنا رفت/ باید به ملتقای درخت و خدا رسید/ باید 

نشست/ نزدیک انبساط جایی میان بی خودی و کشف…
 تفکر ثانویه این چنین به کشف و شهود مي گراید؛ بدون 
هدف و غرض بیروني. تفکر ثانویــه را کودک قبل از ورود به 
مدرســه دارد. کودک  فرایند مدار محض است. اصاًل به دنبال  
نتیجه، فایده، نمره و محصول )Product( نیست که بگوید به 
چه درد می خورد این را یاد بگیرم؟ که برای کجا خوب است. 
کودک محقق »محض« و یا بنیادی )Basic( اســت. تحقیق 

بنیادی یعنی شما فقط برای کنجکاوی تحقیق می کنید. 
او عــاری از هرگونه غرض، هــدف، محدودیت، حصار و 
پاسخ های برون مدار است. بارها به خاطر کنجکاوی اش تنبیه 
می شــود، اما باز کنجــکاوی می کند. این امر غریزی اســت. 
این یک موتور روشن اســت که می آید در آموزش و پرورش 
می آید و متاسفأنه از بین مي رود. ما قاتالن کنجکاوي کودک 
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هستیم، به نام محبت و خدمت و آن هم با نیت خیر که به قول 
کریستوف کیشلوفسکي جهنم پر است از افراد با نیت خیر! 
یعني همه با نیت خیر این همه شر، مصیبت و فاجعه در جهان 
ایجــاد کرده اند و ما هم با نیت خیر این خیانت هاي را ممکن 

است انجام دهیم )مراد از ما نوعي است، جسارت نشود(.
پس بیایید این سامانة وارونه را ویران کنیم تا بیش از این 
به خیانت هاي دلسوزانه دامن نزنیم! به قول نیچه: مقدمة هر 
ساختی، ویرانی است. بیاییم راه هاي تقویت و نگهداشت تفکر 
ثانویه را از طریق همین مجالت کمک آموزشي و داستان ها، 
رمان ها و ســرگرمي هاي ظاهراً بي هدف پرورش دهیم. تفکر 
ثانویه تفکری آزاد، ارتجالی، خود انگیخته، خودجوش، فعال، 
خالق و زایاســت که می گوید کودک با این اشتها وارد جهان 
 )Neuroscience( »می شود. اگر از نظر دانش »عصب شناسی
هم بررســی کنید، نیم کرة چپ و راســت مغز کودک قبل از 
مدرسه باالنس است. اما اگر بعد از دیپلم نیم کرة چپ و راست 
را به لحاظ تراکم و اندازه سلول های خاکستری بررسی کنید، 
می بینید نیم کرة چپ فربه تر شــده است. چون نیم کرة چپ 
مربوط به تفکر منطقي و حساب و کتاب است )اولیه( و نیم کرة 
راســت مربوط به فرایندهاي خالقانه، آزاد، ســیال، فضایي، 

بي مرزي و بي غرضي است )تفکر ثانویه(.
کــودک بدون  مرز به دنیا می آیــد، اما ما او را مرزبندی و 
حصاربندی می کنیــم. آن وقت آیا Learning اتفاق می افتد؟ 
 Education دقیقاً معکوس اســت! االن در آموزش رسمی ما
 Learning لزوماً بــه Teaching حاکم اســت. می دانیم کــه
نمی انجامــد. مــا در Teaching درس می دهیم، اما یادگیری 
و فعالیت از اوســت. باید ببینیم او چقدر Learn کرده است، 

اگرچه ما Teaching کرده باشیم. 

گابریل مارسل می گویــد که یادگیری واقعی این مسیر 
را طــی میکند. حاال اگر مجالت، مقاالت و نوشــته های ما به 
گونه ای باشند که هیچ چیز رسمي و اجباري به بچه ها تحمیل 
نکنند و فقط انگیزة دانستن و کنجکاوي آن ها را بارور سازند، 
به هدف نانوشتة خود رسیده ایم. بسیاري از آموزش هاي دیني 
ما به ضد خود تبدیل مي شوند، چون نمي گذاریم بچه ها شخصاً 
از روي میل و عالقه دین یابي کنند. بلکه ما دین دهي مي کنیم 
و این دین دهي مانع دین یابي آن ها از درون مي شود. این هم از 

آن نیت هاي خیري است که عاقبتش جهنم است!
ببینید،کســي با انباشت معلومات دیني، دیني نمي شود، 
بلکــه با قلب و حس دیني اســت که معلومــات دیني جان 
مي گیرد. مصیبت این اســت که مالک ســنجش ما از دیني 
بودن افراد فقط ظواهر و مناســک اســت و نه حس و ایمان 
قلبي که از دیده پنهان اســت )آنچه اصل است از دیده پنهان 
اســت(. آموزش هاي ما بعضاً فربه از ظاهر دین اما الغر از نظر 

حس دیني است!
یادم می آید که در ماه مبارک رمضان سال گذشته، شبکة 
چهار تلویزیون برنامه اي داشت دربارة قرآن در شعر شاعران. در 
این برنامه بررســی می کردند که شعر کدام یک از شاعران در 
طول تاریخ پس از اسالم تا کنون بیش از همه به قرآن نزدیک 
اســت. اگر این برنامه را دیده باشــید یکي از صاحب نظران 
نکتة جالبي مطرح کرد که مراد و منظور ما را خیلي روشن تر 
مي کند. ایشان مي گفت اغلب شاعران پس از اسالم جان مایه 
و ناخودآگاه وجودي شان تعلیم قرآن بوده است و اساساً قرآن 
در اشعارشان مقدر شده است و گویا پیش زمینة وجودي شان 
بي آنکه حتي بدانند و آگاهانه بخواهند از قرآن استفاده کنند، 
شعرشان قرآني بوده است؛ گرچه در ظاهر ممکن است بسامد 
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آیات در آن دیده نشــود. بر خالف امروز که در ظاهر اشعار و 
سخنان آیات قرآني و احادیث به وفور دیده مي شود اما از روح 

و معناي باطني قرآن خبري نیست. 
بحث جالبي مطرح شــد. اشــعار برخي از شاعران مانند 
خیام، از نظر ظاهر ممکن است تصور شود که قرآني نیستند، 
اما بر عکس وقتي باطن شعر را مي بینیم، جز قرآن نمي بینیم. 
زیرا خیام حکیم بوده و »حجه الحق« لقب داشــته است. مگر 
مي شود که بدون قرآن بیندیشد اما نکته اینجاست که ما فقط 
ظاهــر را مي بینیم و نه باطن را. ما فقط شــاعراني را قرآني 
مي دانیم که فراواني آیات قرآن به صورت آشکار در شعر آن ها 
دیده شود. در حالی که شاعري مانند حافظ، همة دیوانش قرآن 
است، گرچه ممکن است به شکل آشکار در آن آیات قرآن به 

اندازة شاعران دیگر نیامده باشد.
بحث جالب تــر برنامة مزبور این نکته بــود که برخي از 
شــاعران بي آنکه بدانند عین قرآن مي اندیشیده اند و از قرآن 
سروده اند! یعني برخی شاعران بدون اینکه آگاه باشند، از قرآن 
اثر پذیرفته اند و دارای شــعرهای قرآنی هستند و به نظر من 
آن هــا واقعاً قرآني بوده اند، چون قــرآن در عمق ناخودآگاه و 
در عمیق ترین الیه هاي وجودشان رسوخ کرده است؛ بي آنکه 
بخواهنــد خودنمایي و یا قرآن نمایي کنند. آن ها به  راســتي 
شاعران قرآني بوده اند. چون پیش فرض فطري و به  اصطالح 
امروزی Default ذهني و وجودي شان قرآن بوده است و خوشا 
به حال آنان. برخالف امروز که خیلي ها با دلي کافر، زبان خود 
را سرشار از آیات قرآن مي کنند و با روحي بیگانه با قرآن، لفظ 
و نقش و نقاب خود را با قرآن تزئین مي کنند؛ بي آنکه در باطن 

خود بویي از قرآن برده باشند. 
شما اشعار بیدل و صائب را ببینید. ذات تفکر و نگاهشان 

از دل قرآن اســت. حتي شــاهنامه که ظاهرش زبان اسطوره 
و افســانه و ملیت و حماسه اســت، باطنش آن قرآن است و 
مي توانید همانند مثنوي معنــوي روح قرآن را در آن بیابید. 
مي دانید که فردوسي به باطن تشیع نزدیک بوده است و تا چه 
اندازه حماسه را رنگ عرفان و عرفان را رنگ حماسه داده است. 
بر خالف امروز که حرف ها، سخنراني ها و مقاالت دیني ما سرشار 
از ذکر آیه و حدیث است، اما کمتر در آن روح دیني و عرفاني که 

در آثار حافظ، بیدل و خیام وجود دارد، مشاهده مي شود. 
همین مشــکل ظاهــر بیني را ما در آمــوزش و پرورش 
داریم. یعني تربیت دیني را فقط در حفظ آیات و نقل احادیث 
ارزشــیابي مي کنیم. یا مدرســه اي را مذهبي و دیني تلقي 
مي کنیم که در و دیوار آن پر از بنرهاي قرآني  و شعائر مذهبي 
باشد و کتاب هایي را دیني مي دانیم که بسامد آیات و احادیث 
در آن زیاد باشــد. اما من خاطرم هست که در دهة 1360 در 
مراسم بزرگداشت روز معلم، آیت اهلل حائري شیرازي را دعوت 
کرده بودند در هتل هماي آن زمان در میدان ونک. ایشان در 
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جمع معلمان برگزیدة کشــوري در باب تربیت دیني و نقش 
معلم سخن مي گفت و همین نکته را متذکر شد که دین فقط 
آیه و حدیث ظاهر نیســت، طبیعت و خلقت هم دین است و 
آیات خداوند در وجود ما نیز هست. ایشان گفت: روزی کتاب 
درسي فرزندم را برداشتم ورق زدم. کتاب زیست شناسي بود 
از اول تا آخر آن را خواندم.کتاب زیست شناسي که صرفاً علمي 
است و به سلول، گیاهان، دستگاه زیست انسان و… می پردازد. در 
آخر کتاب را بستم و روي جلد آن نوشتم: این کتاب دیني است! 

تعلیمات دیني داریم، اما حسیات دیني در آن غایب است. 
چون ظاهر را با همان نگاه عیني گرا مي بینیم. اما باطن را دیدن 
مستلزم توانایي »نگهداري ذهني« )Conservation( است که 
ما هنوز بدان نرسیده ایم! به قول ژان پیاژه، گاهي ما در مرحلة 
تفکر انضمامي باقي مي مانیم و واقعیت را فقط به شکل عیني 
درک مي کنیم. خیلي ببخشید! اگر ما دو لیوان چای را جلوی 
بچه بگذاریم و در آن ها قند بریزیم و یکی از آن ها را هم بزنیم 
و از او بپرســیم: کدام سبک تر است؟ او خواهد گفت آنکه قند 
در آن حل شده، چون قند آن رفته است. ما هم مدرسه، کتاب 
و درسي را دیني مي دانیم که کالبد، جسم و لفظ دیني در آن 
باشــد. اما اگر روح دیني در آن باشد، به دلیل فقدان توانایي 
نگهداري ذهني، آن را نمي بینیم و مي گوییم این کتاب و این 

مجالت مثاًل دیني نیستند، چون هیچ آیه و حدیث ندارند!
 االن وضعیــت ما هم در آموزش و پــروش همین گونه 
است. اگر به بازدید از مدرسه ای برویم و ببینیم در آنجا بنر و 
تراکت آیه و حدیث وجود دارد، می گوییم این مدرســه بسیار 
مذهبی و فعال است. اما اگر به مدرسه ای برویم و هیچ کدام از 
این ها نباشد، اما دارای منش دینی باشد، می گوییم این مدرسه 
عاری از هرگونه دیانت و ایمان اســت. این همان قندی است 

که ما نمی بینیم. ما فقط پوسته و ظاهر را مي بینیم، اما اصل 
باطن، نیت و قلب دیني است. البته این طریقت باید در قالب 
شریعت ظاهر شود و نه آنکه در ظاهر طریقت متوقف شود! مغز 
بدون پوسته فاسد مي شود و پوسته بدون مغز هم پوک است؛ 
پس هردو الزم اســت اما مسئله این است که ما فقط پوسته 
را مي بینیم و در فربه سازي پوسته کار مي کنیم. ما غالباً پوسته 
را گرفته ایم  و مغز را رها کرده ایم؛ ما بعضاً ریش را گرفته ایم و 

ریشه را از دست داده ایم! 
حدود 20 ســال پیش کتابي نوشــتم به نام »رویکردي 

نمادین به تربیت دیني« )از طریق اکتشافي و نه اکتسابي(. 
در ایــن کتاب چندیــن نمونــه از درس تعلیمات دیني 
کشــورهاي خارجي را آورده ام. آن ها بر خالف ما که فقط به 
ظواهر و معلومات حفظي در دین پرداخته ایم، با یک قصة کوتاه 
بــدون ظواهر دیني، به پرورش حس دیني و ایمان به خالق و 
حتي مبدأ و معاد مي پردازند. من براي اینکه کلي گویي نکرده 
باشم و شما تصور نکنید که این حرف ها ذهني است، نمونه ای 
از قصه هایی که در کتاب دیني کشــور آلمان در دهه ها پیش 
آمده اســت، نقل مي کنم. این عین مطلبي است که در کتاب 
خودم به تفصیل آورده ام تا ببینید چگونه با روش غیر مستقیم 
و اکتشافي مي توان حس دیني را در کودکان تقویت کرد. به 

این متن توجه بفرمایید:

 نمونه ای از یک درس دینی برای پرورش حس مذهبی  
به سبک تربیت نمادین ویژة کودکان

عنوان درس: من همیشه اینجا نبوده ام
روز یکشنبه خاله زهرا اینجا بود. عمو علی هم بود. شیرینی 
و چای داشتیم. مادر و خاله زهرا همیشه خاطرات گذشته را 
نقل می کنند. آن ها همیشه می گویند: »یادت هست که؟…« 
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هنگام نقل این خاطرات همیشــه می خندنــد. یک روز مادر 
برخاست و آلبوم بزرگ عکس را آورد. در این آلبوم عکس های 

زیادی از گذشته بود. 
در یک تصویر، پدربــزرگ و مادربزرگ، با دو دختر بچة 
کوچک پیاده روی می کنند. مادر می گوید: »این خاله زهراست 

و این منم.«
در عکــس دیگری پــدر و مادر با هم کنــار یک خودرو 
ایســتاده اند. پدر می گوید: »این اولین خودروی من بود«. من 
می پرســم: »آن وقت من کجا بودم؟« مادر با خنده می گوید: 

»تو آن وقت هنوز اینجا نبودی؛ هنوز به ما داده نشده بودی.«
من همیشــه اینجا نبوده ام؟ زمانی بود که من داده نشده 

بودم؟ اما من اکنون اینجا هستم. من زندگی می کنم. زندگی 
من از کجا می آید؟ چه کسی آن را به من داده است؟ چه کسی 

آن را به من هدیه کرده است؟

 تکالیف:
1. آیا تو عکسی از زمانی که خیلی کوچک بوده ای، داری؟

2. عکسی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خودت را در دفتر 
بچسبان و در زیر آن اسم های هر یک را بنویس.

3. والدین تو از زمانی که تو به دنیا نیامده بودی چه چیزهایی 
نقل می کنند؟

4. آیا والدین تو خاطراتی از تولدت دارند؟
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 توضیح و تفسیر
در این درس به شیوه ای غیرمستقیم و به کمک نمادها و 
واقعه های نمادین و به دور از تکلف، لفاظی و عبارت پردازی های 
صوری، با ساده ترین، طبیعی ترین و ارتجالی ترین موقعیت های 
زندگی، ذهن کودک را به فلسفه زندگی و مبدأ و معاد نزدیک  
می کنند. درس از موقعیتی ســاده و در حد یک ســرگرمی و 
تفریح خانوادگی آغاز می شود و در پایان به جدی ترین سؤال 
آدمی، که همان کجایی و چرایی خلقت اوســت، می رسد. از 
یک واقعة روزمرة پیش پا افتاده در حد تماشای آلبوم و تعریف 
خاطرات گذشــته شروع می شــود )نمادها( و در البه الی این 
بازی ها و تفریحات، گذشــتة کودک )اینکه از کجا آمده و چه 
کسی او را خلق کرده است( مطرح می شود. ظاهر درس نمایی 
از گفت وگوی معمولی اعضای خانواده را نشان می دهد اما آنچه 
در باطن مفاهیم و تعالیم نهفته، بیان کننده عمیق ترین فلسفة 

هستی است.
درس با عنوان »من همیشه اینجا نبوده ام« شروع می شود؛ 
عبارتی به ظاهر ساده، اما در واقع تفکر برانگیز که ذهن را رها 
نمی کند. »من همیشه اینجا نبوده ام« به طور ناخودآگاه کودک 
را به گذشته برمی گرداند. خودبه خود سؤاالتی در ذهن او  ایجاد 

می شود.
سپس از خاله زهرا و عمو علی، چهره های محبوب کودک 
و محیط طبیعی خانه با محرک های فیزیکی و دل چســب در 

حد شیرینی و چای سخن به میان می آید.
بعد نوبت به خاطرات، یعنی قصه ها و داستان ها از گذشته 

می رسد و به دنبال آن خنده، خوش حالی، سرور و نشاط.
بعد آلبوم بزرگ: تصویری از گذشــته، سفری به گذشته، 
بازگشت به گذشته، مرور کردن ریشه ها، یادی از روزهای قبل، 

خاطرات، ریشــه های هستی، احساس بودن، احساس هویت، 
احساس ریشه داشتن و…  

بعد تصویر پدربزرگ، تصویر مادربزرگ با دختربچه: نوعی 
همانندسازی و همسان اندیشی با تصور دختربچه… 

بعد کنار خودرو نمودی از واقعیت روزمرة زندگی کودک؛ 
خودرویی که هرروز سوارش می شود.

بعد این جملــه که: »این اولین خودروی من بود«؛ اولین 
خودرو. باز هم بازگشت به گذشته، مرور ایام و احساس هستی.

بعد این ســؤال فی البداهه، طبیعی و ســاده نــه از زبان 
بزرگ ســال و به از زبان ساده و دل نشــین خود کودک: من 

می پرسم: »آن وقت من کجا بودم؟«
ازاینجا پرورش حس دینی، پرورش حس خداجویی آغاز 
می شود. خیلی ســاده، آرام و طبیعی، اما ریشه ای و بنیادین: 

»آن وقت من کجا بودم؟«
مادر با خنده می گوید: تو؟ تو آن  وقت هنوز اینجا نبودی؛ 

هنوز به ما داده نشده بودی.
در عبارت »هنوز به ما داده نشده بودی« از فعل مجهول 
اســتفاده شده است. یعنی کودک باید در پس پرده و در حاشیة 
ذهن و پشت  صحنه به دنبال فاعل بگردد؛ به دنبال هستة اصلی 

بگردد که: »چه کسی مرا به خانواده ام داده است؟ او کیست؟«
بــاز از زبان خــودش، و تکرار و تأییــد از جانب خودش. 
هیچ کس به او درس نمی دهد. هیچ کس به او القا نمی کند. او 

خود کشف می کند: 
»من همیشه اینجا نبوده ام«.

»زمانی بود که من داده نشده بودم«.
این تکرار نوعی بازآفرینی اندیشه است؛ نوعی خلق جدید 
است؛ نوعی تولید مجدد از فرایند خلقت در ذهن کودک است 
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به زبان خودش.
»اما اکنون من اینجا هستم.«

بازگشت به حال، سیر و سفر از گذشته به حال، و از حال 
به گذشته، ذهن کودک را به جست وجوی دائم وامی دارد. او را 
راحــت نمی گذارد. تعادل ها را بر هم می زند؛ او را راهی تعادل 
جویی متزاید می کند تا از هستی خویش عشق به خدا را حس 
کند؛ عشق به خالقش را در دلش پرورش دهد. با زبان و بیان 
خودش، با ســؤاالت خودانگیخته، با آمــوزش خودبه خودی، 
با روش ســقراطی و روش مامایــی، او را آمادة زایش حقیقت 
می کند. اما حقیقتی که از قبل آن را پرورانده و در حد زایش و 

تولد آماده ساخته است.
»اما من اکنون اینجا هستم.«

»من زندگی می کنم.« این عبــارت زندگی او را به او باز 
می نمایاند؛ او را نســبت به هســتی اش هوشیار می کند؛ او را 

ازآنچه در آن غرق است؛ بیرون می کشد.
بــه هر حال ارائة یک نمونه ای از صدها نمونة ذکر شــده 
مي تواند سرمشق خوبي براي کار ما در مجالت کمک آموزشي 
بــراي ترویج حس دیني، پرورش ایمــان قلبي به ارزش هاي 

اخالقي و دیني، به شیوه اي نمادین و غیر مستقیم باشد.
نمونة دیگری از همین داســتان هاي آزمون پرلز مي توانم 
برایتــان مثل بزنم کــه چگونه آن هــا ارزش اخالقي را براي 
کودکان نهادینه مي کنند و آن وقت ما ارزش هاي نهادینه شده 

فطري را متأسفانه با آموزش هاي مستقیم از بین می بریم.
حضرت امیرالمومنین علی )علیه السالم( در یک حدیث 
شگفت انگیز می فرمایند: برای ریشه کن کردن بدی از سینة 
دیگران، بدی را از ســینة خود ریشــه کن کنید. حاال اگر ما 
بخواهیم همین مضمون را براي کودکان در قالب یک داستان 

در مجالت کمک رشد بیاوریم باید چکار کنیم و چه هنري به 
خرج دهیم؟ ببینید دیگران بدون اطالع از این حدیث چگونه 
این پیام را به کودکان منتقل کرده اند؛ بي آنکه ظاهر حدیث را 

نقل کرده باشند!
به نظر من اگر ما می خواستیم حدیث موالی متقیان را در 
قالب یک داستاِن نامرئِی غیرمستقیِم درونِی بی هدِف بی غرض 
و مرواریدی، بدون اینکه اصاًل آگاهانه باشد بیان کنیم، همین 
داستان که در آزمون پرلز 2011 براي کودکان بیان شده است، 
واقعاً الگوي جالبي براي ادبیات داستاني، آن هم ادبیات دیني 

مي تواند باشد؛ از ناخودآگاه به ناخودآگاه.
 البته ظاهرش غیر دیني اســت، امــا باطنش روح دیني 
و حس دینــي را ناخودآگاه به کودک منتقل مي کند. در این 
داســتان مي توان آموزش نامرئي و تربیت غیر مستقیم دیني 
شدن و اخالق انســاني را بي آنکه اثر ظاهري از دین و اخالق 
باشــد دریافت کرد، ایــن نمونه ایي از کاربســت عملي همة 
حرف هاي انتزاعي و عرفاني ماســت که تا اینجا مطرح کردیم 
و اگر شــما بخواهید این نظریه را در بستر مجالت رشد و در 
قالب وظایف دفترتان پیاده کنید، نمونه اش  این داستان است. 

با هم مي خوانیم:
»تابســتان بسیار خوبی بود تا اینکه ِجِرمی راس همسایة 
دیوار به دیوار بهترین دوستم استنلی شد. من از جرمی خوشم 
نمی آمد. او مهمانی داد و مرا دعوت نکرد، اما بهترین دوستم 
اســتنلی را دعوت کرد. تا زمانی که جرمی همسایة ما نشده 
بود من هیچ دشــمنی نداشــتم. پدرم می گفت او نیز وقتی 
هم سن من بوده دشمنانی داشته، اما راه خالص شدن از دست 
دشمنان را بلد بوده است. پدر تکه کاغذ کهنه ای از میان کتاب 

آشپزی در آورد و با خشنودی گفت: کلوچة دشمن! 
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حتماً می پرسید کلوچة دشمن دیگر چیست؟ پدرم گفت 
دستور تهیة کلوچة دشمن خیلی محرمانه است و او این راز را 
حتی به من هم نمی  تواند بگوید. من از او خواهش کردم دربارة 
کلوچه چیزی هرچند کم به من  بگوید. پدر گفت: بسیار خب! 
آن را به تو می گویم. کلوچة دشمن من سریع ترین راه خالص 

شدن از دست دشمن است.
 این حرف پدر مرا به فکر فرو برد. چه چیزهای نفرت انگیزی 
باید در کلوچه باشد! برای پدر چند کرم خاکی و مقدار سنگ 
آوردم، امــا او فوری آن هــا را پس داد. رفتم بیرون بازی کنم، 
اما تمام مدت حرف هایی که پدرم در آشــپزخانه گفته بود در 
گوشم بود. اینطور که پیدا بود، تابستان خوبی در پیش داشتم. 
پیش خودم سعی کردم تصور کنم که بوی این کلوچة دشمن 
چقدر می تواند بد باشد، اما من بوی خوبی حس می کردم. به 
داخل رفتم و از پدر پرسیدم: چه مشکلی پیش آمده؟ کلوچة 

دشمن که نباید این قدر خوش بو باشد!
 اما پدر خیلی باهوش بود. او گفت: اگر کلوچه بدبو باشد 

که دشمن تو آن را هرگز نمی  خورد. 
زنگ فــر به صدا در آمد. پدر دســتکش مخصوص فر را 
پوشید  و کلوچه را بیرون آورد. معلوم بود برای خوردن آماده 
است. تازه داشــتم می فهمیدم. اما هنوز نمی دانستم کلوچة 
دشمن چطور اثر می کند. پدر گفت: باید یک روز را با دشمنت 
بگذرانی. باید با او مهربان باشــی! اگر می خواهی جرمی را به 
خانــه دعوت کنی، اول باید اعتماد او را جلب کنی و قلباً با او 
دوست بشوی. چون اگر کلک بزنی و او بفهمد هیچ گاه به خانة 
ما نمی آید. پس باید همة کینه ها را دور بریزی تا او احســاس 
کند که او را دوست داری و به تو اعتماد کند و به اینجا بیاید. 
کار ساده ای نیست. حاال مطمئن هستی که می خواهی این کار 

را انجام بدهی؟
البته کــه مطمئن بودم. کافی بود یــک روز را با جرمی 
بگذرانم تا برای همیشه از شر او راحت شوم. با دوچرخه به در 
خانــه اش رفتم و در زدم. وقتی جرمی در را باز کرد معلوم بود 

تعجب کرده. گفتم: می توانی بیایی بیرون با هم بازی کنیم؟
 گیج به نظر می رسید. گفت: بگذار از مادرم بپرسم. وقتی 

برگشت کفش هایش در دستش بود.
 کمی دوچرخه سواری کردیم. سپس ناهار خوردیم. بعد از 
ناهار به خانة ما رفتیم. عجیب بود. من داشتم با دشمنم تفریح 
می کردم. این موضوع را نمی توانســتم به پدرم بگویم، زیرا او 
برای پختن کلوچه خیلی زحمت کشیده بود. پدر غذای مورد 
عالقة مرا درست کرده بود که غذای مورد عالقة جرمی هم بود. 
شاید جرمی خیلی هم بد نبود. داشتم فکر می کردم شاید بهتر 
باشد موضوع کلوچة دشمن را فراموش کنم. به پدرم گفتم: پدر 

چه خوب است آدم دوست تازه ای داشته باشد! 
اما پدر فقط لبخند زد و سری تکان داد. شاید پدر خیال 
می کرد دارم فیلم بازی می کنم. جرمی نگاهی به کلوچه کرد و 
گفت: به به! ترسیدم. دلم نمی خواست جرمی از کلوچة دشمن 
بخورد. او دوســتم بود. چنگال جرمی قبل از اینکه به دهانش 
برسد، متوقف شد. با تعجب به من نگاه می کرد. خیالم راحت 
شد. جانش را نجات داده بودم. جرمی پرسید: اگر بد است پس 

چرا پدرت خودش نصف کلوچه را خورده است؟ 
راست می گفت. پدر داشت از کلوچة دشمن می خورد. پدر 
زیر لب گفت: عجب چیزی ست! من همین طور داشتم کلوچه 
خوردن آن ها را تماشا می کردم. موهای هیچکدام شان نریخت. 
بی ضرر به نظر می رســید. بنابراین من هــم کمی از کلوچه 
چشــیدم. خوش مزه بود! بعد از دسر جرمی مرا دعوت کرد تا 
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صبح روز بعد به خانه اش بروم. اما کلوچة دشــمن! من هنوز 
روش درســت کردنش را نمی دانم. هنوز نمی دانم که آیا واقعاً 
دشــمنان آدم از آن بدشان می آید و با خوردن آن موهایشان 
می ریزد و یا به دهانشان بوی بد می دهد یا نه؟! البته مطمئن 
هم نیستم که برای این سؤال ها جوابی پیدا کنم، زیرا من دیگر 

بهترین دشمن را از دست نمی دهم!«
در این داستان نشان داده مي شود که چگونه دشمن آدمي 
به یک دوســت تبدیل مي شود. ما چگونه مي توانیم با اصالح 
نیت خود دیگري را اصــالح کنیم. چگونه مي توانیم با تغییر 
اخالق خود، اخالق دیگران را تغییر دهیم. همان حدیث موالي 
متقیان که براي ریشــه کردن بدي از سینه دیگران بدي را از 

سینة خود ریشه کن کنید! 
اما اگر به یک ظاهربین قشري نگر بگوییم این داستان را در 
کتاب تعلیمات دیني چاپ کنید تا بچه ها دیني شوند مي گوید: 
این داســتان چه ربطي به دیــن دارد؟ پس حدیث و آیه اش 
کجاســت؟ این داستان الئیک و سکوالر است! و هیچ اثري از 
دین و شریعت و اخالق دیني در آن نیست. آموزش هاي  ما باید 

از متن دین و حدیث باشد!
 حال آنکه موالی متقیان )ع( دربارة رسالت  پیامبر اکرم 
)ص( و تفاوتــش با ســایر انبیا می گوید: »ِبعثــة بالَتعریض ال 
بالَتصریح«: همة پیامبران به تصریح رســالت پیدا کردند، اما 
پیامبر اکرم )ص( تنها پیامبری بود که رســالتش به اشــارت 
بود، نه عبارت و صراحــت. هرچقدر که ما پیام را مخفی تر و 
کنایه آمیزتر کنیم، فرصت مي دهیم تا مخاطب آن را شــخصاً 
کشــف کند و نه آنکه طوطي وار کســب کند! هــر قدر پیام 
مخفي تر و غیر مستقیم تر باشد، تأثیرش آشکارتر و مستقیم تر 
می شود. هرچه قدر ناخودآگاه تر باشد، خودآگاه تر می شود. هر 

چقدر پنهان تر بشود، قوی تر می شود. اما ما می گوییم مبادا این 
بچه برداشت دیگری بکند. االن در جامعة ما همه به جای هم 
کار می کنند. االن معلم به دانش آموز کاردستی می دهد، مادر 
و پدرش آن را برایش درســت می کنند و به مدرســه می برد. 
هــم معلم می فهمد که این کار خود بچه نیســت و هم خود 
بچه می داند. همه یکدیگر را در یک شــبکة فریبکارانه سرکار 
گذاشــته ایم و همین جور باال می آییم تــا جایی که پایان نامة 
دانشگاهی را هم به مراکزی می دهیم که برایمان انجام دهند 
و هیچ نظارتی هم روی آن انجام نمی شود. یعنی به جاي آنکه 
دیني شویم ما را دیني مي کنند، به  جاي آنکه بیندیشیم ما را 
مي اندیشانند، و به جاي آنکه روي پاي خود بایستیم، ما را روی 

پاي بیگانه با خود نگه مي دارند.
آنچه که ما اندیشــیدیم، آموختیم و به رســمیت تبدیل 
کردیم، دیگر ارزش ندارد. ولی آنچه هنوز در ناخودآگاه ما در 
حال پردازش اســت، اهمیت دارد. به قول جان دیویي، حل 
مسئله، مرگ تفکر اســت و طرح مسئله، حیات تفکر است. 
سهم کنجکاوی که غریزی هم هست، همان تفکر اولیه است 
و سهم آن نظام رسمی، تفکر ثانویه. محتوا 90 درصد پوشش 
است و 70 یا 80 درصد کنجکاوی. یعنی فقط ما بتوانیم بچه ها 

را کنجکاو کنیم کافی است. 
ســوابق انقالب آموزشــی از قبــل از انقالب تــا االن را 
می خواندم. سال 1356 کنفرانسی در رامسر برگزار شده بود با 
عنوان »انقالب آموزشی«. از کنفرانس مزبور یک هدف بیرون 
آمده بود: »مبنای اصالحات در نظام آموزشــی نوین، تقویت 
نیروی کنجکاوی در کودکان است.« اگر این کار در آن زمان 
انجام می شــد و ما هم همان را دنبال می کردیم به  آموزش و 
پرورش فعال نزدیک تر مي شدیم! چون اگر نیروي کنجکاوي 
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تحریک شود همه چیز در آموزش جان مي گیرد: 
چون نداي وصل بشنودن گرفت        

اندک اندک مرده جنبیدن گرفت
اساساً آغاز اندیشیدن با حس شگفتي و کنجکاوي است و 
تا این حس بیدار نشود هر گونه آموزش و پرورشي سم مهلک 
است! ارسطو می گوید آغاز فلسفة آرخه )شگفتی( است. یعنی 
تفکر با شــگفتی و کنجکاوی باید آغاز شود. ژاپنی ها در دهة 
90 تحقیق کردند که شهروند هزارة سوم باید چه خصوصیاتی 
داشته باشد. آن ها پس از ده ها جلسه و کار گروهی و جمع آوري 
هزاران ایده و نظر و طرح و برنامه به 40  هزار صفت رسیدند. 
به کمک آمارگرها تحلیل عاملی انجام دادند و به روش تقلیل و 
کمینه سازي، این 40 هزار صفت را فشرده و فشرده تر کردند تا 
به یک عامل واحد برسند که همة این 40 هزارتا صفت درش 

نهفته باشد )از کثرت به وحدت(.
مثاًل صفــات صداقت، صمیمیت و یکرنگی در یک گروه، 
پشــتکار، اراده و مقاومت در گروهی دیگر، و نشاط، شادی و 
ماننــد آن در گروه بعدی قرار می گیرنــد. در نهایت این 40 
 هــزار صفت را به  چهار هزار، چهار هزار را به چهار صد، چهار 
صد را بــه چهل، چهل را به چهار و در نهایت چهار را به یک 
صفت تبدیل کردند. این همان کثرت در وحدت اســت که ما 
در توحید و عرفان داریم، اما از آن بیگانه ایم. در روایتي از امیر 
مؤمنان )ع( آمده است: »العلم نقطة كثرها الجاهلون«. علم تنها 
یک نقطه اســت که نادان ها آن را زیــاد کرده اند! جهل به ما 
کثرت می دهد وگرنه علم یک نقطه است.  آن یک صفتی که 

ژاپنی ها به آن رسیدند چه بود؟ 
of  Zest For Living  Zest Cultiva�  ژاپنی ها می گویند:

tion. Zest در فرهنگ ژاپنی نوعی وجِد درونی اســت. نوعی 

شــوِق درون زا است. تأکید می کنم که این متعلق به فرهنگ 
Cul�  و بوم زیســت ژاپن است و برای ما وجود ندارد. حاال چرا

tivate گفته و Educate یــا Teaching و از این قبیل نگفته 

اســت؟ چون Culture از ریشــة بذر درونی است؛ چیزی که 
درون زمین وجود دارد. 

جبران خلیل جبران می گوید: »تعلیم و تربیت دانه ای 
اســت درون افراد که ما باید آن را پــرورش بدهیم. نه اینکه 
دانه ای از بیرون را درون افراد بگذاریم و آن را پرورش بدهیم.« 
ما ایــن کار را نمی کنیــم. ما درخت پالســتیکی و پرورش 

پالستیکی داریم.
 Zest چنین ریشــه ای دارد. یعنی شــوق دانســتن که 
ریشــة آن فطری اســت و باید واکاویده شود تا کشف شود و 
پرورش پیدا کند. آن ها می گویند اگر ما بتوانیم این شــوق را 
در کودکی پرورش بدهیم، به همة هدف ها می رسیم. فردی که 
شوق  داشته باشــد، هدف دارد، خوش بین است، ذوق و شوق 
پیشــرفت دارد، از مشکالت نمی ترسد و… بچه های امروز ما 
چون شــوق ندارند، باید با هزار زور و تهدید و ترغیب آن ها را 
 Zest .به درس خواندن وادار کنیم، اما باز هم نتیجه نمی گیریم
در عرفان ما چیزی شبیه وجد است. نه Happiness است و نه 
Enjoy. یک نوع ذوق و شوق درون زاست. ژاپنی ها می گویند 

Cultivate. Cultivate یعنــی پروراندن از درون. اگر وجود را 

بسط دهید، این اشتها به وجود می آید و دیگر نیازی به رهبری 
شما نیست. طلب خودش رهبر است.

آب کم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

در طلب زن دائماً تو هر دو دست   
که طالب در راه نیکو رهبر است   
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 پس آن 40  هزار را بــه یک صفت تبدیل کردند که آن 
یک صفت فشــرده که داراي چگالي سنگین 40 هزار صفت 
است، همان »نیروی کنجکاوی« است که در آن همة هدف ها 
و آرمان ها نهفته است:»إِنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْول َثِقيال.« شما قرآن را 
مالحظه بفرمایید. ببینید چقدر زیبا از طریق آیات و نشانه ها 
عقل و اندیشه را بر مي انگیزاند. من در کتابي به نام »راهبردهاي 
سلبي در آموزش« بیش از 20 روش تدریس برخاسته از قرآن 
را به تفصیل و تمثیل شرح داده ام و به  راستي به دور از تعصب 
و جزمیت باید گفت هیــچ کارگاه آموزش روش هاي تدریس 
نمي تواند به پاي روش هاي برخاسته از آموزه هاي دیني برسد. 
روش قرآن در مورد مخاطب روشــی تحریک کننده و راز 
آلود است. در همان آیة نخست سورة بقره آمده است: »الف الم 
میم« که نوعی تنش معنایی است و مخاطب را در همان آغاز با 
رازآمیزي مواجه مي سازد؛ نوعي تنش معنایي براي برنگیختن 
کنجــکاوي. و یا ســوره هاي مکي قرآن همــواره با چالش و 

پرسشگري هاي رازآلود آغاز مي شوند: اْلَقاِرَعُة )1( َما اْلَقاِرَعُة )2( 
َوَما أَْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة )3(. این آیات به شکلي کوبنده، تحریک زا و 

مهیج ذهن مخاطب را درگیر مي کنند، آن هم با پرسشــگري 
مداوم. ویا زماني که مي خواهد اهمیت شب قدر را نشان بدهد، 

مي فرماید:»إِنَّا أَنَزْلَناُه ِفی لَْیَلِة اْلَقْدِر َوَما أَْدَراَك َما لَْیَلُة اْلَقْدرِ.«
در مورد قصص و داستان ها نیز در قرآن بیانی تفکر برانگیز 
و غیرخطی حاکم اســت. به قول قــرآن پژوهان نوعی »نظم 
پاشان« دارد براي اینکه مخاطب را همواره درگیر تفکر کند و 
در این »نظم پریشان«  به تعبیر حافظ شوق و اشتیاق کشف 
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و شهود را بر مي انگیزد: 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت    

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  
نظم پاشان و پریشان و گسست هاي شکلي در غزل حافظ 
به نوعي عامدانه است. نبود وحدت عمودي یا وحدت معنایي 
به طور کامل در شــعر حافظ به این دلیل اســت که حافظ 
مي خواهد فرصت کشف و خالقیت آزاد را به مخاطب بدهد تا 
او خود از این فرم محض، معناي محض را درک کند و نه اینکه 
معنا از جانب او به مخاطب داده شود. یعني فقط کسب عقلي 
کافي نیست، بلکه کشف قلبي باید به مدد انسان سالک بیاید.

به قول یکي از نویسندگان حافظ پژوه، حافظ عقالنیت را 
براي ارضاي روح آدمي کافي نمي داند. این همان نکته اي است 
که پست مدرنیته به آن رسیده و معتقد است: زندگي عقالني 
و عقل، بشر را افسرده مي کند. همان چیزي که حافظ به زبان 
شعر در غزل هایش به آن دست یافته است و انسان را به کشف 
پس از عقل دعوت مي کند. در حقیقت آنچه با عنوان »لسان 
الغیب« مطرح مي شود، همین اندیشه است که آدمي مي تواند 
به ابعادي دست یابد یا ابعادي را کشف کند که با ابزار عقالنیت 
مدرن یا حتي عقالنیت انتقادي نمي توان آن ها را کشف کرد. 

در همین زمینه حافظ مي گوید: 
قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق 
چو شبنمي است که بر بحر مي کشد

حتي دلیل اینکه نظم حافظ پریشــان به نظر مي رســد، 
همین بازي اســت که حافظ با مســائل وجودي آدمي کرده 
اســت. به زبان دیگر شــعر حافظ در ظاهر پریشــان است تا 
خالقیــت از بین نرود، اما در عیــن حال نظم هم دارد چراکه 
بدون نظم نمي توان خالق بود. اگر در تدریس هم همین کار 

را بکنیم، دانش آمــوز از آن روایت خطی بیرون می آید و این 
نوعی ساختارشکنی در روش تدریس خواهد بود. آن گاه شاهد 
خواهیم بود که دانش آموزان به افرادي خالق و کاشــف علم 
به جاي کاسب علم تبدیل مي شوند. به هر حال دوستاني که 
عالقه مند پیگیري روش هاي تدریس به سبک قرآنی هستند، 
مي توانند به کتابي که ذکر کردم مراجعه کنند. چون در اینجا 

مجال کافي براي واگشایي این گفتمان قرآني نیست.
نکتة دیگري که در اینجا الزم است بیان شود، بحث تربیت 
غیرمستقیم و ناخودآگاه )یا همان وجودي و قلبي( است و نه 
بــازی کردن نقش و تالش ارادي براي تغییر رفتار افراد. چون 
طبع انسان به گونه اي است که اگر حس کند کسي مي خواهد 
او را تغییر دهد مقاومــت مي کند زیرا همة ما  فکر مي کنیم 

دیگران باید اصالح شوند، ما که خوبیم! 
همین که ما سعی می کنیم کسی را تغییر بدهیم، امکان 
تغییر دادن را از دســت داده ایم. همین که مي خواهیم مؤثر 
واقع شــویم و اقدامی ارادي، برنامه ریزي شده و رسمي انجام 
مي دهیم، اثرگذاري خود را محو مي کنیم. ما باید بي اثر شویم 
تا اثرگذار شــویم! این هم از آن حرف هاي متناقض است که 
االن دوستان مي فرمایند: دوباره رفتي تو خط هپروت! نه واهلل! 
عرضم این اســت که ما زماني اثر گذار مي شــویم که در اثر 
گذاري خود فاني شــویم و از نقــش و ادا و اطوار و این دکان 
تغییر رفتار، اصالح اخالق و کالس هاي کاسب کارانه به  در آییم. 
از طریق موجود به وجود بدون حضور و ظهور ملموس منشأ اثر 

باشیم. ما زماني اثر گذار مي شویم که بي اثر شویم! 
تا شدم بی اثر، از ناله اثرها دیدم             

بی اثر شو که اثرهاست در این بی اثری
تا زدم الف هنر خواجه به هیچم نخرید     
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بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری
سرو آزاد شد آن دم که ثمر هیچ نداد   

بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری 
)فروغی بسطامی(

 ما به محض اینکه می خواهیم روی کســی اثر بگذاریم، 
بی اثر می شــویم؛ چون ادا در می آوریم. اما اگر نفهمیم که روی 
کسی داریم اثر می گذاریم و شخص مقابل هم نفهمد که دارد اثر 
می پذیرد، آنجاست که اثرگذار و اثرپذیر در حال فعالیت هستند. 

بارها مشــاهده و مطالعه فرموده اید که چگونه اثر پنهان 
بیش از اثر آشــکار موجب تغییر افراد شده است. این مبحث 
را در قالب Hidden Effects که امروزه در برنامه ریزي درسي 
از آن صحبت مي شــود، مي توان به وضوح دید. غالباً آنچه که 
قصد مي کنیم، با آنچه مخاطبان کسب مي کنند در تضاد است. 
مثاًل در تربیت دیني قصد ما پرورش حس دیني است اما چون 
با شیوه هاي ناشیانه و تبلیغات مضحکانه و روش هاي سطحي 
در قالــب نصیحت و اندرزهاي صوري و زوري عمل مي کنیم، 
به جاي دین پذیري ممکن است ناخواسته دین گریزي و حتي 

دین ستیزي را در مخاطبان خود تقویت کنیم.
حاال بر عکــس آن هم صادق اســت: ما اگــر بخواهیم 
تأثیرگذاري مان عمیق باشــد باید این تأثیر پنهان باشد و نه 
آشــکار؛ یعني همان اثر پنهان اما با بار مثبت. به این اسالید 
توجه فرمایید: )اشــاره به تصویر پاور پوینت( در این تحقیق 
آمده است که وقتی فرســتنده و گیرنده هر دو آگاه اند، هیچ 
اثــری اتفاق نمی افتــد. از آگاه به ناآگاه اثرش قدری بیشــتر 
می شود. از ناآگاه به آگاه هم اثر دارد. بهترین حالت آن هم از 
ناآگاه به ناآگاه اســت. مراد از ناخودآگاه، ناآگاهي نیست، بلکه 
نوعي آگاهي وجودي رازآلود است که تحت تأثیر آن، آنچه فرد 

انجام مي دهد، قلبي است و نه ادا و اطوار ارادی!
 ما زمانــي مي توانیم زیبا جلوه کنیــم و این زیبایي در 
دیگران تأثیر زیبا بگذارد که از خودمان فاني شــویم و منیت 
و خودنمایــي و خودخواهــي در ما محو شــود. چون ممکن 
است وقتي مي خواهیم کســي را تغییر دهیم، در واقع نوعي 
تســلط جویي و حتي برتري جویي در ما باشد که همین مانع 
تأثیر وجودي روي دیگري مي شود؛ چون رنگ خودخواهي و 
منّیت به  خود مي گیرد. حاال در اینجا یک خبر مهم قرآني، یک 
راز شگفت انگیز در گفتمان انسان شناسي در تعلیم و تربیت، 
یک حکمت ناب در وجود شناسي ناب از قرآن ناب: ببینید ما 
زماني وجودمان ارزش مي یابد و سیمایي زیبا و دوست داشتني 
مي یابیم که به درجه خلوص و یکپارچگي و صداقت و بي رنگي 
نزدیک شــویم. آن گاه همة وجود ما اثر مي شــود و نیازي به 
آموزش روش هاي اثر بخشــي و اثر گذاري در تربیت نخواهد 

بود. به قول حافظ: 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش    

کاو به تأیید نظر حل معما مي کرد
در این مقام فقط همان »نظر کردن« است که بدون قیل 

و قال مشکل را حل مي کند.
اي لقاي تو جواب هر سؤال   

مشکل از تو حل شود بي قیل و قال 
این همه قیل و قال براي تربیت از براي چیست؟ این  همه 
دســتگاه عریض و طویل براي آموزش و پرورش افراد چگونه 
ایجاد شده است؟ باور کنید اغلبش دکان است و توهم و تفنن 
و تفرع! و شاید همه شان ریا و تظاهر و گمراهي باشد. به قول 

حافظ:
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب    
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چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
اما اگر فقــط خلوص در عمل باشــد، همه چیز معجزه 
مي شــود. حاال هدیة من به شما این آیه شریفه قرآني است: 
ِتَك َلُْغِوَينَُّهْم أَْجَمِعيَن إِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن.« شیطان  »َقاَل َفِبِعزَّ
به خدا گفت پس به عزت تو سوگند که همه را گمراه می کنم: 
»إِلَّ ِعَبــاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيــَن.« مگر آن بندگان پاک دل تو را که 

خالص شده اند. 
چرا شیطان گفت »ُمْخلَِصین« و نه نگفت »ُمْخلِِصین«؟ 
»ُمْخلَِصین« یعنی کسی که خودش از اخالص خودش آگاهی 
ندارد. اگر کســی اراده کند که اخالص کند، شاید ناخودآگاه 
ریــا کند. اما اگر من ندانم که دارم کار خوبی انجام می دهم و 
بچة من ناخودآگاه از عمل ناخودآگاه من تأثیر بپذیرد، خیلي 
تأثیرگذار خواهد بود! چون چه بسا ما با منّیت خودمان به راه 
خدا مي رویم  و این راه گرچه به ســوي خداســت، اما از روي 
منّیت اســت و خودش نوعي گمراهي است. اما اگر منّیت ما 
فاني شود، آن گاه خدا به سوي ما مي آید که عین هدایت است! 
تعبیر جالبي یکي از عرفا دربارة تفاوت گمراهي و هدایت دارد 
که البته قدري تکان دهنده و ِخرد آشــوب است. پیشاپیش 

مراقب باشید برنیاشوبید! 
در کشف المحجوب آمده است: »راه دو است: یکی راه 
بنده به خدا و یکــی راه خدا به بنده. راه بنده به خدا ضاللت 
است و راه خدا به بنده هدایت. پس هر که گوید بدو رسیدم، 
نرســیده و هر که گوید رسانیدند، او رسیده! از آنکه رسانیدن 

اندر نارسیدن بسته است و نارسیدن اندر رسانیدن.« 
 به قول مولوي: گر مــی روی بی حاصلی، گر می برندت 
واصلی. وقتی انســان اراده می کند و با منطق خودش به خدا 
نزدیک می شود، این می شود ضاللت. این همان »ُمْخلِِصین« 

اســت. اما اگر در خواســت و ارادة خود فاني شــود و خود از 
اخالص خود خبر نداشــته باشد دیگر از هرگونه ریا و عجب و 
شرک خفي مصون است و او به راستي راه یافته به درگاه حق 
اســت و حضورش همه نور و تأثیر نیک اســت! این است راز 
بزرگ و حکمت زیباي انســان شناسانة قرآن کریم در آیه اي 

که ذکر شد.
حاال ببینید ما چه کرده ایم در تعلیم و تربیت دیني و این 
دســتگاه هاي فرمایشي و روش هاي کلیشه اي. به قول یکي از 
علماي دیني: ما ناهنرمندانه تبلیغ دین مي کنیم و دشمنان ما 
هنرمندانه تبلیغ ضد دین! ببینید کدام  یک پیروز مي شوند؟ به  
راستي چرا این همه سرمایه گذاري در تبلیغات دیني و این همه 
دم و دستگاه فرهنگي، این همه شبکه هاي صدا و سیمایي، این 
همه کتاب و مقاله و سخنراني، این همه فیلم و سریال مذهبي 

و… تأثیرگذار نیست؟ مي دانید چرا؟ 
َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِم  قرآن جواب این سؤال را داده است: »َيا أَيُّ
َتُقوُلوَن َما ل َتْفَعُلوَن.« یعني بین آنچه مي نماییم با آنچه هستیم 

نفاق اســت و ریا و ادا و اطوار! براي همین بي تأثیر است: »َقد 
خاب من دســاها.« چون این ها پنهان ســازي وجود است و 
نتیجه اش زیان و خســران است. میلیاردها پول بیت المال را 
براي تبلیغ و آموزش مردم هزینه مي کنیم، اما چون به این آیة 

قرآني عمل نمي کنیم، نتیجة عکس مي گیریم.
هر چه کردند از عالج و از دوا        

گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنیزک از مرض چون موی شد    

چشم شه از اشک خون چون جوی شد
از قضا سرکنگبین صفرا فزود       

روغن بادام خشکی می  نمود
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از هلیله قبض شد اطالق رفت     
آب آتش را مدد شد همچو نفت

شــگفت آنکه چگونه آب خاصیت نفت را پیدا مي کند و 
موجب آتش افروزي بیشــتر مي شود؟! و شگفت آنکه چگونه 
این همه سرمایه  گذاري هاي تربیتي بعضاً به ضد خود تبدیل 
مي شود؟!  نظام وارونگی در تعلیم و تربیت، در سیاست و قدرت 
هم خودش را نشان می دهد. آنکه سعی می کند تربیت کند، 
در همان لحظه فرایند طبیعي تربیت شدن از جانب متربي را 
خاموش مي کند! مانند آن کس که سعي مي کند )به صورت 
ظاهــري، ارادي و خودنمایي( که تواضع کند. در همان لحظه 
تواضع را از دست مي دهد، چون دارد سعي مي کند متواضع باشد 
حال آنکه نیست! متواضع حقیقي کسي است که در تواضع خود 
فاني شده باشد. آن گاه زیبا و دیدني و تأثیرگذار مي شود، بي آنکه 
بخواهد تأثیري بر دیگري بگذارد. تربیت یعنی میراندن آنچه تصنعاً 

شده ایم و زنده شدن به آنچه فطرتاً بوده ایم. 
تمام تربیت همین دو جمله اســت: ما نیستیم آنچه که 
شده ایم و شده ایم آنچه که نیستیم. چیزی هستیم که نیستیم 
و آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، نداریم. آسیب شناسی کل 
نظام تعلیم و تربیت ما در همین دو جملة پیر هرات می گنجد 
و مصیبت آنجاســت که ما آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، 

نداریم.
از استیون اسپیلبرگ سؤال کردند: شما که با بازیگران 
بــزرگ کار می کنید، کدام یــک از آن هــا را بهترین بازیگر 
می دانیــد؟ گفت: دو نفر. آنتونی کوئین و تام هنکس. چون 
این دو نفر بازی نمی کنند، نابازیگر هســتند. در واقع غریزی 
بازی می کنند. آن ها چون بازی نمی کنند، بهترین بازیگر هستند. 
هر کس باید خودش باشد. اگر خودش باشد، تربیت شده است. 

اما امروزه بر عکس است. هر کس بتواند مثل دیگري باشد، تربیت 
شده است! 

خداوند همة ما را طور به طور خلق کرده اســت. هر کس 
باید به طور خــود بار بیاید نه به طور دیگران: »َو َقْد َخَلَقُكْم 
أَْطواراً.« هر کس باید مثل هیچ کس باشد. آن گاه واقعاً کسي 

براي خودش شده است. امیلي دیکنسون شعر جالبي در همین 
زمینه دارد و مي گوید: من کســي نیستم/ تو کیستي؟/ اگر تو 
همانند من، کســي نیستي/ پس با هم دوکسیم/ مبادا به کسي 
بگویي/ چرا که آنان کسي هستند  و ما را تاب نمي آورند/ چه ماللت 

بار است کسي بودن/ اگر کسي نباشي/  همه کس هستي 
عین این مضمون را مولوي بدین گونه بیان کرده اســت: 
من کسي در ناکسي دریافتم / پس کسي در ناکسي در باختم

یکي دیگر از وارونــه کاري هاي ما در آموزش و پرورش و 
حتي در فرهنگ عمومي و رســانه هاي جمعي و آموزشي این 
اســت که زماني که مي خواهیم چیزي را سرکوب کنیم تا از 
بین برود، با شیوه هاي غلط کاري مي کنیم که آن چیز توسعه 
 یابد. واقعاً تأســف برانگیز است که خودمان با دست خودمان 
یک ضد ارزش را ارزشمند مي کنیم و بر عکس، یک ارزش را 
بــه ضد ارزش تبدیل مي کنیم. انصافاً هم در این وارونه کاري 

خیلي موفق هستیم!
ما وقتی می خواهیم چیزی را توســعه بدهیم، چرا آن را 
سرکوب می کنیم؟! هیچ چیزی سرکوب نمی شود مگر توسعه 
پیدا کند و هیچ چیز توسعه پیدا نمی کند، مگر سرکوب شود. 
مثال آن همین مراسم چهارشــنبه سوری است. قبل از 
انقالب این مراسم ظرف دو ساعت تمام می شد ) کوچه اي بود و 
بوته اي و کوزه اي و آتشي و همین!(. اما االن چهارشنبه سوری 
به پدیده ای امنیتي و سیاسي تبدیل شده که از یک ماه قبل 
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تا چند روز بعد از آن،  نیروی انتظامی، آتش نشانی و اورژانس 
آماده هستند تا این مراسم به خیر بگذرد. اما بعد مي بینیم با 
این همه هشدار باز هم چندین کشته و مصدوم بجا مي گذارد. 
آیا شــما در طول تاریخ ایران زمیــن، حتي هنگام حاکمیت 
مغان و زرتشــتیان و آتش پرستان هم سراغ دارید که مراسم 
چهارشنبه سوري با این حجم از استقبال، تدوام و عمق برگزار 
شده باشد؟ می بینید ما با دست خود براي کم رنگ کردن یک 

چیز چگونه آن را پررنگ مي کنیم؟ 
شما همین مراسم سالگرد کوروش را ببینید! آیا در زمان 
حاکمیت هخامنشــیان هم این حرص و ولع براي بزرگداشت 
کوروش وجود داشت که االن در جامعة اسالمي وجود دارد؟! 
واقعاً ما چه مي کنیم؟ من هیچ قضاوتي در له و علیه نمي کنم. 
فقط مي خواهم نفس تقویت و یا تضعیف ناخواسته این امور را 
که به طور معکوس و وارونه نتیجه مي دهد، بیان کنم. وگر نه 
بنده هیچ صالحیتي در این باره ندارم. فقط روش کار را عرض 
مي کنم که ما چگونه به نام حذف یک چیز آن چیز را بیشتر 

تحکیم و تثبیت مي کنیم.
 به راستي اگر طرفداران دو آتشة مراسم چهارشنبه سوري 
از  یک جامعه شناس و روان شناس ماهر در خواست مي کردند 
که راهکاری بنیادي براي توســعة این مراسم در جامعه به ما 
ارائه کن، می گفت: بنده انگشت کوچک شما هم نیستم! من شاگرد 
کوچک شما هستم که باید بیایم ده ها سال زانو بزنم و از شگردهاي 
معجزه گونة شما درس بگیرم چگونه مرده را زنده مي کنید! بهترین 
راهکار را خودتان دارید انجام مي دهید! راهکارهاي من به َگرد شما 
هم نمي رسد! واقعاً معجزه کردید که این مراسم فراموش شده و 
مدفون شــده را با این طراوت و تازگي زنده کردید و دوباره به آن 
وســعت و شدت  فراموش نشدني دادید! هیچ کس نمي تواند تا 

این اندازه ماهرانه وارونه کاري داشته باشد. به قول مولوي: منع جز 
رغبت را نیفزاید!

کیست کز ممنوع گردد ممتنع
چونکه االنسان حریص ما منع! 

یکي دیگر از وارونه کاري هاي ما در آموزش بی توجهی به 
آموزه هاي دیني در تربیت کودکان است. حدیث معروفی داریم 
از رســول اکرم )ص( دربارة مراحل تربیت کودک که فرمود: 
»اَْلَولَُد َســيٌِّد َسْبَع ِسنيَن َوَعْبٌد َسْبَع ِسنيَن َوَوزيٌر َسْبَع ِسنيَن…«: فرزند 
هفت سال َسرَور است، هفت سال بنده )و فرمان بردار( است و 

هفت سال یاور.
و یا امام صادق )ع( می فرماید: »اَْلُغالُم َيْلَعُب َســْبَع ِسنيَن َو 
َيَتَعلَُّم اْلِكتاَب َسْبَع ِســنيَن و َيَتَعلَُّم اْلَحالَل و اْلَحراَمَسْبَع ِسنيَن«: طفل 

هفت ســال بازي کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و 
هفت سال حالل و حرام )احکام الهي( را یاد بگیرد.

هفت سال اول زندگی بچه باید به بازی و سیادت و آقایي 
بگذرد تا در بزرگ سالي به پختگي و جدیت دست یابد. اما ما 
بدون توجه به این آموزه ها از همان دو ســه سالگي آموزش را 
شروع مي کنیم و این آموزش هاي اجباري حتي از طریق بازي 
موجب مي شوند که کودک در مراحل بعدي از هرگونه آموزش 
و درس و یادگیري منزجر شود. چرا؟ چون به طبیعت کودک و 
اقتضاي فطري او توجه نمي کنیم. بلکه به سلیقة خود و اقتضاي 
جامعه توجه داریم و کودک خود را قرباني مد زمانه و فشارهاي 
نامرئي آن مي کنیم. البته هیچ پدر و مادری نمی خواهد بچه اش 
را بدبخت کند. همه می خواهند بچه هایشان خوش بخت شوند. 
ولی ناخواسته به  دســت ما بدبخت می شوند. انسان در مدار 
فطرت خود که فارغ از هرگونه اجبار و تکلف بیرونی اســت، 
باید تربیت شود و نه در مدار خواسته ها و تجربه هاي نازیستة 
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والدین )به قول یونگ(.
اصاًل آیة »فاذا فرغَت َفنَصب« چه می گوید؟ اصاًل عبادت 
در فراغت محض  اســت. به محض اینکه شما رسمیت پیدا 
می کنید از عبادت خارج می شوید. انسان در مدار خود و فطرت 
خــود که فارغ از هرگونه جبر و اجبار و تکلف بیرونی اســت 

عبادت می کند و چرا قرآن گفته: فاِذا َفرغَت َفنَصب؟
هرگاه فارغ شدی از همین رسمیت ها، از همین اجبار ها، از 
همین تکلف ها، از همین نقش بازی ها، آن وقت به خودت برگرد. 
در مدار خودت: »َیمشون علی الرض  هونا« قبالً در جلسه اي مفصل 
در بارة آن بحث کردم که ما تا چه اندازه از این مشــیت بندگان 

پیشتاز خدا دور شده ایم و به معیشت خود مشغولیم!
 پنجمیــن وارونگي در تعلیــم و تربیت بحث مداخله در 
تربیت اســت. یعني ما با مداخله در کار کــودکان، آن ها را از 
مداخله در کار خودشان باز مي داریم. ما با کمک کردن افراطي 
و حمایت بیش از حــد از فرزندان خود، آن ها را از خودیاري، 
خود نظم جویــي و خوداتکایي محروم مي ســازیم. اما اگر ما 
دخالت حداکثری بکنیم، به مشارکت حداقلی منجر می شود. 
خانواده هایی که از بچه هایشان بیش از حد حمایت می کنند، 

بچه هایشان بیش از حد بی مسئولیت می شوند. 
امیل شــارتیه در کتاب »مربیان بزرگ« اثر ژان شاتو، 
ترجمة مرحوم غالمحسین شکوهی می گوید: اگر می خواهید 
فرزندانتان نسبت به مسئولیت هایشان بی تفاوت نشوند، لطفاً 
نسبت به مسائل شان بی تفاوت بشوید.  البته در پرانتز می گوید 
به صورت مصلحتی. یعنی بــه بچه بگویید که به من مربوط 

نیست تا به خودش مربوط شود. 
هدایت حداکثری مســاوی است با خود رهبری حداقلی. 
ما در خانه و مدرســه هر دو این کار را انجام می دهیم. نظارت 

حداکثری خود کنترلی حداقلی. مدیری مدیر است که اصاًل 
حضور  نداشته باشــد. یعنی وجود فیزیکی نداشته باشد. آن 

موقع نظارت حداکثري مي شود!  
بــه من اعتراض می کنند کــه در صحبت هایم می گویم: 
چگونه تربیت نکنیــم، چگونه مدیریت نکنیــم، چگونه یاد 
نگیریــم، چگونه خوش بخت نباشــیم و… پس چه کار باید 
بکنیم؟ پاسخ من بازخواني یک واقعة تاریخي در زمان میکل 
آنژ است. به میکل  آنژ گفتند: مجسمة داوود )شاهکار میکل  
آنژ در مجسمه سازی( را چگونه ساختی؟ گفت: من مجسمة 
داوود را نساختم. من ســنگ را برداشتم و هرچه داوود نبود 
را تراشــیدم. یعني چه؟ یعني قرار نیست چیزي اضافه کنیم، 
بناست چیزي را از درون استخراج کنیم و نه آنکه منتقل کنیم! 

) همان داستان نقاشان رومي و چیني در مثنوي( 
میکل آنژ سنگ را تزکیه مي کرد تا نقش داوود از آن بیرون 
بیاید. ماهم باید در تعلیم و تربیت دست به تزکیه بزنیم و نه تدسیه! 
ما االن در آموزش و پرورش بعضاً در حال تدســیه هستیم و به 
همیــن خاطر هرچه هزینه مي کنیم، زیان مي بینیم: »قد خاب 
من دساها«؛ البته گاه و ناخواسته و ناخودآگاه. من منکر خیلي از 
کارهاي مثبت و ارزنده و ماندگار نیستم فقط دلم از این مي سوزد 

که با نیت خیر گاهي محصول شر به بار مي آوریم.

 چند توصیه برای آموزش های غیر رسمی 
همیشه از من مي پرسند راهکار و توصیة شما براي اصالح 
وضعیت آموزش و پرورش چیســت. من بهترین پاسخ را در 
جمله اي می دانم که شوپنهاور دربارة توصیه اش به مردم براي 

رسیدن به خوشبختي داشت. 
از شوپنهاور پرسیدند: »راه خوش بختی چیست؟« گفت: 
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»من راه خوش بختی را نمی دانم اما راه های بدبختی را خیلی 
خوب بلد هســتم که اگر دســت از این راه ها بردارید )همین 
راه هاي وارونه که ما مي رویم(، آن گاه خوش بختي به سراغ شما 

مي آید و نمي خواهد به سراغش بروید.«
همین نکته در آموزه هاي دیني ما به صراحت و شدت آمده 
است. تا آنجا که اغلب واژگان کلیدي تعلیم و تربیت از جنس 
ســلب و حذف و پاک شدن است؛ مانند تزکیه، تهذیب؛ تقوا، 
تنزیه، تسبیح، تطهیر و… همین که دست از تدسیه بردارید، 
تزکیه مي شوید! همین که تقوا پیشه کنید نوراني مي شوید: »إِن 
َتتَُّقوا اللََّه َيجَعل لَُكم ُفرقاًنا.« من در زمینة آموزش های غیر رسمی 

نمی دانم چه کار باید کرد اما می دانم چه کارهایی نباید کرد. 
می دانم این راه ها را نباید رفت. وقتی راه هایی را که مشخص اند 
نرویم، راه درست خود به خود پیدا می شود. راهی که خودش 
پیدا شود راه است، اما اگر من راهی را به شما نشان بدهم آن 

دیگر راه  نیست، کوره راه است. 
 اما نکتة بعدي این است که ما مي خواهیم بچه ها از زندگي 
و از آمــوزش و یادگیري لذت ببرند. این هدف چگونه تأمین 

مي شود؟
Pleasure، Hap�   اول ببینیم لذت چیست. لذت به معنای

piness، Enjoy یا Bless اســت. جمله ای دارند که می گوید: 

Pleasure برای حیوان هاست و Happiness برای انسان ها. اما 

لذتی که به آن سعادت می گوییم، لذت آسمانی است. این لذت 
از جنبة دین و ایمان الهي است که باید آن را دنبال کنیم.

حاال ببینیم لذت یادگیري چیست و چگونه مي توان بین 
یادگیري و لذت رابطة معني دار برقرار کرد. معني دار یعني با 

وجود ما یگانه بشود و با نیازهاي ذاتي ما مرتبط باشد.
 Need، باید ببینیم لذت از کدام نوع است. فرقی هست بین
Drive و Demand. اگر ما Drive بچه ها را بشناسیم و تحلیل 

کنیم، آن لذت، لذت درونی و همان کنجکاوی درونی اســت. 

Need آموخته شده اســت و Demand هم نوعی درخواست 

است که برساختة جامعه است.
اما سائق شناختی چیست؟ سائق همان کشانندة درونی غریزی 
مثل تشنگی و گرسنگی است. اول سائق در ما بیدار می شود، بعد 
به آب نیاز پیدا می کنیم. مثالً در زیست شناسي احساس تشنگي به 
سائق مي انجامد و سائق زیستي همان تغییرات غلظت خون است 
که از هیپوتاالموس می گذرد و به مغز اطالع می دهد که غلظت 
خون زیاد شده و آب بدن کم است. اما ما سائق را درک نمی کنیم. 
چون ناخودآگاه اســت. ما فقط نیاز را درک می کنیم. آن نیاز به 

Demand تبدیل می شود.

لذا Drive یک سائق بیولوژیک است، Need کنشی بیروني 
اســت و Demand هم نوعی درخواست اجتماعي است. حاال 
باید ببینیم که چگونه مي توان در فرایند آموزش از سائق هاي 
شناختي براي تحریک یادگیري و لذت بردن از یادگیري بهره 
برد. چگونه مطالب را در مجالت تنظیم کنیم که Drive )نیاز 
 Need و Demand دروني و لذت خودانگیخته( محقق بشود نه
)نمره و کارنامه(. اگر این اتفاق بیفتد، آن گاه به هدف پنهانی 
مجالت کمک آموزشــی که همان Zest For Living اســت 
 Drive همان تحریک Zest for Living .دست پیدا می کنیم
است. یعنی ناآموخته و اولیه است. بدون هیچ گونه سودآوری و 
نفع و ابزار است. به قول عین القضات: »دریغا که مردمان در پی 
آن نمی روند که چیزی بدانند، بلکه در پی آنند که دگر مردمان 

به آن ها اعتقاد کنند که چیزی می دانند.«
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می تواند به نوعی پاسخ 
دهنده به مطالبات دروني، فطري و شخصي دانش آموزان باشد. 
دانش آموزانی که برای لذت می خوانند، یادگیری شان کیفی، عمقی، 

شخصی و فاعلی است؛ نه تکلیفی، درسی، نمره ای و رتبه ای. 
اگر ما به آن ســو برویم، لذت خواندن به وجود می آید. ما 
فهم عمقی را می خواهیم، نه فهم کمی، اندوزشی و حفظی. اگر 
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 Drive بتوانیم با مطالب داســتانی، سرگرمی و… موتور لذت
را که سائِق شناختِی درون زا، بیولوژیک و فارغ از هرگونه ساز 
و کار بیرونی اســت، در دانش آمــوزان تحریک کنیم، در کار 

مجالت موفق می شویم.
اما برنامه ریزي هاي ما هم گاه وارونه اســت. من در اصل 
مخالف برنامه ریزي هاي ماشــیني و یک جانبه هســتم. من 
معتقدم باید برنامه یابــي کنیم و نه برنامه ریزي! براي توضیح 
بیشــتر مي توانید به کتاب »آموزش علیــه آموزش« مراجعه 
کنیــد. در آنجا مؤلفه هاي افتراقي برنامه یابي با برنامه ریزي به 
تفصیل آمده اســت و من با مثال هاي فراوان عواقب خطرناک 
برنامه ریزي هاي جاري در آموزش و پرورش را بر شمرده ام که 
در اینجا مجال باز کردن آن نیست؛ چون دیگر بسته نمي شود!
ما وقتی برنامه ریزی می کنیم، برنامه یابی را گم می کنیم. 
برنامه در تعامل با واقعیت ها یافته می شــود. امروزه حتی هنر 
مجسمه یابی داریم به جای هنر مجسمه سازی. در گذشته نظام 
آموزشی ما نظام رسمي و برنامه ریزي شده نبود، اما کارامدترین 
نظــام بود؛ چون نظام نبود. در زمان قدیم روش معلم با منش 
او یکی بود. خودشان سر کالس برنامه یابی می کردند. معلم به 
تمام معنا در قوارة معلمی ظاهر می شــد و انگار برای معلمی 
ساخته شــده بود. در زمان قدیم کار طبیعت درست تر از کار 
صنعت بود. دیوید بوون می گوید: راه حل ها در بستر طبیعت 
زندگی و زندگی طبیعی خلق می شوند و به محض اینکه به 
صورت برنامه و صورت بندی فرمولی و صنعتی در می آیند، این 

خودش مشکل زا می شود. 
حاال اگر شما از این حرف های من به طور ناخودآگاه هضم 
و جذب کرده باشــید، فراتر از آنچه من گفته ام و انتظار دارم 
عمل خواهید کرد. بدون اینکه به توافقات رسمی برسیم، خود 
به خود به یک هم افزایی پارادایمی در این دفتر خواهید رسید. 
پارادایم با استدالل عوض نمی شود. باور ما باید نسبت به 

کودک دگرسان بشــود. یعنی به جای اینکه کودک را دنبال 
خود بکشــانیم، خودمان دنبال کودک باشیم. ما باید خیلی 
بدویم تا به کودک برسیم. می گویند مرحوم کیارستمی هرقدر 
بزرگ تر می شد کودک تر می شــد. پیکاسو هرقدر کودک تر 
می شد هنرش بیشتر می شد. بنا نیســت ما کودکان را مثل 
خودمان کنیم. ما باید مثل کودکان بشــویم. این پارادایم باید 

تغییر کند. ولی ما همواره برعکس عمل می کنیم. 
منظور سهراب از شعر »آب را گل نکنیم« این بود که کار 
طبیعت درست اســت و ما نباید در آن مداخله کنیم. تربیت 
نکنیم. مکنونــات ذهنمان را در ذهن بچــه نریزیم. بگذارید 
طبیعت کار خودش را انجام بدهد. اما اگر بخواهیم این آب گل 
نشود به مراقبت فراوانی نیاز دارد. بگذاریم کنجکاوی بچه بدون 
هــدف بماند، حس دیني بچه بدون نمره باقی بماند، صداقت 
بچه بدون ریا باقی بماند، شادی بچه بدون منبع بیرونی بماند. 
هر خوشی که منبع بیرونی داشته باشد، ناخوشی است؛ چون 

ممکن است روزی آن منبع بیرونی از بین برود. 
هیــچ آرمانی باالتر از آرمان محقق شــدة تربیتی بچگی 
نیست. سقف آرمان های تربیتی زیر پاي دوران اولیة کودکی تان 
نهفته است. این سرچشمه هاي جوشان فطرت را اجازه خروج 
بدهیم اما آن را با آالینده هاي آموزشي و تربیتي خود گل آلود 
نکنیم! آب را ِگل نکنیم! و چقدر ســخت است این کار دشوار 
و طاقت فرســاي ِگل نگردن! اگر ِگل نکنیم، ُگل کرده ایم. به 

قول مولوي:  
تاکنون کردی چنین اکنون مکن   

تیره کردی آب را افزون مکن
بر مشوران تا شود این آب صاف   

واندرو بین ماه و اختر در طواف
والسالم 
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 با همه گیر شدن استفاده از رسانه های جدید بین مردم 
کشورمان، بعد آموزشی و تربیتی نظام خانواده و مدرسه 
دستخوش تغییرات شدیدی شــده و باعث شده است 
تربیت از اختیار والدین و مدرسه خارج شود. شما علت 

این امر را چه می دانید؟ 
 علتش همان طور که خود ســؤال نشــان می دهد، این 

است که رسانه های جدید توانسته اند نحوة آموزش و یادگیری 
را تغییر دهنــد. هم آموزش و هم یادگیــری جنبة عملی و 
رفتاری دارند. آموزش محتوایی اســت که مدرسه یا رسانه به 
دانش آموزان یا نوجوانان می آموزد. یادگیری عاملی اســت که 

فرد در تعامل با معلم یا در تعامل با رسانه به دست می آورد.
 اتفاقی که به وقوع پیوســته این است که کنترل توسط 

آموزش، کارکرد پنهان رسانه ها

گفت وگو

محمد  فرحبخش

اشاره
کارکرد رسانه در جهان امروز فقط به سرگرمی و خبررسانی معطوف نیست، بلکه کارکرد مهم دیگری که از دل این دو 
بیرون می آید؛ آموزش است. کارکرد آموزشی در جهان امروز مهم ترین کارکرد رسانه هاست که هم به صورت آشکار و هم 
به صورت مستتر و نهان، در رسانه ها حضور دارد. برای اینکه بدانیم رسانه ها چگونه عمل می کنند و چگونه بعد آموزشی را 
بین سایر ابعاد خود پنهان می کند، باید به علم ارتباطات  و نظریه هایی که در این زمینه وجود دارند رجوع کنیم. بنابراین به 
سراغ دکتر حسینعلی افخمی، عضو هیئت علمی دانشکدة ارتباطات رفتیم تا از او که سال ها در زمینة ارتباطات به پژوهش 

و تدریس پرداخته است در مورد نقش آموزش در نظریه های نوین ارتباطات پرسش کنیم.    

پای صحبت دکتر حسینعلی افخمی، عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
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معلم ها یا خانواده ها تا حدودی کمتر شــده است. این پدیده 
برای کشورهایی مثل ما که می خواهیم همه چیز را  مهیا کنیم 
و بعد در اختیار فراگیرندگان قرار دهیم، بیشتر مشهود است. 
به نظر من در کشورهای اروپایی این حالت نگرانی کمتر است. 
چرا؟ دلیلش این است که ما جزو معدود کشورهایی هستیم 
که می خواهیم تمام کتاب های درسی را، از مهد کودک تا آخر 
دبیرستان،  بنویسیم و به بچه ها بدهیم. حتی درصدد هستیم 
که دورة دانشــگاه را هم به همین شــیوه  ادامه بدهیم؛ یعنی 
کتاب های واحد، معلم های آموزش دیده و بچه ها و جوانانی که 

متفــاوت فکر می کنند، اما ما می خواهیم آنان را در یک قالب 
قرار دهیم. بنابراین رسانه های جدید برای ما در شرایط فعلی 

بیشتر تهدید هستند.
در کشــورهای اروپایی در مهد کودک، دبســتان و دورة 
راهنمایی چیزی به عنوان منبع درسی در نوع اجباری وجود 
ندارد. یادگیری بچه ها در مدرســه بر اساس انواع کتاب هایی 
اســت که در مدرســه وجود دارند. معلم ها فقط شرح درس 
دارند و باید بر اساس شرح درس به آموزش بپردازند. مثاًل در 
ریاضیات مهم نیست که کتابی که مطالعه می کنند، در مثالش 
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نوشته شده باشد: چهار تا گل بنفش و چهار تا گل قرمز روی 
هم چند گل می شود؟ این در واقع طرح مسئلة ریاضی است. 
زمانی ما می گوییم که چهار تا کامیون آذوقة جهاد سازندگی و 
چهار تا کامیون آذوقة ارتش با هم برای کمک به زلزله زدگان 
رفتنــد. جمعاً چند کامیون رفتند؟ این تفاوت فقط تفاوت در 
طرح موضوع است. در مثال دوم ما می خواهیم مسائل ارزشی 
را حتی در ریاضیات هم مطرح کنیم. می خواهیم بگوییم که 
جهاد ســازندگی بوده که چهار کامیون آذوقه برای کمک به  
افراد زلزله زده فرســتاده  است. ولی چه می خواستیم آموزش 
دهیم؟ اینکه چهار به عالوه چهار می شــود هشت. یا در نظام 
آموزشی خیلی از کشور ها، آموزش با صحبت در مورد اشیا و 
چیزهایی که قابل لمس هستند، شــروع می شود. ولی ما در 
خیلی از کتاب های درسی مان از موارد ذهنی صحبت می کنیم 
که قابل لمس نیستند. از مباحثی صحبت می کنیم که به نوعی 
فلسفی  یا نظری اند و بچه های دبستانی نمی فهمند. اگر دقت 
کنیم می بینیم که رسانه ها در این روش ما تغییر ایجاد کرده اند.

 بنابراین می توان گفت، نوع تهدید از ســوی رســانه های 
جدید علیه آموزش رســمی در کشــورهای مختلف در دنیا 
یکسان نیست و به فضای حاکم بر آموزش عمومی در کشورها 
برمی گردد. سن یادگیری بچه ها کاهش یافته است و دیگر لزومی 
ندارد آن ها پنج یا هفت ساله باشند که آموزش رسمی ببینند. در 

سنین دو سه سالگی هم می توان به آن ها آموزش داد. 
امروزه  آموزش بچه ها از خردسالی شروع می شود، منتها 
شکل آن فرق کرده است. قباًل همان طوری که در سؤال شما 
مطرح شد، اول نقش والدین و بعد نقش مدرسه سنگین تر بود 
و االن رسانه ها از بدو تولد این تغییرات را ایجاد کرده اند. یعنی 
وقتــی کودک چند ماهه ای که می تواند با تصویر تلفن همراه 

بازی کند، یادگیری او آغاز شــده است. این دنیای یادگیری 
درست مثل دنیایی اســت که ما وقتی هفت ساله می شدیم 
و به دبســتان می رفتیم، داشتیم برای اولین بار کتاب ها را باز 
می کردیــم و عکس های رنگی را می دیدیم. ما تا قبل از آن به 
طور رسمی عکس های رنگی را نمی دیدیم. مگر اینکه در خانه 
روزنامه ای بود کــه باز می کردیم یا کتاب رنگی که متعلق به 
برادر بزرگ ترمان بود. در غیر این صورت ما تا وقت مدرسه این 

کتاب ها نمی دیدیم. 
اکنون کودک آن دنیای تصویری را می تواند از چند ماهگی 
تجربه کند و برایش سؤال پیش بیاید و بعدها بپرسد این تصویر 
چیست. رســانه ها می توانند موسیقی، شعر و … را از سنین 
کودکی یاد دهند. از این تغییری که صورت گرفته، در آموزش 
به عنوان »تغییر موازی« یاد می شود. در گذشته رسانه ها این 
کار را می کردند، ولی سال های عقب تر بچه ها مدرسه می رفتند 
و چیزهایی را از رادیو و تلویزیون یاد می گرفتند و تا باســواد 
نمی شدند، نمی توانســتند از روزنامه استفاده کنند. در حال 
حاضر کودک به راحتی نمی تواند خواندن و نوشتن را با رسانه 
یاد بگیرد، اما می تواند این ســبک را شــروع کند که من در 
کشورهای دیگر شاهد آن بودم. به جای اینکه الفبا را به بچه ها 
یاد بدهند، واژه ها را به آن ها یاد می دهند و بعد می گویند این 

واژه نماد فالن حرف کلمه است.
مثــاًل در زبان انگلیســی اولین لغتی که بــه بچه ها یاد 
می دهند، »Look« اســت. بر اســاس حــروف الفبا آموزش 
نمی دهند. وقتی که بچه ها به Look نگاه می کنند، »O« وسط 
آن را مثل دو چشم جا به جا می کنند و در اول و آخر آن یک 
»L« و یک »K« قرار می دهند پس آن دو »O« وسط مبنا قرار 

داده می شود و واژة Look یاد گرفته می شود. 
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برعکـس، ما حفظ کـردن الفبا را در مدرسـه آغاز می کنیم. 
جمـع بنـدی من این اسـت که رسـانه های جدید نـوع آموزش 
و مهارت هـای یادگیـری را هـم تغییـر داده انـد ولی بـا همة این 
اوصـاف همچنان کودک زمانی که متولد می شـود، به یادگیری 
و جامعه پذیـری نیـاز دارد. رسـانه نمی توانـد نقـش خانـواده و 
مدرسـه را  ایفـا کند. فقـط نوعی نقش کمکی را می تـوان برای 

رسـانه در نظر گرفت.  

 شما نقش رسانة ملی ما را در پرداختن به این موضوع 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا رسانه توانسته است به این 

بُعد بها بدهد؟ 
تلویزیون رسانه ای است که نقش آن طی 70 سال گذشته 
در دنیا، ســرگرمی و بعد خبر رســانی و اطالع رسانی بوده و 
گاهی نیز نقش آموزشی داشــته است؛ به خصوص ما که در 
ایران شــبکه ای به اسم شبکة آموزش داریم و کار آن آموزش 
بوده اســت. اما آموزش دو قسمت دارد: یکی آموزش تقویتی 
مثل کالس های کنکور یا دانشــگاه های آزاد که از زمان پیش 
از انقالب از طریق تلویزیون آموزش داده می شــد. دیگری هم 
آموزش موازی است که تلویزیون به طور پنهان در برنامه ها و 
اخبار برنامه های سرگرمی، میزگردها و مسابقات تلویزیونی به 
آن می پردازد و همة این هــا می توانند  آموزش موازی توأم با 

سرگرمی باشند. 
امـا امـروز تلویزیون مـا کارکردی را که شـبکة آموزش یا 
شـبکة دو آن زمـان داشـت، اکنـون نـدارد. از نظر مـن نقاط 
قـوت و ضعـف دارد. نقـاط قـوت تلویزیـون ایـن اسـت که به 
هـر حـال امکانـات خوبـی دارد که یک شـبکه را بـه آموزش 
اختصاص داده اسـت؛ آموزشـی که بیشتر جنبة تقویتی دارد. 

قسـمت دیگـر به آمـوزش اجتماعـی، مثاًل آموزش سیاسـی، 
آمـوزش در حوزة سـبک زندگی و یا آمـوزش رفتار اقتصادی 
برمی گـردد کـه همـة این هـا می تواننـد جنبـة آموزشـی و 
یادگیری داشـته باشـند و بدون شـک مردم هم بـدون اینکه 
متوجـه باشـند، ایـن آموزش هـا را دریافـت می کننـد. از نظر 
مـن ایـن انتقـاد بـه تلویزیـون و حتـی رادیـو وارد اسـت که 
برنامه هایـی را بـه صـورت حمایتـی تولید و پخـش می کنند. 
یعنـی نیـم سـاعت برنامـه را در اختیـار یک مؤسسـة کنکور 
می گذارنـد و آن مؤسسـه نقـش مسـئول آمـوزش و پـرورش 
برنامه هـای حسـاب شـده،  بـا  و  ایفـا می کنـد  را  مملکـت 
تبلیغـات آموزشـی خـود را کـه فقـط بر پـول متمرکز اسـت، 
تدویـن می کنند و به خـورد دانش آموزان می دهنـد. تلویزیون 
نبایـد فضـای آموزشـی مملکت را به چند مؤسسـة آموزشـی 
کالس کنکـوری واگذار کند. کارشناسـی که از فالن مؤسسـة 
آموزشـی خصوصـی آمده اسـت، توصیه می کند به این شـیوه 
مطالعـه کنید یا به آن شـیوه درس بخوانیـد تا در کنکور قبول 
شـوید. اگر این کار الزم باشـد، آموزش و پرورش باید متصدی 
آن شـود، نـه اینکه یـک کالس کنکور ایـن کار را انجـام دهد.

می توان گفت این کار دخالت در امر آموزش عمومی کشور 
است که توسط نیروهای قدرتمند در جامعه صورت می گیرد 
و این به شــکاف علمی در جامعــه می انجامد. در آینده فقط 
کسانی می توانند در کنکور قبول شوند که بچه های خود را به 
این کالس ها بفرستند و قشر ضعیف جامعه از این کار محروم 
خواهد شد. همان طور که شکاف دیجیتالی برای ما خطرناک 
است، در اینجا تلویزیون خواسته یا نا خواسته این شکاف و نا 
برابــری را عمیق تر می کند و ما در آینده در بحث نیروی کار 

مشکالت بیشتری خواهیم داشت. 
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  اگر با ظهور رسانه های جدید، مخاطبان از رسانه های 
جریان اصلی رو برگرداندند و رسانه های جایگزین را برای 
کسب خبر و غیره برگزیدند، با توجه به کنترل ناپذیر بودن 
فضای آن ها، مثالً کانال های  غیر اخالقی را در شبکه های 
مجــازی چگونه باید کنترل کرد و آیا سیاســت گذاری 

صحیحی در این مورد صورت گرفته است؟ 
 من به این سؤال دو پاسخ می دهم: ما از نظر مدل رسانه ای 
در کشــور یک نوع رسانه داریم که رادیو و تلویزیون را شامل 
می شود و من اســم آن را »نظام ملغمه ای« می گذارم. یعنی 
ترکیبی از آگهی های تجاری به عالوة کمک های دولتی است. 
بدون اینکه شــفافیت داشته باشــیم که چقدر درامد دارد و 
هزینه های آن از کجا تأمین می شود. مشکل این نظام ملغمه ای 
این است که همگان تصور می کنند آن چه از تلویزیون و رادیو 
پخش می شود، صدای دولت حاکم است. در حالی که بخشی 
از آن آگهی اســت که نمونه ای از آن را در آموزش مثال زدم. 
مراکز آموزشــی صدای بخش خصوصی اند که به دنبال سود 
هستند. بنابراین پیامی که از تلویزیون پخش می شود، منافع 
طبقة مسلطی را تأمین می کند که با این آگهی ها دنبال کسب 
سود هستند و این سود می تواند در قالب فرهنگی، اجتماعی 

یا قالب تجاری باشد.
 بنابراین، وقتی کسی به این موضوع پی ببرد دیگر شبکة 
تلویزیونی را تماشــا نمی کند. این مشــکل ساختاری است. 
می توان گفت دو نوع  مشکل ساختاری در کشور وجود دارد. 
یکی این است که برخی آگهی ها برای این ساخته می شوند که 
آگهی های بیشتر داشته باشند. برای مثال، یک فیلم جنجالی 
می ســازند برای آنکه قشر خاصی، مثاًل گروه سنی 25 تا 30 
ســال، فالن پولیور، شلوار جین، یا کفش ورزشی را به فروش 

برسانند. بنابراین نگاه، نگاه تجاری می شود و انسجام اجتماعی 
در اینجا به وجود نمی آید. 

نکتة دوم این اســت که مردم به رسانه های دیگری پناه 
می برند که در کشــورهای دیگر هویت حزبــی دارند. یعنی 
بسیاری از روزنامه ها حتی شبکه های تلویزیونی هویت حزبی 
دارند. وقتی می گوییم هویت حزبی، مقصود این است که آن ها 
جدا از رسانه، مســئولیت دیگری هم دارند و مردم پیام ها را 
تحلیل می کنند، در چارچوب آن منطق حزبی تحلیل می کنند. 
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باید علوم ارتباطات را بیشــتر به کار ببریم و مخاطب شناسی 
دقیق داشــته باشیم. باید ساختار رســانه ای را طوری تدوین 
کنیم که رقابت پذیر باشد. در کشورهای دیگر، رسانه هایی که 
محتوای درخوری برای ارائه دارند، کارتی هستند. ما این کار را 
هم انجام نداده ایم، چرا که شــهروند ما قدرت خرید ندارد و یا 
به صورت قاچاقی فیلترها را دور می زند و یا به کانال هایی که 

محتوای نامناسب دارند، رو می آورد. 
یکی از اشتباهاتی که ما داشتیم، کافی نت هایی بودند که 
در دهة 1380 راه اندازی شدند. این کافی نت ها جایگاهی شدند 
برای نوجوانانی که زیر سن قانونی بودند و آن ها سایت هایی را 
دنبال می کردند که نه خانواده خبر داشــت، نه کافی نت دقت 
الزم را داشت. باید دید که چگونه می توان به خانواده ها آموزش 
داد. نباید بچه ها را حریص کرد و اگر این گونه شود، شکاف 
دیجیتالــی به وجود خواهد آمد. رســانه را نمی توان تحت 
کنتــرل درآورد، بایــد طریقة صحیح اســتفاده از آن را به 

بچه ها آموزش داد. 
تجربة من از پایان نامه های دانشجویی این بوده است که ما 
از معدود کشورهایی هستیم که برای استفاده از فضای مجازی و 
رسانه ها جنبة بد آن را می ینیم و در نظر نمی گیریم که می توان کار 
خوب نیز انجام داد. نگاه ما نگاهی ابزاری به رسانه هاست، به جای 
آنکه به هر شــخص اختیاراتی را واگذار کنیم که این کار به نفع 
خودش است و از راه دور بر او کنترل داشته باشیم. اینکه مستقیم 

کسی را تحت کنترل قرار دهیم، بازده خوبی نخواهد داشت. 

  نکته ای که در علم ارتباطات حائز اهمیت اســت، 
جلوگیری از شکاف در ساحت نظری و عملی استفاده از 
رسانه هاست. شــما در بعد تربیتی رسانه ها، آیا آن ها را 

بنابراین بر رســانه ها فشار وارد نمی شــود، بلکه بر حزب وارد 
می شود و رسانه می تواند در سایة حزب وجود داشته باشد. 

اتفاقی که برای ما افتاده این اســت که رادیو و تلویزیون 
ما هویت سیاســی خیلی مشخصی ندارند و حزبی هم به آن 
مفهوم که گفتم نیست. حتی تجاری هم نیستند. ما در دنیای 
ماهواره ای و همچنین در فضای مجازی قرار داریم که رقبای 
زیادی وجود دارند و مخاطب آزادی دارد که هر شبکه ای را که 
بخواهد، انتخاب کند. این ما هســتیم که به عنوان یک رسانه 
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مطابق با نظریات حوزة ارتباطات در باب اهمیت رسانه های 
تعلیم و تربیت می دانید؟ 

من آموزش و پرورش را خیلی در حوزة رسانه ها نمی دانم. 
فقط می دانم، درســی را در دورة دبیرســتان به عنوان سواد 
رســانه ای تدوین کرده اند که من در مورد اهداف و پیامدهای 
آن نمی توانــم اظهار نظــر کنم. رویکردی کــه در آن کتاب 
مشــاهده کردم، رویکرد مثبتی در خصوص رسانه ها نبود؛ به 
جای اینکه نقش فعال و مثبتی در مدیریت رســانه ها، تولید 
محتوا و یادگیری تعاملی از رســانه ها داشته باشیم. موضوع 
دیگر مهارت های روزمره اســت که در رسانه هایی مثل تلفن 
همراه اتفاق افتاده است و می توانند با آموزش استفادة صحیح 
بستر الزم را برای استفاده از این رسانه ها فراهم آورند. مدارس 
باید بتوانند اســتفادة صحیح را البته در سطح پایین تر، نه از 

سطح دبیرستان، آموزش دهند.

 شما مؤثرترین رسانه را برای تربیت صحیح مخاطب به 
ویژه کودکان و بستر سازی فرهنگی در جهت رسیدن به 
امور اخالقی، چه رسانه ای می دانید؟ چیزی که این رسانه 

را منحصر به فرد می کند، چیست؟ 
 رســانه هایی که ما بــا آن ها کار می کنیم، رســانه های 
ارتباط جمعی هســتند، ولی رســانه های آموزشی نیز وجود 
دارند که تحت عنوان فناوری های آموزشــی از آن ها استفاده 
می شــود. من در بین رسانه های مناســب برای دبستانی ها و 
دبیرستانی ها، تلویزیون را یک رسانة اجتماعی می بینم که با 
آن هــم می توان آموزش موازی مدرســه ای را ارائه داد و هم 
بــه نوعی روی اعضای خانواده تمرکز کــرد. چون در خانواده 
یادگیری از رسانه ها تحت تأثیر بزرگ ترها هم می تواند باشد. 

معموالً پدر و مادر و بچه ها تلویزیون را با هم تماشا می کنند و 
این می تواند باعث شود عوارض منفی کمتری به دنبال داشته 
باشد. اگر جایی تلویزیون خطایی انجام دهد، پدر و مادر آن را 
تصحیح می کنند. همچنین می توان از مطبوعات نیز به عنوان 

رسانة کمک آموزشی استفاده کرد. 

 شکاف دیجیتال و شکاف آگاهی هنوز در جامعه کمی 
وجود دارد که باعث می شــود دانش آموزان به علت نبود 
امکانات با نوعی بد فرهنگی سیاسی مواجه شوند و والدین 
در این شرایط نتوانند به خوبی عمل کنند. اگر این مسائل 

حل نشود، به نظر شما چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟ 
 شکاف دیجیتال یا شکاف توسعه در کشور ما واقعیتی است 
که دولت ها در سال های گذشته کوشیده اند، با سیاست هایی به 
آن مواجه شوند. مثاًل سیاست سهمیه بندی در کنکور را زمانی 
اجرا می کرد که سعی داشت سهم دانشگاه را به دانش آموزان 
محروم اختصاص دهد و این خوب بود و در مجموع به کاهش 
شــکاف ها کمک می کرد. بحث دیگری که مطرح می شــود 
بحث درامد اســت. مناطق مرز نشین مناطق جنوب و شمال 
کشور درامد کمتری دارند. بنابراین دسترسی آن ها به امکانات 
با طبقات متوســط شهرنشین یکسان نیست. باید برای آن ها 
روش ها و تدابیر خاصــی را در نظر گرفت و دولت می تواند با 
کمک های مستقیم و غیر مستقیم از آن ها حمایت کند. مثاًل با 
کم کردن هزینه ای که به روزنامه ها اختصاص می دهد، می تواند 

آن را در آموزش در روستاها هزینه کند. 
در خیلی از کشورهای اروپایی بردن کاغذ و قلم به مدرسه 
اجباری نیست، چرا که مدرسه همة وسایل آموزشی را تأمین 
می کند. این با دولت اســت که چگونه مشکالت را حل کند 
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برخی از کشــورها رایانه را وارد آموزش کرده اند یا حتی چند 
سال پیش شرکت ها اعالم کردند، برای آفریقا رایانه های 100 
دالری تولید می کنند تا دسترسی همه به آموزش میسر شود. 

این موارد خیلی جدی است. 
در قانون اساسی ما تحصیل اجباری است و باید بسترهای 
تحصیل توســط دولت فراهم شــود. همان طور که سربازی 
اجباری اســت و سرباز فراری را در خیابان دستگیر می کنند، 
در کشورهای دیگر وقتی اعالم می کنند تحصیل اجباری است، 
کودکی که واجد التعلیم باشد، نمی تواند در ساعت آموزش و 
مدرسه در خیابان ها رها باشــد. البته آموزش این نیست که 
کودک را به سر کالس درس بفرستیم. باید بسترهای الزم نیز 
فراهم شود و این امکانات را اگر در کنار آمار بیکاری بگذاریم، 
به عمق فاجعه پی می بریم. در این دنیای دیجیتال کسی که 
نتواند با رسانه ای مثل تلفن همراه کار کند، بسیار عقب مانده 
است. بنابراین، برای اینکه شکاف را کم کنیم، شکافی که شغل 
افراد به آن بستگی دارد، به سرمایه گذاری و توجه بیشتری نیاز 
داریم. کسی جز دولت ها نمی تواند این بستر را فراهم کند و با 
کمک معلمان فرهیخته و آگاه و خانواده ها خطرات استفاده از 
فناوری را به حداقل برساند. به آن طرف قضیه هم نگاه کنیم 
که اگر کســی نتواند آموزش ببیند، شهروندی مزاحم و بدون 

فایده خواهد بود. 
 در نظام آموزشـی ما مانند سـایر نقـاط جهان همان طور 
کـه بوردیو می گوید، نوعی خشـونت نمادین وجـود دارد که 
معمـوالً به بـر سـاختن گفتمان های مطالعـات جامعه کمک 
آموزشـی  آیـا وجـوه رسـانه های  راسـتا،  ایـن  می کنـد. در 
از جملـه شـبکة آمـوزش را در بـاز تولیـد خشـونت نمادیـن 
می دانیـد؟ یـا نـه، بـه نظـر شـما رسـانه بـر خـالف پارادایـم 

اصلـی جهانـی در ایـن بـاب حرکـت می کند؟ 
 ما باید رســانه ها را متنوع بدانیم. احتمــاالً بحث مورد 
نظر بوردیو بحث تلویزیون است. تلویزیون به عنوان رسانه ای 
مسلط در جامعه می تواند باز تولید خشونت هم داشته باشد. 
آن چنان که در کشــور خودمان کم و بیش مشهود است و در 
کشورهای دیگر نیز این اتفاق افتاده است. اگر به زبان یادگیری 
اجتماعی هم بیان کنیم. بحث مدل سازی است که گاهی رفتار 
انحرافی یا کج رفتاری را به خصوص یک گروه سنی از سینما یا 
تلویزیون کپی می کنند. البته زمینه های اجتماعی مثل مدرسه 
هم می توانند این موضوع را کم یا زیاد کنند. معلم ها باید بدانند 
که برخی از ایــن رفتارها تحت تأثیر برنامه های تلویزیونی یا 
رسانه هایی صورت می گیرند که نفوذ اجتماعی دارند. اینجاست 
که دانش رسانه ها یا وســایل ارتباطات جمعی باید به دانش 

عمومی تبدیل شود. 
مـن بـه عنـوان کسـی کـه در حـوزة ارتباطـات درس 
خوانـده ام و در ایـن حـوزه تدریـس می کنـم، بـه آمـوزش و 
پـرورش کشـور توصیه می کنم کـه دو درس را از رشـته های 
مـا در مـدارس تدریـس کنـد: یکـی »مهارت هـای ارتباطـی 
انسـانی« تـا کودکان مـا  به مهارت هـای خوب گـوش دادن، 
خـوب سـؤال کـردن، تـوان دقیـق نوشـتن و ایجـاد رابطـة 
»رسـانه های  درس  هـم  دیگـری  شـوند،  مسـلط  مناسـب 
گروهـی و رسـانه های همگانـی« اسـت. اگـر درسـی کـه در 
آمـوزش پرورش به عنوان سـواد رسـانه ای تدریس می شـود، 
رویکـرد درسـتی داشـته باشـد می توانـد رسـانه های جدیـد 
و رسـانه های اجتماعـی را نیـز شـامل شـود و از ایـن طریق، 
بخشـی از بد آموزی هایـی که می تواند منجر به خشـونت های 

نمادیـن می انجامـد کاهـش پیـدا کند.
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 بحث شورایی شدن مجله ها در مجموعة رشد این 
روزها پررنگ شــده و آرام آرام اداره کردن یک نشریه 
توسط یک نفر به عنوان سردبیر جای خود را به یک شورا 
می دهد. نگاه شــما به عنوان مدیرمسئول به این تحول 
چگونه است و چه نکات قابل تأملی در این امر وجود دارد؟

 در تاریخ مجالت رشد، ما سابقة شورایی اداره کردن یک 

مجله را قباًل هم داشته ایم. ما برای امام خمینی )ره( ویژه نامه ای 
در ســال 1376 یا 1377 منتشر کردیم. در این ویژه نامه یک 
ترکیب شورایی کار می کرد که من، آقای حمزه زاده و مرحوم 
آقای حــداد در آن فعال بودیم. بعضــی مجالت دیگر ما هم 
شــورایی بود، ولی این رویة جاری کار ما نبوده است و به طور 
مقطعی انجام می شــد. حتی در آن شوراهای قبلی بعضی از 

گامی بلند با تالش مضاعف و کیفیت باالتر

پروندۀ شورای سردبیری

محمدحسین دیزجی

اشاره
الزمة تولید مجالت مفید، اثربخش و جذاب، داشتن برنامه ریزی اصولی و تولید روش مند است و در همین ارتباط باید 
به دانش، تجربه و ذوق مرتبط به آن توجه ویژه داشته باشیم. بدیهی است به هر اندازه که اتاق فکر یا شورای برنامه ریزی 
نشریه ای علمی تر، جامع تر و حرفه ای تر باشد، خروجی آن نیز به همان اندازه پخته تر، جذاب تر و مفیدتر خواهد بود. 
مدیریت مجالت رشد در طول سال تحصیلی گذشته گامی در مسیر تغییر الگوی سردبیری واحد مجله به سوی شورای 
سردبیری مجالت رشد را در بخش  دانش آموزی  تجربه کرد که این حرکت در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
در همین ارتباط دغدغه هایی از سوی مدیریت کل مجموعه و پرسش هایی از سوی مجموعه وجود دارد که بنا داریم در 
قالب یک گفت وگو با محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی آن را پیش روی مخاطبان ارائه کنیم. 
بهبود کیفیت محتوا، تقویت اهداف سازمانی و ایجاد ارتباط طولی هوشمند از جمله اهداف این برنامه به شمار می رود. این 

مصاحبه پاسخی برای بسیاری از پرسش هاست. با هم آن را می خوانیم.

نگاهی به تغییر شیوة مدیریت تولید محتوای نشریات رشد از سردبیری به شورای سردبیری 
در گفت وگو با محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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اگر رویکرد کتاب 
درسی عمدتاً آموزشی 
است، رویکرد مجالت 

عمدتاً فرهنگی و 
تربیتی است.

اسامی تزئینی بودند و بار اصلی روی دوش یک نفر بود. البته 
در نظام شورایی گاهی همین طور است و سهم یک نفر ممکن 
است خیلی بیشتر از دیگران باشد. در واقع این موضوع توافقی 
اســت. با این  حال این شکل جدید مجالت دانش آموزی را تا 
پیش از این اصاًل نداشــته ایم. قبل از انقالب ما شش تا هفت 

مجله به نام پیک داشتیم که نظام آن ها شورایی 
نبود. این مجالت یک مدیرمسئول، یک سردبیر 
و یک ترکیب به عنوان هیئت تحریریه داشتند. 
بعد از انقالب هم ما نظام ســردبیری را داشتیم، 
مگر در چند مورد خاص مجالت شــورایی که 
پیش از این توضیح دادم. این که فلسفة وجودی 
ادارة مجله به شکل شورایی با تعریف ویژه باشد 
االن در مجالت دانش آموزی ما اتفاق افتاده است.

شــمارگان کلی مجالت مــا در طول یک ســال حدوداً 
40 میلیون نســخه است. جالب اســت که از این میان بالغ بر 
37 میلیون جلد مربوط به مجالت دانش آموزی اســت؛ یعنی 
رشــد کودک، نوآموز دانش آموز، نوجوان و جوان. از بالغ بر 30 
مجلــه ای که ما داریم، اگر این پنج عنوان مجلة دانش آموزی را 
کنــار بگذاریم، حدود 25 عنوان مجلة دیگر باقی می ماند، ولی 
جمع شــمارگان تمام آن ها حدود سه میلیون نسخه می شود. 
این ها مجالت عموماً مجالت تخصصی و بزرگ سال هستند، اما 
مجالت دانش آموزی مثل رشد برهان ریاضی هم در بین آن ها 
هســت. از این 30 عنوان مجله ای که داریم، شمارگان مجالت 
تخصصی ما از سه هزار و 500 تا 25 هزار نسخه است. هم چنین 
میانگین مجالت بزرگ سال ما در حدود 20 هزار نسخه است. 
با این  حال میانگین شــمارگان یک شمارة مجلة رشد کودک 
800 هزار، رشد نو آموز یک میلیون 200 هزار، رشد دانش آموز 
یک میلیون و 650 هزار، رشــد نوجوان 500 هزار و رشد جوان 
90 هزار نسخه است. به  همین  جهت دغدغه ای طی سال های 
گذشته در ذهن ما شکل گرفت که چطور می شود مجله ای با 
شمارگان یک میلیون نسخه را یک نفر با یک فکر اداره کند. البته 
سیستم مجالت رشد به گونه ای است که یک برنامة ساالنه دارد. 
این برنامة ساالنه را که باید ابتدا ارائه می کردند و بعد هم در طول 
ســال اجرایی می شد، شخص سردبیر می نوشت. سردبیر برای 
مجله یک شورای برنامه ریزی داشت. این شورای 
برنامه ریزی با فکر و تدبیر خود، به سردبیر کمک 
می کرد و در نهایت این ســردبیر بود که برنامه را 
می نوشت و به مدیرمسئول ارائه می کرد. به طور 
معمول در فروردین  ماه یک جلسه با حضور رئیس 
سازمان برگزار می شد و بعد این برنامه شکل اجرا 

به خود می گرفت. 
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  نقش این شورای برنامه ریزی در برنامه ها 
چقدر بود؟ 

   می توان گفــت متفاوت بود و در بعضی 
مجالت ایــن نقش خیلــی کم بود. شــورای 
برنامه ریزی بعضــی از مجالت عماًل تزئینی بود 
و اگر جلساتی هم برگزار می شد، نهایتاً سردبیر 
تصمیم نهایی را می گرفت. ما حتی در سال های 
گذشته شورای سردبیری مجالت دانش آموزی 
را داشتیم که ماهانه برگزار می شد. خود بنده این 
جلسات را اداره می کردم و در آن ها حضور داشتم. 

برای مثال ما ساعت ها صحبت می کردیم که باید چه کارهایی انجام 
شود، ولی سردبیران هر کدام بنا به برداشت خود و به طور نسبی 
آن کار را انجام می دادند. آن ها زحمت خودشان را می کشیدند، ولی 

باز تفکر یک نفر بود که حاکم بود. 
مـا در یـک مقطـع بـرای این کـه ارتبـاط بیـن مجـالت 
رشـد کـودک، نوآمـوز، دانش آمـوز،  نوجـوان و جـوان را بـا 
هـم بهتـر کنیـم، شـورای برنامه ریزی ایـن مجـالت را با هم 
یکـی کردیـم، یعنی افـراد را گذاشـتیم بـرای این کـه به طور 
مشـترک بـرای همـة مجـالت کار کنند. بـا این  حـال وقتی 
بعداً بررسـی کردیم دیدیم مجلة رشـد کودک، رشـد نوآموز، 
رشـد دانش آمـوز، رشـد نوجـوان و رشـد جوان هر کدام سـاز 
خودشـان را می زننـد. بـا این که شـورای مشـترک داشـتند، 
ولی عماًل چون سـردبیر مجلة خودشـان بودند کار خودشـان 
را می کردنـد. البتـه نهایـت همـت خـود را هـم بـه خـرج 

می دادنـد امـا فکـر، فکـر یک نفـر بود.
  با تبدیل شورای برنامه ریزی به شورای سردبیری آیا این 
احتمال وجود ندارد که دوباره یک نفر تصمیم نهایی را بگیرد؟

  بله این احتمال هست. البته در هر نظام 
شورایی هم نهایتاً اگر بحث به جایی رسید که 
باید یک نفر تصمیم بگیرد این اتفاق می افتد. 
این تصمیمی عقلی است. خرد جمعی نهایتاً 
جمع بندی را به یک نفر واگذار می کند. دو سال 
پیش داســتان از این قرار بود که سه سردبیر 
مجالت رشــد کودک، نوآموز و دانش آموز به 
اضافة چند نفر دیگر که مدیر مسئول انتخاب 
می کرد با هم جلســه می گذاشتند و بعد هر 
کدام کار خودش را می کرد. آن ها برای این سه 
مجله تصمیم می گرفتند، ولی نشان داد که این تصمیم ها 
عملی نمی شد، چرا که هر سردبیری ذوق، سلیقه، دغدغه و 

تجربه های خودش را پیاده می کرد. 

  یعنی برای مثال ممکن بود که در آن شورا به نتیجه 
برسند که یک اتفاق در هر سه نشریه بیفتد، ولی در یک 
نشریه 20 درصد، در یک نشریه  40 درصد و در یک نشریه 

هم 10 درصد یا کمتر باشد؟
 بله همين طور است. 

  یعنی قابل پیگیری نبود که شما بگویید چرا از آن همه 
تصمیم تنها 10 درصد اجرا شده است؟

 همین طور است. سردبیر بود که نهایتاً تصمیم می گرفت 
این برنامــه را اجرا می کند یا نمی کند. این یک نکته اســت 
و تا ســال گذشــته، یعنی دورة قبل، این سیستم برقرار بود. 
اصاًل طراحی طبقة ســوم ساختمان ما که سردبیران نشریات 
 دانش آموزی  در آن حضور داشتند بر این اساس شکل گرفت. 
پیش تر، سردبیران دانش آموزی ما هر کدام به همراه یک مدیر 

در نظام سردبیری 
ارتباط نزدیکی بین 

مجالت وجود نداشت، 
ولی در سیستم جدید 

چون همه ذی نفع 
هستند و مسئولیت 

دارند ارتباط تنگاتنگی 
هم برقرار شده است.
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داخلی و گرافیســت برای خودشــان یک اتاق 
داشتند. ما با ایجاد نظام شورایی دیوارها را در آن 
طبقه برداشتیم. گفتیم نظام ارتباطی باید برقرار 
باشــد. اصاًل در کدام روزنامه می بینید که مثاًل 
سرویس علمی و سرویس فرهنگی با هم ارتباطی 
نداشته باشــند؟ در نتیجه سیستم آن طبقه از 
ساختمان را عوض کردیم. البته ما تصمیم ها را 
گرفتیم و همة کارها را انجام دادیم، بعد به این 
دلیل که طبقة پایین هم در حال ساخت وساز بود 

گفتیم آن جا را این طور بسازیم. این هم کمک می کرد به این که 
همه همدیگر را ببینند. هرچند برای کســانی که 50 سال در 
اتاق خودشان تصمیم می گرفتند این نظام کمی سخت می شد، 

ولی همة ما باید در خدمت سیستم باشیم.
نكتة ديگر در سيستم سردبيری هر مجله به برداشت من اين است كه 
روح جمعی در آن شكل نمی گرفت. برای مثال سردبير، سرفصل های 
مشخصی را تعيين می كرد و به يک سری افراد خاصی می سپرد. برای 
مثال يک نويسنده ده سال دربارة يک سرفصل مجله می نوشت. اين 
بايد تغيير می كرد و محلی برای گفت وگوهای جدی تر در مورد مطالب 
ايجاد می شد. اولين كسانی كه می توانستند نسبت به اين سيستم دل 
نگران باشند و احياناً موضع بگيرند سردبيران ما بودند. سردبيران ما 
آدم های بسيار هوشمند، درست كار و پركاری هستند؛ اما وقتی شما 
می خواهيد رويه ای تجربه شده را از آن ها بگيريد و توزيع كنيد، ممكن 
است هر آدمی با اين كار مخالف باشد. كاری كه كرديم اين بود كه 
ما از آذر و دی ماه ســال 1395 به بعد هفته ای دو جلســه ی حداقل 
چهار پنج ساعته داشتيم. اين پنج مجله با هم اين جلسات را برگزار 
می كردند. آن چه من به دوستان عرض كردم و بعد پخته شد اين بود 
كه االن سيستم آموزش وپرورش به صورت دو تا شش سال، كه هر 

كدام دوباره به دو تا سه سال تقسيم شده است. 

  یعنی نیمة اولی دبســتان، نیمة دوم 
دبســتان، نیمة اول دبیرستان و نیمة دوم 
دبیرستان. در واقع این تقسیم بندی با یک 
دالیل و معیارهایی صورت گرفته که نشریات 
رشد هم باید به گونه ای با آن هماهنگ می شد.
  بله ما برای ســه سال دوم متوسطه یک 
مجله به نام »رشــد جوان« داریــم. برای دورة 
متوسطة یک هم مجلة »رشد نوجوان« را داریم. برای دورة دوم 
دبستان هم یک مجله ای به نام »رشد دانش آموز« داریم. با این  
حال برای بچه های اول تا سوم دبستان شرایط فرق می کند. از 
آن جا که بچه های کالس اول و پیش دبستان هنوز خواندن و 
نوشتن بلد نیستند، مجلة »رشد کودک«  را برای آن ها منتشر 
می کنیم و برای دوم و سوم دبستان هم مجلة »رشد نوآموز« 
را داریم. پس سیستم تقسیم بندی ما بر مبنای سه، سه، سه 
و سه است. این نکتة اولی بود که من بر آن تأکید کردم. حتی در 
جلسات بحث بود که آقای مدیرمسئول یا سردبیر! چقدر خوب 
می شود که این مجالت را پایه ای کنیم. این یعنی برای هر پایه یک 
مجله و مجموعاً 12 مجله داشته باشیم. من کالً هم از حیث اسناد 

باالدستی و هم بنا به دالیل زیادی با این کار مخالفم.

  این ایده که برای هر مقطع یک مجله داشته باشیم 
از کجا آمد؟

  این ایده همیشــه مطرح بوده اســت. گاهی هم در 
اســتان ها می گویند چرا برای پایه های دوم، سوم و چهارم 

مجالت جدا  منتشر نمی کنید.
یعنـی همان طـور کـه کتاب های درسـی متفـاوت دارند، 

با شکل گیری گروه های 
تخصصی بهترین ها و 

ناب ترین آثار آن ها وارد 
مجالت رشد می شود و 
سرریز آن هم در دیگر 
مجالت کشور استفاده 

می شود.
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بایـد مجالت متفاوت هم داشـته باشـند.
در مقابـل این کـه می گوینـد چـون کتاب هـای درسـی 
مقاطـع متفـاوت اسـت، مجـالت آن هـا هـم بایـد متفـاوت 
باشـد؛ مـن می گویـم مجالت رشـد کاًل به هیچ وجـه به کتاب 
درسـی وابسـته نیسـتند. ایـن مجـالت بـرای اوقـات فراغت 
بچه هـا طراحـی شـده اند و مخاطب این مجالت طیف اسـت. 
ایـن امـکان وجـود دارد که حرف هایـی را بیان کـرد که برای 
دانش آمـوز پایـة دوم و سـوم ابتدایـی مشـترک باشـد، ضمن 
این کـه مفـرح، سـرگرم کننده و خواندنـی باشـد. مخاطـب 
پایه هـای چهـارم و پنجـم و ششـم هـم همین طـور اسـت. 
وقتـی مجـالت را بـرای پایـه منتشـر می کنیـد، ایـن خطـر 
هسـت کـه بخواهیـد با کتـاب درسـی آن پایه مطابقـت پیدا 
کنیـد، در حالی که اصاًل این وابسـتگی وجود نـدارد. در ضمن 
رویکـرد کتـاب درسـی عمدتـاً آموزشـی اسـت، درحالی کـه 
رویکـرد مجـالت رشـد عمدتاً فرهنگـی و تربیتی اسـت. این 
یعنـی ما دغدغـة آموزش علوم نـدارم و اگر هم هسـت کاماًل 
غیرمسـتقیم اسـت. همـة این مسـائل منجـر به این شـد که 

مـا تعاریف مـان را هـم در ایـن هم فکری هـا تغییـر بدهیـم.

  پس آن تفکری که برای هر پایه یک مجله منتشر 
کنید به نتیجه نرسید.

 خیــر، در همان ابتدا بــاب این بحث را 
بســتیم. گفتیم که رویکرد ما بر اساس اسناد 
باالدســتی فرهنگی و تربیتی اســت. ضمن 
این که ما بــه عنوان مجله باید به تفاوت های 
مخاطب از نظر فردی، جنســیتی و منطقه ای 
توجه داشته باشیم. از آن جا که کتاب درسی، 
متوســط عموم جامعه را در نظر می گیرد، در 

مواردی خألهایی دارد که شاید ما بتوانیم در مجالت رشد 
آن ها را پر کنیم. موضوع دیگر هم این  بود که ما در مجالت 
رشد به خاطر داشــتن ماهیت سرگرم کنندگی و ارتباط با 
اوقات فراغت دانش آموزان می توانیم از همة قالب های جذاب 
اســتفاده کنیم. مجالت ما امتحان،  آزمون و ارزشیابی ندارد. 
خوشــبختانه در حال حاضر وزیر آموزش وپرورش شــدیداً و 
صریحاً آزمون ها و کتاب ها را در دورة ابتدایی ممنوع کرده است. 
در سال جدید بعد از 20 سال پیک نوروزی را هم جمع کردند 
و گفتند بچه ها کتاب داستان بخوانند. این نگاه معاونت ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش همیشه در مجالت رشد وجود داشته 
اســت. نسبت مجالت رشد هم با کتاب های درسی مشخص 
است، کتاب ها کارکرد خودش را دارد و مجالت رشد هم کارکرد 
خودشان را دارند. این هم یکی دیگر از نکات مهمی بود که ما در 

آن جلسات مرور کردیم.

  اعضای شورای سردبیری مجالت چه کسانی هستند؟ 
  دبیران مجالت که ســابق اسم آن ها سردبیر بود به 
اضافة تعدادی از افراد قابل قبول در حوزة ادبیات کودک  و 
نوجوان در جلسات این شورا حضور دارند. من هم در تمام 
جلسات شــورا حضور دارم. این شورا به غیر از بنده از یک 

ترکیب 12 یا 13 نفره تشکیل می شود.

  این شورا مربوط به این پنج مجلة دانش 
آموزی است؟

 بله، مربوط به همین پنج مجله اســت 
و کل شــورا مسئولیتی تضامنی در قبال همة 

مجالت پنج گانه دارند.

  حاال که پست سردبیری رشد دانش آموز 

نظام شورایی وقتی 
درست سر جای خود 
بنشیند و عمل کند، 
خرد جمعی به طور 
واقعی اتفاق می افتد.
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برداشته شده است، فقط یک شورا صرفاً جایگزین این 
پست نمی شود و مسئولیت تمام مجالت دانش آموزی با 

این شورا است؟
  بله همین طور است. ما اوالً سردبیر را به شورای سردبیری 
تغییر داده ایم. همان طور که توضیح دادم این شورای سردبیری 
متشــکل از 12 تا 13 نفر است و بعضی از این افراد دبیر یکی 
از مجالت شده اند. برای مثال قبالً سردبیر مجلة رشد کودک 
آقای راستی بود. آقای راستی االن )سال تحصیلی 1396-97( 
دبیر مجلة کودک است. ایشان عضو شورای سردبیری و دبیر 
رشد کودک هم است. مدیر داخلی هم به جهت ماهیت اجرایی 
کارش، دستیار دبیر شده است. خانم گرمارودی قبالً سردبیر 
بود و االن دبیر مجلة رشــد نوآموز است و البته عضو شورای 

سردبیری مجالت پنج گانه.

  این یعنی هر سردبیری در هر مجله، دبیر همان مجله 
شده است؟

  بله، بــه خاطر این که کار عملیاتی را دبیر باید انجام 
دهد. یک نفر باید از ابتدای برنامه ریزی تا چاپ پی گیر کار 
مجله باشد. بنابراین هر مجله برای خود یک دبیر دارد. برنامة 

کار مجله را هم همین شورای سردبیری می نویسد.

  شورای سردبیری برای پنج مجله تصمیم می گیرد؟ 
برای مثال امروز یک جلســه برای مجلة کودک برگزار 

می شود و فردا یک جلسه برای مجلة نوآموز؟
  خیر، این شــورا طی بیش از صدها ساعت به این 
پرداخته کــه تعریف ما از کودک، نوآمــوز و دانش آموز 
چیست،  می خواهیم در این 32 صفحه چه کار کنیم و چه 
سرفصل های مهمی وجود دارد. برای مثال سرفصل هایی 

مثــل دینی، قصه، ایران شناســی و ... داریم. هر کدام از 
اعضای شــورا هم ســرگروه یکی از این سرفصل ها شده 
است. برای مثال گروه ایران شناسی را در نظر بگیرید. آقای 
همتی که عضو شــورای سردبیری اســت مسئول شده با 
متخصصین حوزة ایران شناسی جلساتی بگذارد و برنامة پنج 

مجله را تدوین کند.

  یعنی بحث ایران شناسی برای پنج مجله برنامه ریزی 
می شد؟

   بله. زمانی که برنامة ایران شناســی برای مجله آماده 
شــده بود در شــورای ســردبیری جرح، تعدیل، اصالح و 
تکمیل شــد. در نتیجه شورا بعد از یک یا دو جلسه برنامة 

ایران شناسی را اصالح کرد.

  منظور این است که بعد از این که جلسات به نتیجه ای 
رسیدند، ســرگروه ها بدانند در هر بخش مثل شعر یا 
ایران شناسی باید چه نوع محتوایی را برای این پنج مجله 

آماده کنند؟
  برنامة آن پنج مجله به شکل مکتوب ارائه می شد. برای 
مثال برنامة ســال قبل مجالت رشد دانش آموزی جزوه ای 
در حــدود 200 تا 300 صفحه اســت. در این جزوه آمده 
است که شیوه نامة برنامه ریزی ما چگونه است و برنامة گروه 
تولید محتوای سالمت تربیت بدنی، تولید محتوای مدرسه، 
ایران شناسی، دین و تفکر، مناسبت ها، ادبیات داستانی، شعر 
و علمی و آموزشی چیست. هر کدام از این سرفصل ها یک 
سرگروه دارد. برای مثال در گروه دینی مشخص شده که اهداف، 

چارچوب های مفهومی و حوزه های یادگیری چیست.
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  این شــکل االن دارد اجرا می شود یا 
مربوط به گذشته است؟

   االن دارد اجرا می شود. 

  یعنی یک سال اســت که با این روش 
پیش می روید؟

   بله یک ســال اســت که با این روش 
پیش می رویم، نقــاط ضعف و قوت آن را هم 
دیده ایــم و فهمیده ایم و حــاال داریم دوباره 

پیگیری می کنیــم. گروه ها و وظایف همه در برنامه های ما 
در شورای سردبیری مجالت دانش آموزش مشخص است. 
افراد برنامه های شان را در گروه کارشناسی موضوع مربوطه 
مطرح می کنند. وقتی به یک برنامة ویژه رسیدند آن را در 
شورای سردبیری ارائه می کنند. بعد که برنامه تصویب شد 
می گویند که برای مثال محتوای دربارة رشــد کودک را به 
یک نویســنده و رشد نوآموز را به نویسنده ای دیگر بدهند. 
اسامی نویسندگان هم در شورا مطرح می شوند و این برنامه 
اجرا می شــود. بعد از اجرا این محتــوا به مجله می آید. در 
این مرحله و قبل از انتشــار ما مجلــه را در کانال تلگرامی 
می گذاریم و همة شورای سردبیری نظر می دهند. آن دبیر 
که مسئولیت یک مجله را بر عهده دارد باید همة این  نظرات 
را جمع بندی و نهایی کند. وقتی اصالح نهایی انجام شــد 
مجله به دست مدیر مسئول می رسد. مدیر مسئول به غیر 
از شــورا مجله را به ناظرینی بیرونی هم می دهد. آن ها هم 
نظرات شان را اعالم می کنند، مدیر مسئول هم جمع بندی 
می کند، موارد اصالحی مشــخص می شــود، دبیر مربوطه 
اصالحات را انجام می دهد و ماکت نهایی مجله برای چاپ 

آماده می شود.

  این سیر حرکتی است که در این یک 
سال در پیش گرفته اید؟

   بله این ســیر یک سال گذشته است. 
تفاوت شــورای ســردبیران با نظام سردبیری 
واحد، در این اســت. جلســات کاری خیلی 
بیشتر می شود، اما کیفیت کار هم افزایش پیدا 
می کند. در نظام سردبیری ارتباط نزدیکی بین 
مجالت وجود نداشت، ولی در سیستم جدید 
چون همه ذی نفع هستند و مسئولیت دارند ارتباط تنگاتنگی 
هم برقرار شــده است. درست است که فرآیند مطلب برای 
تولید و تصویب در این نظام پیچیده تر می شود، اما باید در 
نظر بگیریم که یک میلیون نفر می خواهند مطالب مجالت 

ما را بخوانند.

  یعنی قبالً که نظام سردبیری بود شاید مطالب از دو 
فیلتر عبور می کرد و چند خطا از آن گرفته شود، ولی االن 
مطالب از فیلترهای بیشتری می گذرد، درصد خطای آن 
پایین می آید و شانس این که مطالب به روز و قابل توجه برای 

آن گروه سنی داشته باشیم افزایش پیدا می کند؟
   همین طور اســت. یعنی این کار زحمت را بیشــتر 
کرده، اما کیفیت را باال برده است. نظامی که یک نفر تصمیم 
می گیرد فرق دارد با نظامی که در آن افراد متخصص متعدد 
و متفاوتی در تصمیم گیری اثرگذارند. اســامی این افراد در 
ابتدای هر مجله هســت، هر کدام از آن ها صاحب تجربه و 
فکرند و البته احتماالً در بعضی موارد با هم اختالف نظر هم 

دارند. اما حاصل فکر آن ها مهم است.

  با توجه به این که می دانیم کیفیت افزایش پیدا کرده، 
آیا در طول این یک سال نسبت به سال های قبل بازخوردی 

ما در سال آینده به 
غیر از مجالت کاغذی 

تخصصی، مجالت 
دیجیتالی تخصصی 
رشد را هم خواهیم 

داشت.
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از مخاطبــان دربارة ایــن افزایش کیفیت 
تصمیم گیری  نظام  تغییر  شاید  داشته اید؟ 
برای مخاطبان ملموس نباشد، ولی محتوا را 

می بینند و از آن حس می گیرند.
 بلـه ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. مـا برای 
بازخوردگیـری راه های مختلفـی مثل پیامک 

و تلفـن داریـم. خصوصـاً در مجـالت دانش آمـوزی معمول 
اسـت کـه اولیـا و دانش آمـوزان تمـاس می گیرند، سـئوال 
می پرسـند و نظـر می دهنـد. مجـالت رشـد نوجـوان و 
جـوان مـا هـم کانـال تلگرامـی دارنـد و هـم به طورکلـی 
مسـیرهای ارتباطـی بیشـتری دارند. بـرای دانـش آموزان 
متوسـطة یـک و دو معمـوالً ایـن نـوع ارتباطـات جذاب تر 
اسـت. درعین حال همـکاران ما دائماً در سـفرهای مختلف 
اسـتانی مشـغول بازدید و بازخوردگیری هسـتند. برای مثال 
خود من امسـال از یکی از مدارس تهران در شـهرک اکباتان 
بازدیـد کردم. مدرسـه ای هیئت  امنایـی بود که حـدوداً 500 
دانش آمـوز داشـت. امسـال وزیـر ارشـاد می خواسـت از ایـن 
مدرسـه بازدید کند و من هم از طرف وزارت آموزش وپرورش 
رفتم. در مدرسـه به ما گفتند که مشـترک مجالت نیستیم. 
مـا آن هـا را مشـترک کردیم و گفتیم می تواننـد با این مجله 
ارتبـاط هـم داشـته باشـند. بعـد از بازدیـد اولیـه، یـک بـار 
دیگـر مـا بـا جمعی از دوسـتان مجالت رشـد به آن مدرسـه 
رفتیـم و از کالس هـای اول تـا ششـم بازدید کردیـم. آن جا با 
دانش آموزانـی که مجلـه را هم دریافت کـرده بودند گفت وگو 
کردیـم. از آن جـا که می دانسـتند مـا می خواهـم برویم همه 
مجلـه را خوانـده و آمـاده بودنـد. در آن مدرسـه بازخوردهای 
افـرادی  مـا  این کـه در مجـالت  زیـادی گرفتیـم. ضمـن 

موظف انـد کـه ایـن کار بازخوردگیری را انجـام بدهند.

  شــاید قبالً هم جمع آوری بازخوردها 
در مجالت هم اتفاق می افتاد، اما سئوال من 
مقایسة این بازخوردها با سیستم قبلی مجالت 
است. برای مثال ممکن است مخاطبان بگویند 
در این یک سال که نظام شورای سردبیری 
اجرا شده در مقایسه با قبل، مطالب شعر مجله 

بهتر یا بدتر شده است.
   چنین بازخوردهایی را از طرف صاحب نظران داشته ایم. 
ما در همین هفتة گذشته کل مجالت سال تحصیلی قبل 
را با پنج شــماره از مجالتی که امســال با سیستم جدید 
چاپ شــده در اختیار افرادی مثــل ابراهیم زاهدی مطلق 
گذاشته ایم. به ایشان توضیح دادیم که نظام قبلی سردبیری 
بوده و نظام جدید شورایی است، حال شما آن ها را مقایسه 
کنید. ایشان چند ساعتی با شورا بحث و گفت وگو کردند. ماه 
قبل هم از مرجان فوالدوند نظر خواستیم. ما از ایشان دعوت 
کرده ایم و این روزها به مجلة ما اضافه شده اند، ولی قبل از 
این که به جمع ما بپیوندند این مجالت را برای مقایســه به 
ایشان دادیم. همین طور چند تن دیگر از شعرا، نویسندگان 
و هنرمندان هستند که ما می خواهیم این مقایسه را انجام 
بدهند. این یعنی مجالت دورة قبل و دورة جدید را می دهیم 
و می گوییم مجالت امسال شورایی شده و ببینید معایب و 

مزایای آن کدام است.
این دو نفری که این مقایســه را انجام داده اند، فرمودند 
ارتبــاط طولی مجالت با هم را یافته اند. یکی از نکات مورد 
اشــارة آن ها این بود و دیگری این که هر مجله یک منطقی 
دارد و با دقت متوجه می شویم که برای مثال در این مجله 
ایران شناسی، صفحات علمی، داستان و شعر موضوع مهمی 
است، چون در همة شماره ها هســت. در بعضی از دوره ها 

به احتمال خیلی زیاد 
قبل از سال 1400 تمام 

مجالت تخصصی ما 
دیجیتال می شوند.
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مجالت ما به خاطر گرایش ســردبیر عمدتاً به یک موضوع 
مثل شعر و قصه می پرداخت. این که حد و حدود هر مجله ای 
در زمینه های فرهنگی، ادبی، ورزشی و هنری چه باشد را ما 

در شورای سردبیری تعیین کرده ایم.

  این باعث می شود تنوعی از نظر موضوعات در مجالت 
رعایت شود و مخاطب دیگر نگوید کل مجله شعر است. 
البته نمی گوییم در سال های قبل موضوعات علمی و غیره 
در مجالت نبود،  ولی کم رنگ بود. االن هم شاید پررنگ 

نشده باشد، ولی دست کم توازن برقرار شده است.
  بله همین طور اســت. این یعنی باالخره تکلیف 32 
صفحة مجلة ما دربارة همة این سرفصل ها روشن و مشخص 
اســت. بعد هم یک نفر تصمیم نمی گیرد، چرا که اگر من 
ذوق داستانی داشته باشم دوست دارم بیشتر مطالب داستان 
باشد. در این مجله قرار نیست ذوق فردی کار را پیش ببرد، 
بلکه 12 نفر دور میز نشســته اند که همه شأن برابر دارند و 

عضوی از شورا هستند. 
حال ممکن اســت این سوال مطرح باشد اگر این افراد در 
موضوعی اختالف نظر داشته باشــند چطور حل می شود. ما 
گفته ایم که قاعدتاً و قانونی آن کسی که پاسخ گوی نشریه است 
مدیرمسئول آن است. در نتیجه اگر جایی اختالفی بود، قانونی و 
عرفاً مدیرمسئول را مسئول آن قضیه می گذاریم و مدیرمسئول 
است که وظیفة نزدیکتر کردن دیدگاه ها و در آخر حرف نهایی 
را می زند. این یعنی حتی اگر بین ســرگروه و دبیر اختالفی 
وجود داشت، مدیرمسئول قضاوت می کند. البته چنین چیزی 
به وجود نیامد چون پیش از این که اصالً کار به مدیرمســئول 
برسد بحث های اقناعی انجام می شود. ضمن این که ما نهایتاً 
واگذار کردیم که دبیر هر مجله ای نظرات این دوستان شورای 

سردبیری را در کانال تلگرامی جمع بندی کند.

  این یعنی به عبارتی بعد از این که شورا به نظر نهایی 
رسید و دبیر نظر نهایی را برای خودش داشت، اگر جمع را 
قانع می کرد بحث تمام بود. اگر هم دبیر با این که مسئول 
مجله است نمی توانست شورا را نسبت به موضوعی قانع 
کند، آن وقت کار به مدیرمســئول می رسد که تابه حال 

چنین اتفاقی نیفتاده است؟
 نیفتاده یا شاید به صورت نادر اتفاق افتاده باشد. با این  حال 
کار دیگری برای دورة سال تحصیلی 98  – 1397 انجام شده 
است. باید سرگروه ها را در رشتة خودشان آدم های قدرتمندی 
تعیین کنیم. به طوری که این افراد سابقة تخصصی داشته باشند 
و یا اگر ندارند دست کم مدیر فرهنگی توانمندی باشند. وقتی 
این مدیر و سرگروه را تعیین کردیم، چون شمارگان میلیونی 
داریم، به شدت از آن ها بخواهیم برنامة خوبی از گروه خودشان 
بیاورند و آدم های درجه ی یکی را برای نوشتن انتخاب کنند. 
اگر این مقدمات را طی کنیم دیگر چیزی نیست که سرگروه 
با دبیر چانه بزند، در این شکل سرگروه می گوید من یک تیم 
قوی دارم، فکر کرده ام و برنامة خوبی دارم. او می تواند بگوید من 
برای نوشتن از بهترین آدمی که شما هم نظر داده اید استفاده 
کرده ام و این من هستم که تخصصی تر از دیگران این موضوع 
را پیگیری می کنم، پس چه دلیلی دارد بخواهید طرح من را 
رد کنید. در ســال قبل معموالً سرگروه ها برای مثال در گروه 
قصه، پنج قصه به دبیر می دادند و می گفتند از بین آن ها سه 
قصه را انتخاب کنید. من می گویم آن ســه قصه را هم خود 
سرگروه ها باید انتخاب کنند، چون دلیلی ندارد وقتی جایی کار 
تخصصی انجام می شود شخص دیگری تصمیم بگیرد. هر چند 
ما بعضی از سرفصل ها را به عهدة دبیران مجله گذاشته ایم. برای 
مثال در بحث مناسبت ها و ارتباط با مخاطبین دست دبیر را 
برای متوازن کردن مجله باز گذاشته ایم. آن ها می توانند در این 
زمینه مستقل عمل کنند، ضمن این که حرف شان را در شورا 
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به سرگروه کامل بگویند. سرگروه ها غیرازاین که 
مسئله را در شــورا مطرح می کنند، برای ورود 
جزئی تر باید با دبیران به توافق برسند. این یعنی 
یک بار در شورا بحث را قطعی می کنند و از آن جا 
که هر مجله ویژگی های خاص خودش را دارد، 

این مباحث را هم با دبیر حالجی می کنند.
  یعنی هر گروهی موظف است تیمی از 
افراد قوی داشته باشد تا از طریق آن ها مطالب 

مخاطب کودک تا دانش آموز را تأمین کند؟
 بله و شــاید در گروهی، ســرگروه حتی یکی از مطالب 
را هم ننویســد، ولی مســئولیت تأمین مطالب با او اســت. 
می خواهم بگویم این یک ســرویس بسیار فعال است که در 
خودش زیرگروه هایی دارد. برای مثال یک ســرگروه پنج نفر 
در زیرمجموعــه دارد که برنامه ریزی می کنند. بعد این برنامه 
را دوبــاره آن ها یا افرادی از بیرون تأمین می کنند. برای مثال 
در دورة اخیر شورای داســتان هر مجله ای جداگانه تشکیل 
شده اســت. سال گذشته گروه داستان برای کودک،  نوآموز و 
دانش آموز یکی بود، ولی امسال سرگروه داستانی یعنی خانم 
قاســم نیا کار را تخصصی تر کرده اند. برای مثال گفت ما چه 
کســانی را برای خردسال نویسی داریم، آن ها بشوند یک تیم 

پنج نفرة خردسال نویس.
  پس برای هر مجله یک دبیر داریم و بعد یک گروه 
تخصصی در هر موضوع تشکیل می شود. این گروه قرار 
بود تأمین کنندة مطلب برای پنج مجله باشند، ولی امسال 
به علت تخصصی بودن ترجیح دادید به جای این که یک 
گروه برای پنج مجله مطلب بدهد، برای گروه های مختلف 
کودک، نوآموز و غیره گروه های کوچک تر تشکیل بدهید؟ 
این نشان دهندة این است که متخصص ترین افراد را در این 

زیرشاخه ها شناسایی کرده اید و از آن ها برای 
استفاده  دانش آموزان کشور  مطالب  تأمین 

می کنید؟
 بله همین طور است. حال یک نکتة جالب 
هم مطرح اســت. گروه داستان کودک از پنج 
نفر تشــکیل می شود. این پنج نفر در هر سال 
یا دوره ای که این پنج مجله چاپ می شــوند، 
نمی توانند بیش از دو مطلب بنویســند. این 
یعنی این طور نیست که این افراد تبدیل به شورای تحریریه 
بشــوند. آن ها تأمین کننده هستند، ولی لزوماً همة مطالب 
را نمی نویســند. این البته مربوط به گروه داســتان و شعر 
اســت، ولی قرار بر این شــده که از این پنج نفر، آن هایی 
کــه ویژگی های معلمی دارند، تعدادی نیرو را تحت تربیت 
خودشان بگیرند. برای مثال دو گروه ده نفره را تعلیم بدهند. 
هدف این اســت که این گروه ها کار کنند و از افراد گمنام  
دعوت به همکاری کنند. خصوصاً یکی از الزامات ما این بود 

که باید در این ترکیب از افراد جوان استفاده کنیم.

  به عبارتی می شود این طور گفت که با این روش جدید 
مجالت، ضمن این که از بهترین افراد متخصص در کشور 
استفاده می کند، از طرفی متخصصانی را برای دوره ها و 

نسل های بعدی تربیت می کند.
 دقیقاً همین طور اســت. جالب این است که در یکی از 
گروه ها که از ســال گذشته راه افتاده ما یک گروه شعر داریم. 
این گروه شعر در سطح کشــور حدود 200 نفر عضو دارد. از 
آن هــا می خواهند مثال راجع به موضــوع، معلم، مادر یا برف 
شــعر بگویند. این جا غیر از این که مجالت مطالب خودشان را 
تأمین می کند، باعث می شود که افراد پراکندة جریان شعر کودک 
یک جا جمع شوند. بهترین ها و ناب ترین آثار آن ها وارد مجالت 

ما جای مشابهی در 
ایران نداریم که این همه 
مخاطب داشته باشد 
و مجالت را به صورت 
سیستماتیک و مویرگی 
به دست آن ها برساند.
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رشــد می شود و سرریز آن هم در مجالت دیگری 
استفاده می شود. 

نکتة بعدی این کــه در دورة آینده قرار بر این 
شــد که در پایان دوره بهترین قصة هر شماره از 
مجالت انتخاب شود. این یعنی ما 9 شماره داریم و 
در هر شماره یک قصة درجة یک خردسال، نوآموز، 
دانش آموز تبدیل به یک کتاب شــود که احتماالً 
انتشارات مدرسه چاپ می کند. درواقع هدف این است 

که برگزیدة آثار مجالت در شاخه های مختلف تبدیل به کتاب شود.

  درواقع می شود گفت دوباره بهترین ها را در اختیار 
مخاطب قرار می دهید، یعنی همة افرادی که ممکن است 
مجله به دست شان نرسیده باشد یا نمی توانند تک تک 
مجالت را جمع آوری کنند، از این طریق به بهترین مطالب 

آن ها دسترسی خواهند داشت؟
   بله، در سال آینده اگر شما وقت نداشته باشید تک تک 
شــماره های همة مجالت را بخوانید، کافی است همین یک 
کتــاب را بخوانید که درجة یک اســت. ایــن کتاب به نوعی 
جشنوارة داخلی مجالت رشد در حوزة داستان است و احتماالً 

در حوزة شعر هم این اتفاق خواهد افتاد.
  این کتاب در چه حوزه هایی چاپ می شوند؟

  در زمینة حوزة داستان قطعی است، ولی دیگر حوزه ها 
هنوز نهایی نشده است. البته همیشه تعدادی از آثاری که در مجالت 
رشد منتشر می شود، بعداً به شکل کتاب چاپ می شود. این از قبل 
وجود داشته و ناشران کودک  و نوجوان معموالً مطالب منتشر شده در 

مجالت رشد برایشان قابل توجه است.

  خود صاحب اثر این کار را می کند؟

  از ناحیة نویسنده و ناشر االن با این  حساب 
شرایطی برای مجالت رشد فراهم می کنیم تا 
افراد مختلفی که در این حوزه فعالند را به هم 
نزدیک تر کند یا زمینة این ارتباط را بسازد. این 
متفاوت است با این که سردبیر با نویسنده تماس 
بگیرد که نویســنده ای برای 9 شماره کاری را 
در مجله انجام بدهد. البته حتی در گزارش که 
هنوز برنامة آن تصویب نشده، ممکن است به این 
نتیجه برسیم که برای هر مجله به جای این که به یک نفر مطلب 
سفارش بدهیم، سه تا سه تا تعیین می کنیم و مطلب را به سه 

گزارشگر درجة یک سفارش می دهیم.

  این هم برای خود سرگروه جداگانه خواهد داشت؟
 بله گروه و سرگروه جداگانه خواهد داشت.

  به  این ترتیب می توان گفت چند نکتة مهم اتفاق 
می افتد. اوالً این که خــوراک خیلی خوبی به مخاطب 
داده می شود و دوم این که بهترین  افراد این خوراک را 
به بچه ها ارائه می کنند. خانواده ها و مسئوالن مدرسه 
از طریق این گفت وگو متوجه می شوند که اگر از سال 
تحصیلــی 98-1397 مجلة رشــد را تهیه می کنند، 
انتخاب خیلی بهتری در ایــن مجالت صورت گرفته 
است. یعنی شما با اشتراک در مجلة رشد برای دانش 
آموزان در واقع بهترین های کشــور را در اختیار آن ها 
می گذارید. از طرفی به جــای این که کتابی برای این 
بچه ها خریده شــود، مجالت رشد خریداری می شوند 
که در نهایت کتاب بهترین هــای آن هم چاپ خواهد 
شد. از این طریق اگر نگهداری آرشیو کامل مجالت کنار 

قسمت های قوی به 
کارشان ادامه خواهند 

داد و قسمت های 
ضعیف بهبود پیدا 

می کنند یا جایگزین 
می شوند.
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هم برای دانش آموز و حتی مدرســه سخت 
باشد، بهترین ها و گزیده های آن در کتاب در 

دسترس خواهد بود. 
دستاورد دوم هم این است که مجله با این که 
وظیفه ای در این حوزه ندارد، اما نویسندگان 
توانایــی را تربیت می کند تــا جایگزین 
نویسندگان و شاعران خوب فعلی شود. نکتة 
بعدی هم این است که اگر این افراد در قالب 
گروه های کوچک با هم ارتباط دارند، مجالت 
رشد مرجعی می شــود که بهترین های این 

حوزه بیشتر هم را ببینند و با هم ارتباط داشته باشند. از 
این طریق ممکن است مطالب باارزشی تولیدشود که حتی 
در مجالتی غیر از رشد منتشر شود، اما از مجالت رشد 

ریشه گرفته باشد.

 دقیقاً همین طور اســت. دلیلش این اســت که بخشی از 
جریان سازی در ادبیات کودک ونوجوان می تواند توسط مجالت رشد 
انجام شود که این کار هم اتفاق می افتد. مجالت رشد از میان این 
حجم گسترده بهترین های آثار را جدا می کند، ولی کارهای بسیار 
زیاد دیگری هم تولید شده است. خب این  آثار هم می تواند به طور 
طبیعی مجالت دیگر کودک  و نوجوان را پوشش بدهد. در طول 
10 سال گذشته همین طور بوده است. بسیاری می گویند شما که 
بهترین قصه و شعر را چاپ می کنید، بقیه را به ما بدهید. می گویند 
در جلسات شما بیست قصه خوانده می شود که برای هر مجله به سه 
یا چهار قصه از بین آن ها نیاز دارید، آن 16 قصة دیگر را به ما بدهید. 

درواقع عمالً بر تنور این موضوعات دمیده می شود. 
یکی دیگر از نکات مهمی که اتفاق می افتد این گفت وگو، 
تعامل، هم فکــری در موضوعات و نقد گروهی آثار اســت که 

متأســفانه فراموش شده اســت. در دهة 1360 
کیهان بچه ها همین بود و جلسات متنوع شعر، 
قصه و تصویرگری داشــت. آن جا کارهای هم را 
می دیدند و نقد می کردند. البته من کاری ندارم که 
این همکاری جای دیگری اتفاق می افتد یا خیر، 
ولی ما در مجالت رشد باید این را داشته باشیم، 
چرا که داریم 37 میلیون نســخه مجله منتشر 
می کنیم. این رقم بسیار بزرگی است. وقتی یک 
مطلب را یک میلیون و 600 هزار نفر می خوانند؛ 
مسئولیت نویسندة آن بسیار سنگین است. آن مطلب 
باید برای نسل امروز خیلی مؤثر، جذاب و سرگرم  کننده باشد. این کار 
به نوعی قدرت نمایی برای تولید مطالب خوب است. تکرار می کنم که 
این مدل ممکن است خیلی پرزحمت باشد و پیچیدگی های خاص 

خود را دارد؛ اما نتایج آن هم درخشان خواهد بود.
در یک جمع بندی کلی اتفاق نظر ما این بود که در مجالت 
دانش آموزی این یک قدم بلند رو به جلو بود و باید نواقص آن را 
برطرف کنیم. ما برای سال آینده در مجالت بزرگ سال هم قصد 
داریم در مقیاســی کوچک تر این کار را انجام بدهیم. البته نه با 
این تشکیالت مفصل، ولی نظام سردبیری را به نظام شورایی با 

حداقل دو نفر تعدیل کنیم.

  یعنی از مهرماه ســال 1397 این اتفاق برای چهار 
ماهنامة بزرگ سال هم می افتد؟ مجالت تخصصی چطور؟

 ان شــاءاهلل برای ماهنامه ها این اتفــاق می افتد، ولی 
مجالت تخصصی  داستان متفاوتی دارند و فعاًل همان نظام 

سردبیری کار می کند. 

  درواقع همان پرورش نیرو در مجالت دانش آموزی، در 

انتظار من از گروه ها 
این است که هر آن چه 
می دانند و هر قدر انرژی 
دارند را وسط بیاورند، 

چرا که نهایتاً چیزی که 
تولید می شود بر بچه ها 
و دانش آموزان ما تأثیر 

دارد.
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نشریات بزرگسال  هم انجام می شود؟
 بله. ما باید بدانیم یکی از آفاتی که در کشورمان وجود دارد 
این است که نیروی جوان تربیت نکرده ایم. بسیاری از کسانی که 
در اول انقالب مسئولیت های بزرگ را بر عهده گرفتند افراد زیر 30 
سال بودند، درحالی که االن ما به آدم زیر 30 سال باور نداریم. البته 
ما در سال گذشته این کار را در مجلة رشد جوان شروع کردیم. 
آقای سید امیر موسوی را که به مجلة جوان آوردیم 27 ساله بود. 
ایشان المپیادی بوده، دانشجوی صنعتی شریف و دانشگاه تهران 
بوده، فلسفة علم خوانده و آدمی به  روز و علمی است. اتفاقاً سرگروِه 
گروه علمی شورا هم هست. بیشــتر افرادی که دور او جمع اند 

سن شان کمتر از 22، 23 و 25 سال است. 
در واقع مسئوالن باید نسل امروز را بشناسند. فکر می کنم 
این سخن از حضرت علی )ع( که فرزند زمان خود باشید. عین 
این اتفاق در این جا خواهد افتاد. در مجالت دانش آموزی که یک 
سال تجربة این کار را دارید. از سال تحصیلی 98-1397 قرار است 
این اتفاق در نشــریات بزرگ سال هم بیفتد و در کنار سردبیر با 
تجربة حاضر در شورا، شخصی جوان تر با اطالعات به  روز و شناخت 

کامل از نسل جدید بگذاریم تا تربیت شود و رشد کند.
این هم از برکات این کار است. نظام شورایی وقتی درست سر 
جای خود بنشیند و عمل کند، خرد جمعی به طور واقعی اتفاق 
می افتد. آدم هایی که االن در شــورای سردبیری ما حضور دارند، 
عمدتاً سرگروه اند، یعنی با پیچ و خم های زحمات خلق محتوای 
خوب آشــنا هســتند و هم فکری می کنند. وقتی مجلة خوبی 
درمی آوریم، باید ارتباط بین محتواهای ما هم مشخص باشد. برای 
مثال اگر دربارة اول مهر شــعر بازگشایی مدارس گفته ایم، دیگر 
الزم نیست داستان ما هم در همین مورد باشد، چرا که مهر تنها 
محدود به بازگشایی مدارس نیست و اتفاق های دیگری هم در این 

ماه می افتد. ما باید همة این ها را در کنار هم در نظر بگیریم. این 
تعامل می تواند خیلی سازنده و لذت بخش باشد. 

  شما فرمودید امسال ممکن است بخش هایی در 
مجالت دانش آموزی بهینه شود. یعنی یک سال در قالب 
شورایی تجربیاتی کسب کرده اید. هم چنین گفتید که 
در بخش داستان ســرگروه به جای داشتن یک گروه و 
تصمیم گیری برای هر پنج مجله، کار را ریزتر نموده و چند 
نفر را انتخاب کرده اید که داستان کودک، نوآموز و غیره را 
به صورت شورایی انتخاب کنند. آیا این روند امسال تغییر 
می کند؟ تغییرات در سال تحصیلی 98-1397 در مجالت 

رشد و خصوصاً در بخش دانش آموزی چه خواهد بود؟
 مهم ترین اتفاق این است که یک فرصت برای مجالت رشد 
به وجود آمد که ظاهــر آن در ابتدا تهدید بود. منع به کارگیری 
بازنشســتگان یکی از مواردی است که در دولت انجام می شود و 
ظاهر امر این است که داریم بعضی از سردبیران یا دبیران خودمان 
از دست می دهیم. برای مثال آقای راستی فردی پیش کسوت است، 
آقای نیک طلب شاعری شناخته است. آن ها دبیران ما بوده اند، ولی 
ما آن ها را با کسانی جایگزین کرده ایم که بازنشسته نیستند. این 
افراد چند مسئولیت داشتند، ولی االن بر روی یک گروه متمرکز 
خواهند شــد. این افراد دیگر هم دبیر نیستند و هم گروه داشته 
باشند. از نظر مجالت رشد آن ها باید روی یک گروه متمرکز شوند 
و اگر الزم است 50 جلسه هم برگزار کنند. پس اولین نتیجه این 
است که افراد بیشتری را مشارکت می دهیم. این یعنی مسئولیت 
به ظاهر کمتر اما مشارکت بیشتر، کار کمتر اما کیفی تر. وقتی دبیر 
ببیند که از گروه های مختلف کارهای درجة یک می آید کار او هم 
راحت تر می شود. آن وقت او می تواند به سفره آرایی مجله و ارتقای 
شــرایط کیفی بپردازد. انتظار این است که ما وقتی یک گروه را 
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اداره می کنیم، باید نهایت هنرمان را به خرج بدهیم که حرف های 
تازه تر داشته باشد. من خصوصاً به شدت موافقم که بافت پرانرژی 
جوان باید وارد گروه ها شود. ما در این دفتر هر جا جوان ها را درگیر 
موضوع کرده ایم کارمان موفق بوده است. دلیلش این است که آن 
فرد جوان با دنیایی از انرژی، آرزو و ایده می آید. برای مثال انتظار 
من این است که در گروه دینی که بسیار جای کار دارد دیگر نباید 
سراغ کســی رفت که 30 سال است در این حوزه برای کودکان 
می نویسد. کار این فرد مشخص است. منظور من این نیست که 
کار نکند، او آدم متفکری اســت و باید از تجربه  اش اســتفاده 
کنند، ولی فرصت بدهیم که جوانــان ایده ها را مطرح کنند. 
البته ناگفته نگذارم من معتقدم همیشه جوانی چندان به سن 
نیســت و ممکن است آدم 50  ساله ای پر از خالقیت و انرژی 
باشــد، درحالی که یک آدم در 40  ساله تمام شود. آدم با آدم 
فرق دارد، اما به طور طبیعی جوانی که فارغ التحصیل یک رشتة 
تخصصی است و زبان و اطالعات امروز را می داند در کار مفید 
است. خدا شهید مطهری را رحمت کند. ایشان جملة معروفی 
دارد که می گوید: »چه بسا کارهایی که به نام دین در صدسال 
گذشته موجب هدایت دین داران بوده، ولی االن ممکن است 
موجب استهزا شود.« معنی این حرف همین زبان، نوع بیان، 
برداشت اجتماعی نســبت به یک موضوع و ذائقه ی آدم های 
مختلف است. یکی از دالیلی که ما نمی توانیم تأثیرگذار باشیم 
این است که نمی دانیم روح و خون جوانی کجای کار ما است. 
در نتیجه تأکید من این است که در گروه ها آدم های متخصص، 

خالق، خوش فکر و جوان را وسط بیاوریم.

  آیا تعداد اعضای این شــورای سردبیری مجالت 
دانش آموزی رشد تغییر می کند؟

  سه یا چهار نفر بیشتر می شود. دلیلش این است که قباًل 

افرادی مثل آقایان راســتی و نیک طلب دبیر بودند، ولی آن ها 
االن ســرگروه اند. در نتیجه وقتی فردی از مسئولیت دبیری 
مجله کنار می رود، فرد دیگری باید مسئولیت مستقیم آن را بر 
عهده بگیرد، اما توانایی دبیر قبلی کنار گذاشته نمی شود و او 
به گروه تخصصی می رود. در آن گروه نیروی با تجربه می تواند 

متمرکزتر کار کند.

  این تصمیم گیری متعلق به دفتر است؟
 کاماًل همین طور است. خوشبختانه یکی از ویژگی های 
دفتر ما، خصوصاً در بخش مجالت این است که دفتر یک رسانه 
است، ارتباط ها دائم وجود دارد و نقاط قوت و ضعف مشخص 
می شود. این که من شک کنم که آیا این نظام سردبیری خوب 
اســت و یا نظام شورایی، شکی است که در کار پیدا می کنم. 
البته من این موضوع را با رئیس سازمان هم درمیان گذاشته ام 
و تأیید ایشان را هم دارم. این کار در بدنة کارشناسی این جا به 
وجود آمده است. اولین باری که من بحث نظام شورایی را مطرح 
کردم در جمع ســردبیران خودمان بود. وقتی موضوع را به آن ها 
گفتم، بعضی از دوستان پیشنهاد کردند که کار خیلی سختی است 
و انجام آن به دلیل پیچیدگی ممکن نیست. بااین حال یک سال 

تجربة انجام طرح نشان داد که کار موفقی بوده است.

  در البه الی صحبت ها اشاره کردید مطالب را قبل از 
نهایی شدن در یک کانال تلگرامی قرار می دهید و اعضا 
آن مطالب را می خوانند، بررسی می کنند و نظرشان را به 
دبیر گروه ارائه می کنند. در نهایت هم یک مطلب نهایی 
می شــود و به مجله می رود. این کار نشان می دهد که 
دفتر شما با تکنولوژی روز جلو می رود. چه بسا سال های 
بعد تکنولوژی ها جدیدتری هم به بازار بیاید. پس ضمن 
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این که از افراد جوان، خوش ذوق و توانا استفاده می کنیم، 
وسایل مورداستفادة ما هم باید به روز باشد. درست است 
که قالب انتشار این مجالت کاغذی است، ولی با استفاده 
بــا تکنولوژی روز می توانیم مجلــه را برای مخاطب در 

دسترس تر قرار دهید.
  این ســوالی دقیق و مهم است. ما در سال آینده به غیر از 
مجالت کاغذی تخصصی، مجالت دیجیتالی تخصصی رشد را هم 
خواهیم داشت. شاید مجلة کاغذی 60 درصد کار باشد، ولی 40 
درصد واقعیت افزوده را در قالب صوت، تصویر و مطالب بیشــتر 
در ســایت خواهیم داشت. این شامل همة مجالت تخصصی ما 
می شود. همین االن در سایت مجالت رشد مجلة رشد آموزش 
زیست شناسی این ویژگی ها را دارد. ما این طرح را تا سال 1399 
برنامه ریزی کرده ایم، ولی قطعاً خیلی زودتر تمام مجالت تخصصی 
ما به مجلة دیجیتال تبدیل خواهند شــد. البته منظور نسخة 
پی دی اف مجالت نیست که این نسخه پنج سال پیش هم بود. ما 

مجلة دیجیتالی خواهیم داشت که چندرسانه ای است. 
البته رويكرد ما در سال های آينده اين است كه نسخة كاغذی مجالت 
تخصصی جمع شــود. به احتمال خيلی زياد قبل از سال 1400 تمام 
مجالت تخصصی ما ديجيتال می شوند. نكتة دوم اين كه در سالی كه 
در آن قرار داريم، ما يک كانال تلگرامی رشد »نو + جوان« داريم. اين 
كانال مطالب زيادی دارد كه در مجالت رشد نوجوان و جوان نيست.

  یعنی زمانی که نشریة دیجیتال وجود 
نداشت هم مجموعة مجالت رشد این مطالب 
را از مخاطبــان دریغ نکــرده و روی کانال 

تلگرامی ارائه کرده است؟
 بله و کانالی است که با هم مرتبط است. درواقع 
به صورت تعاملی اداره می شود. روی این کانال محتوای 

مجالت قرار دارد به اضافة مواردی دیگر.

  محتوای این کانال شامل کل مطالب مجالت است یا 
فرازهایی از مجالت در آن انتخاب می شود؟

 فرازهایی از مطالب مجالت در کانال منعکس می شود، اما 
آدرس نهایی مطالب در کانال هســت و اگر کسی از یک مطلب 
خوشــش آمد می تواند اصل مطلب را در iroshd که مربوط به 
رشــد نوجوان و جوان است بخواند. پس اتفاقاً سوال شما بسیار 
دقیق است و ما نمی توانیم از فناوری علمی غافل باشیم. زمانی 
که در دهة 1340 تعداد مجالت در کشــور خیلی کم بود، این 
دفتر هفت مجله چاپ می کرد. االن برای این  که دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی به حیاتش ادامه دهد و بتواند با مخاطبان 
ارتباط برقرار کند باید از فناوری های جدید اســتفاده کند. پس 
همین االن هم بعضی از مجالت تخصصی رشد ما دیجیتال شده 

و این کار رو به گسترش است.

  به عنوان سوال پایانی بفرمایید با توجه به سیر تغییرات 
و به عنوان کسی که مسئولیت مهمی در این حوزه دارد، از 
مجموعة افرادی که در این شوراها هستند و یا در گروه ها 
مسئولیت دارند چه انتظاری دارید؟ خصوصاً با توجه به این 
روندی که قرار است امسال در مجالت بزرگسال رخ بدهد.

 به نظر من جایگاهی که االن شورای سردبیری در آن قرار دارد 
امانت مهم و بزرگی است که در اختیار همة ما است. ما جای مشابهی 
در ایران نداریم که این همه مخاطب داشــته باشد و مجالت را به 
صورت سیستماتیک و مویرگی به دست آن ها برساند. 
این امکان اصالً وجود ندارد که در دل فالن روستا از 
یک استان مجله به دست مخاطب برسد، درحالی که 
این جا پشتیبانی عظیمی در این زمینه دارد و یک 
مجلة چهار رنگ و ارزان را با کاغذ و کیفیت خوب 
درمی آورد. این تریبون را دست ما داده اند و گفته اند 
شما کار کنید. توقع من از خودم و دوستانم این است 

مهم این است که 
ما چیزی بنویسیم، 

تصویرسازی و تولید کنیم 
که دانش آموز از مطالعة 

آن لذت و بهره ببرد.
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که هر چه را بلدیم در طبق اخالص وســط بگذاریم. اگر در این جا 
خللی مشهود شود هم قطعا تغییرات اتفاق خواهد افتاد. ما پیمان 
نبسته ایم که حتماً خود ما در این کار باشیم. قسمت های قوی به 
کارشان ادامه خواهند داد و قسمت های ضعیف بهبود پیدا می کنند 
یا جایگزین می شوند. من فکر می کنم از این امانتی که دست ما است 
باید به نحو واقعاً خوبی استفاده کنیم. عمر هر آدمی محدود است. 
حال که این وظیفه را با عشق خودمان به دوش گرفته ایم، خب باید 
به نحو احسن آن را انجام بدهیم. انتظار من از گروه ها این است که هر 
آن چه می دانند و هر قدر انرژی دارند را وسط بیاورند، چرا که نهایتاً 
چیزی که تولید می شود بر بچه ها و دانش آموزان ما تأثیر دارد. االن 
گوش دانش آموزان ما از حرف پر است، یک حرف تازه و جذاب باید 
بزنیم که به دل او بنشیند و عقلش آن را بپذیرد. تولید چنین مطالبی 
هنر، زحمت و کار می خواهد؛ وگرنه اگر هدف صفحه سیاه کردن 

باشد، ده ها نفر هستند که می توانند چیزی بنویسند و بگویند.

  یعنی با توجه به این که االن بچه ها درست یا غلط به 
تکنولوژی های روز مأنوس شده اند و به استفاده از محتوا 
در دستگاه های دیجیتال مثل تلفن همراه و تبلت گرایش 

دارند، ما باید کاری کنیم تا این احساس را در 
بچه ها زنده نگه داریم که مجالت رشد همچنان 
پاسخ گوی نیازهای شما در عصر تکنولوژی 
هستند. این کار باعث می شود دانش آموزان 
فکر نکنند چون مجالت نسبت به سیستم های 
جدید اطالع رسانی قدیمی تر هستند، پس 
هر آن چه در قالب کاغذی ارائه می شود کهنه 
است. یعنی مجالت باید طوری باشد که آن را 
هرماه بگیرند و بخوانند،  چرا که محتوای آن 

به روز است.

 بله، ضمن این که اساســاً تمام آن چه در قالب کاغذی 
ارائــه می کنیم را می خواهیم در آینــدة خیلی زود در قالب 
اپلیکیشنی به نام »مجالت رشد« هم ارائه کنیم. اگر کسی 
به هر دلیلی دوست دارد از طریق ابزارهای دیجیتالی مطلب 
بخوانــد، چه ضرورتی دارد که روی کاغذ مطالعه کند؟ خب 
کاغذ کنار می رود و ما مطالب را با کیفیت خوب در اپلیکیشن 
ارائه می کنیم. تصاویر در اپلیکیشن بسیار جذاب تر است. ما 
این کار را به اضاف« طرح های دیگری در برنامه داریم. قطعاً 
این کار را برای بزرگســال و بعد بــرای دانش آموزی انجام 
می دهیم. دلیلش هم این اســت که وزارت آموزش وپرورش 
دربارة اســتفاده از فضای مجازی، خصوصاً در دورة دبستان، 
به درستی توصیة چندانی نمی کند. دانش آموز حتماً باید ابتدا 
با منابع کاغذی انس و ارتباط داشــته باشــد. در کشورهای 
پیشــرفتة دنیا که ســرآمد این بحث هستند هم همچنان 
کاغــذ جایگاه خود را دارد، اما اهمیت کاغذ این مســئله را 
نفی نمی کند که ما تمام این امکانات را در اپلیکیشن فراهم 
کنیم تا مخاطبان از این مســیر هم به مطالب ما دسترسی 
پیدا کنند. مهم این است که ما چیزی بنویسیم، تصویرسازی 
و تولید کنیم که دانش آموز از مطالعة آن لذت و 
بهره ببرد. این مهم اســت و حال شکل ارائه هم 
باید در هر دو قالب باشد. ما اپلیکیشن مجالت 
رشد را ان شاءاهلل در ســال 1397 ارائه خواهیم 

کرد.
  از حضــور شــما در ایــن گفت وگو 
ســپاس گزارم و امیدوارم هر روز شــاهد 
نشریات  بزرگ  مجموعة  بیشتر  درخشش 

رشد در سطح کشور باشیم.

تمام آن چه در قالب 
کاغذی ارائه می کنیم 

را می خواهیم در 
آینده ی خیلی زود در 
قالب اپلیکیشنی به نام 
مجالت رشد هم ارائه 
کنیم. این کار در سال 
1397 اتفاق می افتد.
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واقعیتی به نام کودکان امروز

پروندۀ شورای سردبیری

سخنان مرجان فوالدوند، نویسنده و کارشناس مطبوعات کودک و نوجوان

اشاره
یکی از راه های شناخت واقعیت ها، »شناخت تطبیقی« است. دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به منظور درک 
متفاوت محتوای مجالت رشد دانش آموزی در دورة سال تحصیلی 96-1395 و 97-1396 که با دو الگوی »تک سردبیری« 
و »شورای سردبیری« تولید شده اند، نشستی را به نقد و بررسی این مجالت اختصاص داد. در این نشست خانم مرجان 

فوالدوند، به عنوان منتقد و کارشناس به تجربه و تحلیل محتوای مجالت دانش آموزی رشد پرداخت.
آنچه در پی می آید، چکیده ای از سخنان اوست.

نشســت  نخســتین 
نقد و بررســی مجالت 
دو  در  دانش آموزی رشد 
دورة سال تحصیلی با دو 

الگوی تولید  محتوا 

تغییرات عمدتاً مثبت بوده است
من مجالت را در دو بخش بررســی کردم. بخش عرضی 
که مجله ها با پایة خودشــان سنجیده می شوند؛ یعنی قبل از 
تغییر در ســردبیری و بعد از تغییر و دیگری در محور طولی 
بود. یعنی ارتباط مجله ها از رشد کودک تا مجلة رشد جوان در 
چه راستایی هست اگر شما شورای سردبیری دارید که همة 
اینها را شکل می دهند پس یک ارتباط طولی هم باید داشته 
باشند. این بررســی عرضی و طولی را در چند بخش خدمت 

شما عرض خواهم کرد. 
یکی از آن ها شــاخصة محتوایی اســت. مــن وارد بخش 

سیاست گذاری مجالت نمی شوم و آنچه را که هست می گویم. 
یکی نکتة قالب است. قالبی که که محتوا در آن تولید شده است، 
چه به لحاظ تصویر و چه به لحاظ متن و دیگری ساختار فنی مجله 
است. یعنی به لحاظ جدول برنامه های مجله که ببینیم این ها در 
محور عرضی و محور طولی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. زمانی که 
متوجه شدم سیاست سردبیری به شورای سردبیری تغییر پیدا 
کرده است فکر می کردم احتماالً با موجود جدیدی رو به رو هستم. 
اما واقعیت این است که تغییری در مجله از لحاظ ساختار و محتوا 
و شخصیت مجله مشاهده نکردم. دلیل آن هم این بود که مجموعة 
شورای سردبیری همان افرادی هستند که خودشان به تنهایی یک 
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مجله را اداره می کردند. اما االن در کنار هم نشستند و دربارة همة 
مجله ها تصمیم می گیرند. بنابراین شخصیت و لحن مجالت تغییر 
نکرده اند. قالب های مورد استفاده کمتر تغییر کرده اند. تغییراتی که 
من دیدم عمدتاً مثبت بوده اند به لحاظ اینکه تصویرسازی های 
بهتری استفاده شده بود و تنوع تصویرسازی ها خیلی بیشتر بود. به 
خصوص مجالت رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، رشد 
نوجوان در چهار شمارة اخیر تصویرهاشان تغییرات زیادی کرده 
بود و تنوع تصویر در آن ها بیشتر شده است. غیر از تنوع تصویری، 
سبک تصویرگرهایی که در شرایط جدید وارد مجله ها شده اند، 
سبک های تازه تر و به روزتری است. اگر در گذشته از 15 تصویرگر 
در یک مجله استفاده می کردیم و االن هم داریم از 15 تصویرگر 
استفاده می کنیم، 15 نفر قبلی سبک هایشان بیشتر شبیه به هم 
بود و این 15 سبک هایشان کمتر شبیه به هم هستند. بنابراین 

تنوع تصویری بیشتر شده است. همین مسئله باعث می شود 
مجله از لحاظ بصری جذاب تر باشد. 

شخصیت مجالت
اما نکته ای که در همة مجله ها وجود دارد و به نظرم نکته ای 
ماهوی، پدیدارشناســی و فلسفی است و دلیل همة خوبی ها، 
قوت ها و ضعف های مجالت می باشد، سیاست گذاری است که 
این جمع برای شخصیت مجالت انجام می دهند. بچه هایی که 
در قدیم پیک می خواندند، بعد از مدتی خاطرة جمعی شــبیه 
پیدا می کردند. اگر همة ما برایند چیزی باشــیم که بر ما رفته 
اســت، بخشی از شــخصیت ما داده هایی است که از مجالت، 
کتاب ها و فیلم هایی که دیده ایم، گرفته ایم. بخشی از آجرهای 
وجودی ما همین ها هستند. حاال بچه های یک نسل که خاطرة 
مشترکی از این محصوالت دارند به نوعی شبیه یکدیگر می شوند 

و گرانیگاه های حساسیتشان مشابه می شود.
برای مثال در نســل من بچه هــا خیلی تحت تأثیر مجلة 
»سروش نوجوان« بودند. اغلب ما که سروش نوجوان می خواندیم 
نثرمان، نگاه شاعرانه ای بود که به جهان داشتیم و گرایشی که 
به ادبیات داشتیم مشابه شــده است. بچه هایی که االن مجلة 
»چلچراغ« می خوانند سنســورهای در مغزشان فعال می شود 
که تا ابد فعال خواهد ماند. این مجله ها شــخصیت خودشان 
را به مخاطبشــان منتقل می کنند. حاال شخصیت مجله های 
رشد دقیقاً چیست؟ یعنی چهار گرانیگاهی که مجله های رشد 
می توانند روی آن کار کنند و سنسورهایی که می توانند در ذهن 
بچه ها فعال  کنند و نزدیک به 12 ســال هم فرصت برای این 
کار دارند، در مجموع چه سنســورهایی است؟ آن ها را به چه 
امری حساس می کنند؟ برای آن ها چه خاطرة مشترکی ایجاد 

می کنند؟ برای آن ها چه همگنی ایجاد می کنند؟
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هیچ مجموعه مجله ای مثل مجالت رشد نمی تواند 12سال 
بچه هــا را نگه دارد و سیاســت گذاران آن بتوانند دور یک میز 
بنشینند. آن شخصیتی که قرار است به بچه ها داده شود دقیقاً 
چیست؟ من فکر می کنم آن چیزی که به شدت برای مجالت 
رشد مهم است، کار کردن روی همین شخصیت است. شخصیتی 
که من قبل از تغییر سردبیر و بعد از تغییر سردبیر در مجالت 
دیدم، شخصیت یک بزرگسال دلسوز و قد بلند است که روی 
دانش آموزی که پشت نیمکت مدرسه نشسته است، خم شده 
و بــا مهربانی تالش می کند که به او قرص ویتامین بدهد. حاال 
یــک جاهای با او بازی می کند، جاهایی او را نصیحت می کند، 
جاهایی صبوری می کند و جاهایی هم مستقیم می گوید. چون 
که می خواهد حتماً قرص ویتامیــن را به آن دانش آموز بدهد. 
این بزرگسال مهربان و دانا است، اما فاقد شیطنت و بازیگوشی 
است و خیلی هم به زبان بچه ای که پشت میز نشسته نزدیک 
نیســت و به بچه اجازه نمی دهد از پشت نیمکت بلند شود و 
برود یک دوری بزند و با هم بازی کنند. این شــخصیت مجله 
از کجا می آید؟ من اغلب دوســتانی که در این جلســه حضور 
دارند را می شناسم و نوشته هایشــان را خارج از این مجموعه 
پیگیری می کنم. نوشته های مخیل، سرشار از رهایی، بازیگوشی 
و شــیطنت. چطور است که وقتی که این نویسنده ها در مجله 
جمع می شوند، شخصیت مجله مثل شخصیت نویسنده های آن 
نمی شود و شخصیتش به آدم بزرگسالی که می خواهد با بچه 
ارتباط برقرار کند تبدیل می شــود. پس این موضوع که مجله 
چه شخصیتی باید داشته باشد موضوع بسیار مهمی است و قرار 

است بچه ها شبیه به چه چیزی از این مجالت بشوند. 

 روح مجله چیست؟
تجربة شخصی من شاید به این کار کمک کند. روزی که 

طرح مجلة »همشهری بچه ها« را می نوشتم فکر کردم که ما 
فرصــت این را نداریم که همة موضوعات را با بچه ها در میان 
بگذاریم. ما فرصت محدودی داریم و مخاطبان ما احتماالً دو یا 
سه سال خوانندة این مجله خواهند بود و در این دو یا سه سال 
فرصت داریم چه چیزهایی را در ذهن بچه ها بگذاریم. یکی از 
کارهایی که کردیم این بود که یک شــعار اصلی با عنوان »در 
صلح با خویشتن و جهان« درست کردیم. شعار به این معنی 
بود که شخص خودشناســی دارد، با خودش مشکلی ندارد و 
قادر است با دیگران ارتباط برقرار کند، با جهان دوست است 
و جنگ ندارد، مشــتاق شــنیدن حرف دیگران است و حرف 
دیگران را می تواند بدون عصبانیت بشــنود. بنابراین در تمام 
شماره های مجله از ابتدا تا انتها به شکل بسیار ریز بافتی وجود 
داشت البته این شعار در جاهایی هم برجسته می شد اما عمدتاً 

روح آن مجله بود.
بعد از چهار ســال دیدیم که بچه ها در جاهای مختلفی 
که می رفتند مثل روستای کلیدر در خراسان، برای حمایت از 
حیوانات وحشی و حیوانات همان روستا گروهی درست کرده 
بودند. این گروه ها در جاهای مختلف ایران درســت شده بود 
و اغلب آن هــا هم بچه های بودند که خوانندة مجلة ما بودند. 
چرا؟ به دلیل اینکه ما توانســته بودیم در طول حدود 114یا 
115 شــماره ای که منتشــر کرده بودیم این سنسورها را در 
ذهن بچه ها فعال کنیم. یکی دیگر از کارها این بود که بچه ها 
مصرف گرا نباشند. آن ها می توانند آنچه دارند را بازیافت کنند. 
همیشه در بخش کاردستی، داستان و یادداشت به این مسئله 
اشاره می شد و همین باعث می شــد که موضوع در در ذهن 

بچه ها باقی بماند. 
در مجله های رشد بحث خودشناسی به عناوین مختلف 
مثل یادداشت های خانم خلیلی در مراقبت از جسم و فرهنگ 
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فهم بدن و مراقبت از حریم های شخصی تا رشد جوان دربارة 
خودشناسی وجود دارد. تشویق بچه ها به فکر کردن در همة 
مجالت وجود دارد. صفحاتی دربارة فلســفه و تاریخ و آنچه بر 
ایران گذاشته است و مناسبت ها در همة مجالت هست. داستان 
و شــعر و محیط زیست هم در مجالت وجود دارد. اما آیا این 
فرمی که به بچه ها ارائه می دهیم فرمی است که در ذهن بچه ها 
می ماند یا از آن رد می شوند؟ آیا قالبی دارد که بچه ها را بگیرد؟ 
به نظر من این همان جایی است که بسیار قابل تأمل است و 
همان جایی است که معلوم می شود نویسنده های خالق و فوق 
العاده ای که در مجالت رشــد حضور دارند در مجالت رشــد 
چه کاری انجام می دهند. چرا نویسندگانی که خارج از مجله 
دارای داستان های خالقانه ای هستند وقتی آثارشان وارد مجله 
می شود شکل بزرگســال به خود می گیرد. به نظرم به خاطر 
روح مجله است. روحی که آموزش و پرورش تحمیل می کند. 
درســت است که اینجا وابسته به آموزش و پرورش است ولی 
واقعیت این اســت که اگر قرار است این مجالت زنگ تفریح 
مدرسه باشند آیا به اندازة کافی شوخ طبعی، شیطنت، بازی و 

دویدن زنگ تفریح در آن وجود دارد؟

 وقتی برای مجالت می نویسم 
وقتی به خود من گفتند برای مجالت رشد مطلب بنویسم، 
متوجه شدم که نوشــته هایم به شکل کاماًل خودکاری تغییر 
ماهیت داده اند. آنچه می نویسم طبع مدرسه ای دارد. می فهمم 
که وقتی وارد یک قالب می شویم چه اتفاقی می افتد. باید دربارة 
آن قالب حرف زده شــود. آیا قرار است مجالت رشد، کالس 
درس فوق العاده در بعد از ظهر یک مدرســه باشــند یا زنگ 
تفریح. اگر این مسئله حل شود به نظرم اتفاق های خیلی خوبی 

می افتد. االن بعضی از نوشــته های مجالت رشد را به راحتی 
می توانیم در کتاب های درسی قرار بدهیم چرا که ماهیتاً با هم 
فرقی ندارند. منظور خوانا بودن، کلماتی که استفاده می شود 
و … نیســت. منظور لحن آن است. مثاًل یک گزارش بسیار 
جالبی دربارة آب در یکی از مجالت چاپ شــده بود. موضوع 
این گزارش در مورد این بود که چکه کردن شیرهای آب یک 
مدرسه بود. یک دانش آموز با قرار دادن انگشتش در جایی که 
آب چکه می کند، سعی دارد جلوی چکه کردن آب را بگیرد. 
دوستش هم می آید و برای شیر آب دیگر همین کار را انجام 
می دهد تا زمانی که معلم متوجه مشکل می شود و در نهایت 

یک لوله کش شیر را درست می کند. 
آیا این گزارش واقعی اســت؟یا ما این گزارش را به عنوان 
یک روایت تولید کردیم برای اینکه مفهوم را برســانیم؟ این 
گزارش قطعاً برای رســاندن مفهوم اســت. به نظرم شورای 
ســردبیری اینجا باید وارد ماجرا بشــود و بررسی کند که آیا 
این موضوع به این شکل روایی تأثیرگذار است و یا اگر همین 
موضوع به یک داستان شــلوغ، طنزآمیز و بامزه و اغراق شده 
تبدیل می شــد بیشتر در ذهن بچه می ماند؟ به این شکل که 
یک بچه اجازه می گیرد که آب بخورد می بیند شیر دارد چکه 
می کند. یک انگشــتش را می گیرد و می بیند شیر بغلی هم 
چکه می کند، از انگشــت دیگرش استفاده می کند برای شیر 
بعدی هم به همین ترتیب دوست بعدی می آید و معلم می بیند 
بچه ها نیامدند، خودش می آید و شلوغ می شود و قصه به این 

شکل پیش می رود. 
احتمـال اینکه ایـن مـورد دوم به خاطر حالـت اغراق آمیز 
و فانتـزی بودنـش در ذهـن بچه ها بماند تولیـد کردیم خواهد 
بـود. همان طـور کـه وقتـی والت دیزنـی، داسـتان سـیندرال 
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را می سـازد آن را اغـراق می کنـد: موش هایـی کـه خیاطـی 
می کننـد، پرنده  هایـی کـه کلیـد می آورنـد و … امـا اگـر 
قصـه را صـاف و منطبـق بـا واقعیـت تعریـف می کـرد یک بار 
شـنیدن آن کافـی بـود و دوبـاره به سـوی آن برنمی گشـتیم. 
بـه نظـرم ایـن قالب اسـت که خیلـی کمک می کنـد که جلو 
برویـم. البتـه فانتـزی بـودن نبایـد در همـه جـا اتفـاق بیفتد. 
در برخـی جاهـا بایـد بـا بچه هـا واقعی و شـفاف حـرف بزنیم. 
مثـل نحـوة برخورد بـا دانش آمـوزان قلدر در مدرسـه یا نحوة 
برخـورد بـا معلمـی کـه تبعیـض قائـل می شـود. مهارت های 
زندگـی را بـه شـکل های مختلـف به بچه هـا آمـوزش داده ایم. 
قبـاًل کـه در مجلـه کار می کـردم بـا انتشـار هر شـمارة جدید 
تقریبـاً 1500 تـا 3000 پیامـک، نامه و ایمیـل دربارة مطلبی 
کـه در آن شـماره منتشـر شـده بـود، به دسـتمان می رسـید. 
ایـن آمـار خیلـی خوبی بود بـرای اینکـه بدانیـم مخاطبانمان 
چـه چیزهایـی دوسـت دارنـد. داسـتان هایی بودنـد در مـورد 
مشـکالت خود بچه ها که برایشـان بسـیار جالب بود. اما چون 
امکان بررسـی همة راه حل ها برای آن مشـکل در یک داسـتان 
ممکـن نبود سـعی می کردیـم در صفحة مهارت هـای زندگی، 
مشـکل را طـرح کنیـم، بعـد احتمـاالت مختلـف را بررسـی 
می کردیـم و جلـوی آن راه حل هـای مختلـف را می نوشـتیم. 
ایـن برای بچه ها بسـیار جذاب تـر بود.  به خاطـر اینکه مقدمه 
نداشـت و بسـیار فشـرده و کاربـردی گفته می شـد. مثـاًل اگر 
احسـاس می کنـی معلم بین شـما تبعیـض قائل می شـود، تو 
ایـن احسـاس ها را پیـدا خواهی کـرد. اما ممکن اسـت به این 
دالیـل تو اشـتباه کنـی و تبعیضی در کار نباشـد. اگر اشـتباه 
کنـی نشـانه هایش این اسـت. پس ایـن کارها را انجام بـده. اما 
واقعـاً ممکـن اسـت معلم تبعیض قائل بشـود. پس تـو این راه 

کارهـا را انجـام بده. چون برای این مشـکل راه حل جلوی پای 
بچه هـا بـود، آن ها خیلی خوب بـا آن ارتباط برقـرار می کردند. 
ایـن ارتبـاط اینقدر خـوب بود کـه تقاضاهای زیـادی مبنی بر 
درخواسـت تهیـة پوسـتر یا دفترچـة راهنما از ایـن مطالب به 
دسـت مـا می رسـید. چـون آن هـا مثل فرمـول بـا آن برخورد 
می کردنـد. البتـه من ایـن روش را بـار اول در کتابی به ترجمة 
آقای دکتر رسـتمی بـه نـام »sos والدین« خواندم کـه در آن 
یـک موقعیتی را شـرح مـی داد و بالفاصله راه حل های بسـیار 
کاربـردی، دقیـق و درسـت و حسـاب شـده ای را ارائـه می داد. 
ایـن روش بـرای بچه هـا هم خیلی جواب می دهـد. چون بچه 

خیلـی زود مشـکل و راه حـل آن را پیـدا می کرد. 
نکتة دومی که باید در مجالت به آن توجه کنیم این است 
که هر بار که می خواهیم سیاست گذاری طراحی مطلب یک 
صفحه را انجام دهیم باید فکر کنیم که آیا واقعاً بچه این صفحه 
را می خواند و اگر بخواند واقعاً به آن عمل می کند؟ مثاًل اگر در 
صفحة  ورزش، ما چند ورزش را آموزش بدهیم، آیا دانش آموز 
واقعاً آن ها را انجام خواهد داد؟ او باید خیلی حرف گوش کن و 
مثبت باشد که آن مطلب را بخواند و انجام بدهد. پس چه باید 
کرد؟ شاید انتخابی هیجان انگیزتر، دادن یک ایدة بانمک، مثاًل 
با استفاده از یک شخصیت کارتونی محبوب بچه ها حرکت های 
ورزشی را به بچه ها یاد بدهیم. آن وقت است که بچه ها برای 
یادگرفتن حرکات شخصیت محبوبشان حتماً حرکات ورزشی 

را انجام خواهند داد. 
کاغذ و تا یکی از خسته کننده ترین سرگرمی هایی است که 
می توانیم به بچه ها یاد بدهیم، چون بچه ها خیلی کم به سراغ 
کاغذ و تا می روند. زمانی که ســریال فرار از زندان در آمریکا 
پخش می شد شخصیت اصلی ســریال درنا هایی می ساخت 

160



که خیلی بین نوجوانان محبوب شده بود. به خاطر یادگرفتن 
درناهایی که او درســت می کرد، جست وجو برای کالس های 
کاغذ و تا در فضای مجازی زیاد شد. پس درست است که باید 
قرص ویتامین به بچه ها داده شود اما مستلزم این است که در 

قالب مجله تجدید نظر انجام شود.

کودکان امروز
نکتة دیگر این که باید بدانیم امروز بچه ها در معرض چه 
چیزهایی قرار دارند؟ امروز بچه های ما در معرض کارتون ها و 
برنامه های دیداری هستند. حاال اگر مجالت رشد بنا به سیاست 
آموزش و پرورش بخواهد آن ها را ندیده بگیرد، در واقع خودش 
را از یک ابزار جــذاب برای بیان حرف  هایش محروم می کند. 
بسیاری از انیمیشن هایی که از تلویزیون پخش می شود دارای 
یک پتانسیلی از آموزش است که حیف است آن ها را از دست 
بدهیم. چرا آن ها نباید در مجالت حضور داشــته باشند؟ این 
مسائل قابل بحث هستند. ما هر چقدر در مجالت رشد حرف 
خوب بزنیم، باز هم به یک قالبی نیاز داریم برای اینکه بچه ها 

جذب آن شوند و مجالت را بخوانند. 
 موضوع بعدی موضوع تاریخ و رویدادهای تاریخی هست. 
بچه های ما از نظر اطالعات در مورد تاریخ ایران بســیار فقیر 
هســتند. اگر در مجالت فقط به یک پاراگراف توضیح دربارة 
مناســبت های همان ماه محدود بشویم، بچه ها به سرعت آن 
صفحــه را رد می کنند. هرچقدر تــالش کنیم و هرچقدر آن 
موضوع مهم باشــد، بچه ها آن را نخواهند خواند. امکان ندارد 
یک بچة هفت ساله بنشــیند و یک رویداد تاریخی را بخواند 
مگر آن که بخواهد کاری با آن بکند. ســئوال این اســت که 
در این زمینه چه چیزی موجب جذابیت می شــود؟ یا این که 

بچه ها مسئله ای را که دارند در آن موضوع ببینند یا اگر مسئلة 
آن  ها نیست، ما کاری کنیم که مسئلة آن ها بشود. مثاًل چطور 
می توانیم اربعین را مســئلة بچه ها بکنیــم. اگر فقط بگوییم 
اربعین روزی است که چهلمین روز شهدای عاشورا است، این 
را فقط برای این نوشته ام که وظیفة بزرگساالنة خودم را برای 
معرفی این روز برای بچه ها به انجام برســانم. آیا بچه ها این را 
می خوانند؟ اما اگر آن را در قالب یک داستان یا گزارش برای 
بچه ها ارائه بدهیم )مثاًل گزارشی از یک یک هیئت که در روز 
اربعین بچه ها در آن هیئت چه کارهایی انجام می دهند( بیشتر 

در ذهن مخاطبان مجله خواهد ماند. 

انعکاس صدای بچه ها
یکی از شاخص های بسیار مهم در همة مجالت این است 
که چه میــزان از صدای بچه ها در مجله منعکس می شــود 
و چقــدر بچه ها در مجالت حضور دارنــد؟ این موضوع را در 
مجالت رشد نوجوان و رشد جوان بیشتر می بینیم. در مجلة 
رشد دانش آموز هم وجود دارد. ولی در مجالت رشد کودک و 
رشد نوآموز صدای بزرگساالنه بسیار غالب است و جایی برای 
اینکه بچه ها حرف بزنند و سئواالتشان را مطرح کنند، نداریم. 
منظورم این نیســت که حتماً برویم و از بچه ها حرف بکشیم. 
منظور ایجاد فضایی است که آن ها حرف خودشان را بشنوند.

علیرغم اینکه همة نویسندگان مجالت رشد، نویسندگان 
کودک و نوجوان هستند و در این زمینه کتاب هم زیاد دارند اما 
فضای کودکانه در مجالت رشد کم دیده می شود. در مورد آب، 
خاک و باد خیلی مهم است که چگونه حرف بزنیم. شاکله ای 
که در مجالت رشــد وجود دارد طبق فرمول درست است؛ ما 
باید در مورد محیط زیست و اهمیت آب حرف بزنیم. اهمیت 
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آب را زمانی می فهمیم که آب را نداشته باشیم. اما نگاه کودک 
این است که اگر آب وجود نداشته باشد در یک وحشت زندگی 
خواهد کرد. چون بچه ها در این سن، در دورة  امید قرار دارند، 
پس اگر مسئله را مطرح می کنید حتماً باید راه حل هم ارائه 
بدهید. درست است که ما می خواهیم واقعیت را به او بگوییم 
اما باید راهکار را هم برایش توضیح بدهیم.  باید روزنة امیدی 
وجود داشته باشد تا بچه ها کنش گر بار بیایند نه ناامید. در واقع 
ما داریم این فرمول را اینجا اجرا می کنیم که کار درستی هم 
هست اما برای تأثیرگذاری اش بر روی بچه ها باید یک تجدید 

نظری انجام بدهیم. 
نکتة  بعدی این اســت که  بچه هــا دریافت آنی به عنوان 
جایزه می خواهند. وقتی در مورد فلسفه با بچه ها حرف می زنیم 
و یک بحث فلسفی را با ایجاد سئوال شروع می کنیم، باید به 
این موضوع توجه کنیم که کالس فلسفه با نوشتن برای بچه ها 
و فلســفه نگاری برای بچه ها تفاوت عمده ای دارد. در کالس 
فلسفه بچه ها آمده اند که فلسفه بشنوند و معلم می تواند آن ها 
را هدایت و کنترل کند. اما وقتی نویسنده دیگر حضور ندارد 
که بچه ها را هدایت و کنترل کند. این چطور در متن خودش 
را نشان می دهد؟ ما می خواهیم بچه ها فکر کنند و به استدالل 
کــردن عادت کنند. چرا در کالس جواب می دهد اما در زمان 

نوشتن جواب نمی دهد؟
چون اوالً بچه حوصله اش سر می رود. او نمی داند چرا از او 
سئوال شده و نمی داند که نویسنده می خواهد قدرت استنتاج 
او را زیاد کند. بنابراین بدون اینکه متوجة هدف نویسنده بشود، 
از این صفحه می گذرد. این صفحه چگونه می  تواند موفق شود؟ 
جایــی که از اول به بچه بگوید که ایــن صفحه با تو چه کار 
می کند و کدام مشــکل تو را حــل می کند. اگر این صفحه را 

انجام بدهی چه می شود. این موضوع در خودشناسی مصداق 
دارد. اگر در موضوع خودشناسی اول برای بچه ها طرح مسئله 
کنید که: اگر تو دلخور باشــی، اما فکر کنی عصبانی هستی و 
بلد نباشی به احساست برچسب بزنی باید این کارها را بکنی 
چون نمی توانی با دوستت ارتباط برقرار کنی؛ مادرت بد حرفت 
را می فهمد و …  باید این مســائل را در قالب یک لید سه یا 
چهــار خطی برایش طرح کنیم و در ادامه برایش راهکار ارائه 
بدهیم. در دنیای روانشناســی برای اینکه حوصلة کودک سر 
نرود، این تمرین ها را به صورت بازی در آورده اند. حاال اگر من 
نویسنده تشخیص دادم که بچه به این موضوع نیاز دارد باید به 

سراغ بازی هایی که برای آن وجود دارد بروم. 

طنز در مجالت رشد نوجوان و جوان
افزایش بخش طنز در مجالت رشد نوجوان و رشد جوان 
در دورة  جدید، باعث شده که جای تنفس مجله خیلی بیشتر 
شود. شعرها بســیار به روز هستند. اما بخش خودشناسی در 
مطلب »نقشة راه« در رشد جوان خیلی کلی و انتزاعی است. 
االن بچه ها حوصلة خواندن کلیات را ندارند. بهتر اســت همة 
مطالــب توی دید و به صورت نکته و کاربردی باشــند. طرح 
مســئله، نکته و کاربرد. چون فقط به اندازة دو صفحه فرصت 
داریم که در مورد این مسئله حرف بزنیم و نباید این مقدار را 
صرف نکات انتزاعی کنیم به شکلی که نکات کاربردی اش روی 

هوا بماند. 
نکتة بعدی جذابیت عکس های مجله اســت. مجلة رشد 
جوان مطالب خوبی دارد اما از عکس در آن کم استفاده شده 
است. این مجله بیشتر متن گرا است. شاید دلیل آن این است 
که آن ها احساس می کنند مخاطبانشان سواد زیادی دارند و 
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بیشتر می خوانند. اما باید بدانید تصویر یک قالب است. گاهی 
یک تصویر بیش از 1000 کلمه حــرف برای گفتن دارد. در 
مجلة رشد نوجوان ارتباط تصویر با متن به شکل بسیار خوبی 
اجرا شــده است و تصویر متن را کامل می کند. در مجله های 
دیگر به جز بخش داســتان های تصویــری، معموالً عکس به 

عنوان تزئین متن استفاده می شود. 
جلدهــای مجالت در دورة اخیر خیلــی جذاب تر بودند. 
امســال تصویرســازی های بیشتر و شــلوغ تری روی جلدها 
استفاده شده است. تنها تک چهره ای که روی جلد مجلة رشد 
جوان دیدم، تصویــر کیمیا علیزاده بود که خیلی توجه مرا 
جلب کرد و بالفاصله مجله را باز کردم تا آن گزارش را بخوانم. 
اما متن داخل مجله یک متن کوتاهی دربارة  او بود در حالی که 
من داشتم دنبال یک گزارش می گشتم. چون متن یک )تصویر 
روی جلد( بود و متن یک همیشــه باید گزارش داشته باشد. 
ما در سایر مجالت عکس چهره نداریم و همیشه تصویرسازی 
هســتند. در حالی که این جلد از رشد جوان یکی از بهترین 
جلدهایی بود که در رشد جوان کار شده بود و چقدر حیف که 

مطلب آن تبدیل به یک گزارش جذابی نشد. 
یکـی از اتفاق هـای خـوب در مجـالت رشـد تسـاوری 
حضـور دختـران و پسـران در مجـالت رشـد اسـت. بچه هـا 
خیلـی روی ایـن موضـوع حسـاس هسـتند. آقـای امیریان 
یـک داسـتانی می نوشـتند بـه نـام شمشـیر عدالـت که یک 
داسـتان ماجراجویانه بود. داسـتان به عنوان داستان دنباله دار 
بسـیار قابـل قبـول بـود. اما عمـدة دختـران خواننـدة مجله 
نامـه می نوشـتند کـه چـرا ایـن داسـتان تمـام نمی شـود، 
چـرا شـخصیت دختـر نـدارد و …  اگر یک مجلـه ای خیلی 
دخترانـه یـا خیلـی پسـرانه باشـد بچه هـا خیلـی حسـاس 

می شـوند. تعـادل مجـالت رشـد در ایـن زمینـه بسـیار قابل 
اسـت. تقدیر 

نکتة  آخــر دربارة رابطة طولی مجالت رشــد با یکدیگر 
اســت. مجالت رشد در طول یک دورة 12 ساله دانش آموزان 
را پوشش می دهند. مجالت چون از یک گروه که سال هاست 
یکدیگر را می شناسند و از یک فضا و ایده بر می آیند، به طور 
طبیعی شبیه به هم هستند و یک فضا را تداعی می کنند. اما 
چه اتفاقی می افتد که ما طی این 12 سال همراهی بچه ها را 
احساس نمی کنیم؟ ما االن باید باشگاهی از مخاطبان داشته 
باشیم که از شش تا 18 سالگی با ما همراه هستند، اما این طور 
نیست. دو دلیل عمدة آن عبارتند از: شخصیت کلی مجالت 
که بزرگسال هســتند و صدای بچه ها از آن شنیده نمی شود 
که اگر اینطور بود ما شاهد بودیم که صدای یک کودک شش 
ساله به صدای یک جوان 18 ساله تبدیل شده است  در حالی 
که این اتفاق نیفتاده است. این همان فقدان حضور بچه ها در 
مجالت به شــکل مستمر است. اگر باشگاهی با عنوان باشگاه 
خوانندگان داشتیم، ممکن بود نقاشی بچه ای در سن هشت 
سالگی در مجله چاپ شده بود و االن شعر همان بچه در مجلة 
رشد جوان چاپ شود. یعنی وقتی قالب بچه ای به یک مجله 
گیر می کند او دیگر طرفدار آن مجله می شود و چه چیزی بهتر 
از این که مجالت رشد دارای طرفداران زیادی باشند. خبرنگار 
افتخاری مجالت رشد در مدارس یکی از کارهای خوبی است 
که می تواند انجام شــود. آموزش مداوم برای بچه ها باید انجام 
شــود. یعنی اگر برای دانش آموز کالس اول دبستان توضیح 
می دهیم اگر آب نباشد چه اتفاقی می افتد، همین دانش آموز 
وقتی به سال آخر دبیرستان می رسد، برای آب چه کار می کند 

و چه ایده هایی برای نگهداری آب دارد؟ 

163



طرح موفق بوده است
من مایل بودم قبل از شــروع این جلســه از شما بپرسم 
زمانی که طرح شــورای ســردبیری مطرح شد، شما چقدر با 
این طرح همدل بودید؟ ســوال دوم این بود که از نظر شــما 
مجالت رشــد چقدر آموزش و پرورشــی هستند. چون یک 
مجلة مخصوص شــهرداری باید برای شهرداری باشد و آنجا 
نمی توانیم کارهای آموزشــی و پرورشی انجام بدهیم. من با 
طرح این دو ســئوال صحبتم را شروع کنم. خود من وقتی در 
جریان طرح شورای سردبیری قرار گرفتم با اجرای آن موافق و 
همدل نبودم. فکر نمی کردم طرح موفقی بشود. چون در همه 
جای دنیا هر نشریه یک سردبیر با اختیارات مشخص و تعریف 

فضای نو، هوای نو

پروندۀ شورای سردبیری

سخنان ابراهیم زاهدی مطلق، نویسنده و کارشناس مطبوعات کودک و نوجوان

اشاره
مجالت رشد به دلیل مجله بودن، ناگزیر از رعایت اصول حرفه ای مطبوعاتی )ژورنالیسم( است. در دومین نشست نقد 
و بررسی مجالت دانش آموزی رشد که در دو دورة تحصیلی )96-1395 و 97-1396( با دو الگوی متفاوت تولید شده اند، 

ابراهیم زاهدی مطلق به جنبه های مطبوعاتی )ژورنالیستی( مجالت رشد در این دوره پرداخته است.
آنچه خواهید خواند، چکیدة سخنان اوست.

دومیــن نشســت نقد 
مجــالت  بررســی  و 
دو  در  دانش آموزی رشد 
دورة سال تحصیلی با دو 

الگوی تولید  محتوا

شــده دارد. نظر من این بود که مجله مانند تشکیالت اداری 
نیست. در تشکیالت اداری شــما برای مالقات با رئیس باید 
اول با مسئول دفتر او هماهنگ کنید و اگر رئیس وقت داشت 
می توانیــد او را مالقات کنید. اما در مجالت و روزنامه ها وضع 
به این صورت نیست. میز سردبیر وسط تحریریه است و همه 
در لحظه به او دسترســی دارند. من فکر نمی کردم این طرح 
خیلی موفقیت آمیز باشد. این موضوع را به بعضی از دوستان 
هم گفتم. اما بعد از انتشار چند شماره از مجالت دانش آموزی 
نظرم عوض شــد. چون که خیلی بهتر شده بود. بدون تعارف 
عرض می کنم. تصور نمی کردم طرح موفقی در بیاید. اما االن 

می بینم خیلی خوب شده است.
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مثل مجالتی در حوزة آموزش و پرورش، دادگستری و… 

آموزش و پرورش بدون مجالت رشد یعنی …؟
من کلیت مجالت آموزش و پــرورش را فقط یک مجله 
می بینم. مجلة آموزش و پرورش مجله ای اســت برای بچه ها 
و بزرگترها. آموزش و پرورشــی بودن و یکدســت بودن برای 
من به عنوان یک ناظر بیرونی مهم تر از همه چیز اســت. من 
مجالت را پیش از این به صورت جزیره های مســتقل از هم 
می دیــدم که حتی ارتباط تصویــری آن ها و با هم خیلی کم 
بود. بعضی از مجالت مانند مجلة رشد جوان برای خودش یک 
تصویرسازی و الگوی جداگانه داشت که با دیگر مجالت سازگار 
نبود. بعضی از مجالت صفحه آرایی اول با صفحة آخرشان فرق 
و همچنین با سایر مجالت دیگر متفاوت بود. بعضی از مجالت 
اساســاً آموزش و پرورش نبودند و اگر عبارت »ویژة آموزش و 
پرورش« را از آن حذف کنیم، می تواند یک مجلة عمومی که 
به صورت آزاد روی کیوســک فروخته می شود، باشد. این به 
معنی بد بودن نیست، اما ارتباط منطقی محتوایی با آموزش و 
پرورش نداشتند. وقتی ما برای آموزش و پرورش کار می کنیم 
وظیفه ای بر عهد ة ما گذاشــته شــده است به این صورت که 
باید مجله ای منتشر کنیم که این مجله به آموزش و پرورش 
دانش آمــوزان کمک کند. یعنی به آن ها آن ها کمک کند که 
کتاب ها و مســائل درسی را بهتر بفهمند. ضمن اینکه ارتباط 
مجله ای و ژورنالیســتی هم با محیطشان برقرار کنند. قاعدة 
مجله ای که  آموزش و پرورش منتشــر می کند همین است. 
وگرنه مخاطب مجلة سروش کودک می خرید. مجالت خارج 
از آموزش و پرورش هیچ تعهدی ندارند و به راحتی می توانند 
کتاب های درســی را نقد کنند. مجالت آمــوزش و پرورش 

مفهوم ژورنالیسم
در قدم اول باید ژورنالیسم را بشناسیم. در محیط آموزش 
و پرورش و به خصوص ســردبیران مجــالت تخصصی واژة 
ژورنالیسم را با تحقیر استفاده می کنند. همانطور که می دانید 
ریشة ژورنالیسم از واژة »ژور« در زبان فرانسه آمده است. ژور 
به معنی یادداشت های روزانه است که می تواند یادداشت های 
شــخصی و یا نوشــتن از وقایع روز باشد. در کار رسانه ای هم 
هر روز نویســی و هم به مسائل روز پرداختن مورد نظر است. 
وقتی می خواهیم یادداشت هایمان را به عنوان مجله در اختیار 
شــخص دیگری قرار بدهیم معمــوالً آن را فراوری می کنیم. 
کارهایــی روی اطالعات جمع آوری شــده انجام می دهیم و 
مناسب مخاطب خودمان عرضه می کنیم. مخاطبی که ممکن 
اســت کودک، بزرگسال و یا حتی کم سواد باشد. مطالب یک 
مجلة  تخصصی از نظر ادبیات و همچنین ســطم مطالب ارائه 
شده مناســب مخاطبان همان مجله است. مجالت تخصصی 
بعدها برای خودشان یک قانونی نوشتند و بر اساس آن قانون 
این مجالت دیگر ادامة کار روزنامه ها و مجالت عمومی نبودند، 
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نمی توانند کتاب های درســی را نقد کنند. مجالت آموزش و 
پرورش نمی توانند بعضی ادبیات را به کار ببرند. این مجالت در 
بخش طنز نمی توانند برخی حرف ها را بزنند. یعنی این مجالت 

محدودیت هایی دارند.

رشته ای به نام شورای سردبیری
به نظر من بعد از شروع به کار شورای سردبیری، وضعیت 
نسبت به سال های قبل خیلی متفاوت شد. احساس من این 
بود که رشــته ای ایجاد شد به نام شــورای سردبیری. شورای 
ســردبیری با تخصص ها، قابلیت  هــا و توانایی های متفاوت، 
همة مجالت را پوشــش می دادند. اعضای شــورا به درستی 
می دانســتند که هر مجله چه قابلیت هایــی دارد و از در چه 
مواردی دارای کمبود و نقص اســت. قباًل هر سردبیری فقط 
با مجلة خودش ســر و کار داشت و کاری نداشت که در سایر 
مجالت چه اتفاقی می افتد. اما امروز دیگر این اتفاق نمی افتد 
چون اعضای شورای سردبیری خودشان در مجالت هم حضور 
دارند و به نظرم این کمک خیلی زیادی کرده اســت. من در 
تحلیل ها و ارزیابی های خودم عامل اصلی موفقیت را تشکیل 
شورای ســردبیری می دانم. به این دلیل که از طریق شورای 
سردبیری مجالت به هم وصل شده اند و از طریق همین اتصال 
به این موضوع رســیده ایم که همة  مجالت رشد درواقع یک 
مجله هســتند. مجله ای که می تواند 1700 صفحه ای باشد. 
امروز من با یک مجله ای روبه رو هستم که همة بخش های آن 

با هم ارتباط دارند.
در بعضی از روزنامه شــاهد هستیم که یک صفحة آن از 
اقتصــاد خرد صحبت می کند و صفحة دیگرش دربارة تعاونی 
مطلب می نویســد و صفحة بعدی دربارة اقتصاد کالن مطلب 

دارد. دربارة سیاســت مطلــب دارد، از حزب مؤتلفه حمایت 
می کنــد و در صفحه ای دیگــر دارد دربارة جناح چپ مطلب 
می نویسد. هیچ کدام از مطالب برخی روزنامه های اصاًل ربطی 
به هم ندارند و وقتی ما آن ها را می خوانیم آشــفته می شویم 
چون وحدتی در مطالب آن ها نمی بینیم. اما وقتی یک مجلة 
معتبر و با حساب کتاب را که نگاه می کنید، کلیت آن یک چیز 

را ارائه می کند. هر بخش، بخش دیگری را تقویت می کند. 
عرض من ایــن بود که االن مجالت دانش آموزی رشــد 
یکدیگر را تقویت می کنند. یعنی مجلة رشد کودک بچه ها را 
در این دوره آماده می کند که در دورة بعد مجلة رشد نوآموز را 
بخوانند. البته این کار به عمد و با تصمیم قبلی اتفاق نیفتاده 
اســت. ارتباط منطقی که در پنج شــمارة اخیر که من دیدم 
وجود دارد کاماًل محســوس است. کاماًل معلوم است که یک 
جریان فکری واحد در همة مجالت وجود دارد و امیدوار هستم 

که این ماجرا ادامه پیدا کند. 
هدف انتشــار مجالت در آموزش و پرورش تبلیغ جاهای 
دیگر نیست. هدف این است که به آموزش بچه ها کمک کند. 
در انتشارات مدرسه هم باید هدف همین باشد. دلیل این که 
یک نهاد و ارگان تصمیم میگیرد رسانه ای داشته باشد، در قدم 
اول حفظ خودش و حفظ منویات انتشار منویات خودش است. 
آن ها برای انتشــار مطالب وزارت دارایی یا دادگستری مجله 
در نمیآورند و تعهــدی هم در این زمینه ندارند که اگر تعهد 
داشتند هرچند وقت در مجالت باید عکس وزیر دادگستری 
را هم می گذاشتیم. این مســئله قباًل در مجالت رشد خیلی 
محســوس بود. من در جلسات با سردبیران مجالت می گفتم 
مثاًل این مطلب یک رپرتاژ آگهی برای فالن شــرکت است و 
هیچ ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد. اگر بخواهیم مجالت را 
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دانش آموزی ببینیم یعنی مجالت مجالت باید به آن کارهایی 
که آموزش و پرورش می خواهد کمک کنند. ممکن است در 
آموزش و پرورش فضایی باشدکه بگویند در مجالت کتاب های 

درسی را هم نقد کنید. 
مــن مجالت رشــد را در گذشــته آموزش و پرورشــی 
نمی دیدم. اما االن خیلی بهتر شــده و آموزش و پرورشــی تر 
شده اند. این ترکیب جدید باعث شده که مجالت به آموزش و 

پرورش نزدیک تر شده اند. 

طنز، ابزار ژورنالیسم
مواردی وجود دارد که به نظرم  به این موضوع کمک کرده 
اســت. یکی از آن  ها طنز در مجالت است. طنز خیلی سرایت 
کرده و این یعنی به هدف ژورنالیســم نزدیک تر شــده است. 
ژورنالیســم ابزارهای دارد و با آن ها کار می کند. ما با کفشی 
که برای کوه استفاده میکنیم به مهمانی نمی رویم. ژورنالیسم 
به یک ســری ابزارهایی نیاز دارد از جمله طنز، طراحی، تیتر 
و عنوان و… این ها در مجالت دانش آموزی رشد خیلی بهتر 
شده اند. در شورای سردبیری به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه 
هدف حلقة وصل و یکدســت کردن، هماهنگ کردن و شکل 
هماهنگی ارگانیک داشتن مجالت کار کاماًل حرفه ای رسانه ای 
است. یعنی از جنس ارتباط است. در بحث ارتباط می گوییم 
چه اهدافی در ارتباط اســت، چند عنصر وجود دارد. شورای 
ســردبیری به این عناصر کمک کرده و باعث نزدیک شــدن 
مجالت به این اهداف شــده است. هدف از انتشار این مجالت 
همان است که االن مجالت به آن نزدیک شده اند. چرا شورای 
سردبیری کمک کرده است؟ چون تخصص های مختلفی در 
این شــورا وجود دارد. ممکن است تفکرات بعضی از این افراد 

اصالً یکی نباشد. این ترکیب هم ترکیب متنوع و قابلی از جهت 
قابلیت های مختلف هستند و هم در رشتة خودشان متخصص 
هستند. همه با هم مرتبط هستند. این ارتباط از جنس نیازهای 
مدرنیسم است و مجالت در چارچوب مدرنیسم حرکت می کنند. 

یعنی کامالً از حالت جزیره ای بودن خارج شده اند.

طراحی گرافیک مجالت
نکتة بعدی طراحی گرافیک مجالت است. بعضی وقت ها 
صفحه  آرایی مجالت، مناسب مجله نبود. باید بدانیم روزنامه، 
هفته نامــه و ماهنامه بــا هم فرق دارنــد. در بحث طراحی و 
گرافیک یکی از عواملی در عکس ها عامل انســانی اســت که 
بسیار هم مهم است. روی جلد و داخل مجالت کاماًل به چشم 
می خورد. ما به عنوان افراد رســانه  ای به محض اینکه مجله را 
نگاه می کنیم خوبی ها و ضعف های آن به چشممان می خورد. 
االن این مجالت را به لحاظ صفحه آرایی نرم تر از قبل می بینم. 
مهم تر از همه اینکه مجالت خیلی به هم نزدیک شد ه اند و به 

هم کمک می کنند. این یک نقطة قوت در رسانه است.
نکتة آخر اینکه به نظر من برگزاری جلســه های جدای 
از شــورای سردبیری با کادر نویســندگان مجالت نیاز است. 
چون شورای سردبیری وظیفة سردبیر را انجام می دهد گاهی 
نیاز اســت شورای ســردبیری با افرادی هم که برای مجالت 
مینویسند جلساتی داشته باشــند. از نکته های خوبی که در 
مجالت دیدم این است که بعضی از افراد هستند که در چند 
مجله مطلب می نویســند. این خوب است به شرطی که این 
آدم ها بدانند با چه هدفی در آن مجله هســتند. خوب است 
افرادی که در مجالت مختلف می کنند نشســت مشترکی با 

شورای دبیری داشته باشند.
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مقدمه 
الزمــة توليد مجــات مفيــد، اثربخش و جذاب، داشــتن 
برنامه ريزي اصولي و توليد روشــمند اســت و ناگزير از لحاظ 

دانش، تجربه و ذوق مرتبط به آن.
بديهي است به هر اندازه كه »اتاق فكر« يا شوراي برنامه ريزي 
نشريه اي، علمي تر و جامع تر و حرفه اي تر باشد، خروجي آن نيز 

به همان اندازه، پخته تر و جذابتر و مفيدتر خواهد بود.
با توجه به تجارب پيشــين، مديريت مجات رشــد در نظر 
دارد با تغيير الگوي »سردبيري واحد مجله« به الگوي »شوراي 
سردبيري مجات رشد«، گامي در مسير بهبود كيفيت بردارد.

اين آيين نامه، حاوي جزئيات اين الگوي مديريتي است.

مروری بر سند شیوه  نامة برنامه ریزي 
و تولید مجالت رشد دانش آموزي

پروندۀ شورای سردبیری

اشاره
فرایند تولید محتوای مجالت رشد دانش آموزی در دورة سال تحصیلی 97-1396 دچار دگرگونی اساسی شد. الگوی 
»تک سردبیری« به الگوی »شورای سردبیری« تغییر یافت. الزمة مدیریت هوشمندانه بر اساس الگوی جدید، شیوه نامة 
ـ بر اساس  برنامه ریزی و تولید خاصی را می طلبید. آنچه در ادامه خواهد آمد، محتوای کامل این ســند راهنمای عمل 
ـ است که ثبت کامل آن با عنوان »جلوه ای از مدیریت دانش در رسانه«  تغییرات سند در دورة سال تحصیلی 1397-98

خالی از لطف نخواهد بود.

)دورة تحصیلي 1397-98(

اهداف
1-2. بهبــود كيفيت محتوا و شــكل مجات رشــد و افزايش 

رضايتمندي مخاطبان؛
2-2. تقويت اهداف سازماني و پرهيز از سليقه زدگي فردي در 

طراحي و توليد مجات؛
3-2. ايجاد ارتباط طولي هوشمندانه مجات دانش آموزي به يكديگر.

چارچوب مفهومي )سرمشق ها و راهبردها(  
طراحي و تولید محتوا

سرمشقها:
1. تمركز و تاكيد بر رويكرد فرهنگي، تربيتي و پرورش در توليد محتوا
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2. توجه به مخاطب و تفاوت هاي فردي، جنسيتي منطقه اي او
3. بهره گيري از رسانه ها و فناوري هاي نوين

4. بهره گيري از روش هاي فعال و خاق

حوزه هاي تربیتي و یادگیري مورد تأکید مجالت رشد 
دانش آموزي

éحكمــتومعارفاســالمي)اعتقادات،اخالق
احكام(

راهبردها:
 آشنايي با اصول اعتقادي

 آمادگي براي عمل به وظايف ديني
 رعايت ارزش هاي اخاقي، صداقت، انصاف و عدالت

 احساس رضايت از هويت ايراني - اسامي
 انس بيشتر با قرآن

éفرهنگوزبانوهنر
راهبردها:

 توسعه سواد خواندن و ارتقاي فرهنگ مطالعه
 آشنايي با ادبيات فارسي

 افزايش قدرت تخيل و تفكر
 غنا بخشــيدن به ادراك حســي و عاطفي و كمك به درك 

زيبايي هاي طبيعت و زندگي

é سالمتوتربيتبدني
راهبردها:

 كمك به تقويت مهارت هاي حركتي و آمادگي جسماني
 آشنايي با اصول تغذيه سالم

 ايمني و مراقبت
 آشنايي با بازي ها و رشته هاي ورزشي

éآدابومهارتهايزندگي
راهبردها:

  آشنايي با آداب معاشرت و ارتباط و تعامل مناسب
  كســب مهارت هاي اجتماعي، دوســتي، همدلي، همكاري، 

انجام تكاليف و رعايت حقوق
  مديريت زمان و اوقات فراغت

  وظايف و مهارت هاي خانوادگي
  مديريت رفتارهاي هيجاني )شادي، خشم، عصبانيت و...(

  آداب كار و فعاليت  و معيشت

چشم انداز برنامة درسي ملي در حوزة تربیت
هدف، تربیت نسلي با ویژگي هاي زیر است:

1. موحد، مومن و معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئوليت ها 
و وظايف در برابر خدا، خود و ديگران

2. حقيقت جو، خردمند، دانش پژوه و عاقمند به علم و آگاهي، 
دانا و توانا، انتخابگر، آزادمنش

3. عدالت خواه، صلح طلب، ظلم ستيز، جهادگر، شجاع، ايثارگر، 
وطن دوست و جمع گرا

4. بااراده، اميدوار، خودباور و داراي عزت نفس، سالم و بانشاط
5. متخلق به ارزش هاي اخاقي، قانون مداري و...
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مجالت رشد از یک سو رسانه اي در نظام تعلیم و تربیت 
رسمي کشور محســوب مي شــوند و از این جهت رسالت و 
نقش هاي تربیتي و پرورشــي ویژه اي بر عهده دارند و از سوي 
دیگر به جهت ماهیت رســانه اي، تأکید بر مخاطب و تعاملي 
بودن و نیز انعطاف و غیررسمي بودن از برنامه و کتاب درسي 

رسمي فاصله مي گیرند.

ساحتهايتربيتيدربرنامةدرسيملي
عرصهها

عناصرتربيت
رابطهباخلقترابطهباخلقرابطهباخالقرابطهباخود)مخلوق(

عقل
حكومت عقل بر احساس 
و عاطفه و مهارت رفتار و 

كنش با عقل

غور در خالق و شناخت او 
با اتكا به عقل و فلسفه و 

پرهيز از خرافات

پرهيز از پيشداوري، 
قوم گرايي، نژادگرايي و برخورد 

با معيارهاي برابر با همه

تعقل در بهره برداري و استفاده 
از طبيعت و آينده نگري نسبت 

به آن

ايمان
ايمان به هويت الهي و 

كرامت فردي انسان
ايمان به توحيد، نبوت، 

معاد، عدل و امامت
ايمان به توانمندي هاي جمعي

ايمان به ارزشمندي و 
قانونمندي خلقت و طبيعت

علم
شناخت خود و خاقيت هاي 

خويش
شناخت حق تعالي و صفات 

الهي

شناخت حقوق و 
مسئوليت هاي اجتماعي و 

اهميت زندگي جمعي

علم نسبت به پديده ها و قوانين 
جهان و چگونگي ارتباط انسان 

با حيات

عمل
بكارگيري خاقيت هاي 

وجودي خود براي دستيابي 
به هويت و تعادل

عمل به آموزه هاي ديني، 
انجام واجبات و ترك 

محرمات

كوشش براي حفظ تعادل و 
تعالي جامعه

بهره گيري از علم براي توليد و 
توسعه و حفظ محيط زيست

اخالق
متعهد به ارزش هاي 

اخاقي، صداقت، عدالت، 
احسان و نوع دوستي

رعايت تقواي الهي در 
زندگي 

تقدم بخشيدن منافع ملي و 
جمعي به منفع فردي

ارزش قائل شدن براي مخلوقات 
هستي و محيط زيست

اهداف تربیتي و پرورشي مورد انتظار از مجالت رشد
)مبتني بر سند تحول بنیادین و برنامة درسي ملي(

بــا چنیــن درک و دریافتــي از جایگاه مجالت رشــد 
سرمشــق هاي کالن برنامه ریــزي محتوایي آن هــا را چنین 

مي توان ترسیم کرد:
1. انتظارات نظام تعلیم و تربیتي رسمي کشور )مبتني بر 
سند تحول بنیادین، برنامة درسي ملي و برنامه هاي توسعة پنج 

سالة کشور(.
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مديرمسئول

سرگروههايتوليد
محتواوشكل

طراحگرافيك
ويراستار

شورايسردبيريمجالترشددانشآموزي

دبيرانمجالترشددانشآموزي

دستياراندبيرانمجالترشددانشآموزي

2. نیازها، عالئق و نگرش هاي مخاطبان )با توجه به تنوع 
و تکثر آن بر حسب گروه هاي سني، جنسي و نیز منطقه اي(.

3. معیارها و شــاخص هاي رســانه اي )با توجه به تحول 
رسانه ها و تنوع قالب ها و تکنیک ها(.

نیازها، عالئق و نگرش هاي مخاطبان بر حسب پژوهش هاي 
دوره اي و منظم نیازسنجي و نگرش سنجي در طول برنامه هاي 
توسعة پنج ســاله باید مورد توجه قرار گیرد و یا از یافته هاي 

پژوهش هاي ملي و منطقه اي احصا شود.
معیارها و شــاخص هاي کالن رسانه اي نیز اگرچه روشن 
است اما با تغییر و تحوالت روزافزون رسانه ها و نیز تنوع قالب ها 
و تکنیک هاي رسانه اي الزم است به طور مستمر مورد بازنگري 

و تجدیدنظر قرار گیرند.
آنچه اکنون پیش روي شماست اهداف مورد انتظار نظام 

تعلیم و تربیت کشور از مجالت رشد از منظر رویکرد فرهنگي- 
تربیتي است، که بر اساس اسناد باالدستي سند تحول بنیادین، 

برنامة درسي ملي و برنامة توسعة پنج ساله تهیه شده است.
در این ســند پنج هدف کلي در حوزه هاي تربیت دیني و 
اخالقي، اجتماعي، زیستي، فرهنگي- هنري و علمي- پژوهشي 
از اســناد مرجع احصاء و ذیل هر هدف پنج راهبرد با تفکیک 
راهکارها براي هر یک از دوره هاي چهارگانه تحصیلي مشخص 

شده است.
شــوراي ســردبیري هر گروه از مجالت رشــد باید این 
اهداف تربیتي و پرورشي موردانتظار را در کنار نیازها، عالئق 
و نگرش هاي مخاطبان و نیز مقتضیات و مالحظات رسانه اي 

مبناي برنامه ریزي ساالنه خود قرار دهند.
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مقدمه
به منظور هم افزایی و تقویت روحیة مشارکت و پرهیز از 
سلیقه زدگی و سیطره برداشت های فردی بر اهداف سازمانی و 
مصالح و منافع اجتماعی، ســاختار مجالت رشد دانش آموزی 
در حوزة ســردبیری در قالب »شورای سردبیری« مدیریت و 

برنامه ریزی خواهد شد.

اهداف
 کیفیت بخشی به محتوا و شکل مجالت دانش آموزی با توجه 

به اهداف سازمانی؛
 افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان و افراد ذی ربط، ذی نفع 

و ذی عالقه به مجالت دانش آموزی.
 ارتباط اصولي مجالت دانش آموزي با هم.

ترکیب شورا
شورایی متشکل از مدیر مسئول به عنوان رئیس شورا، 12 
نفر از کارشناسان متخصص حوزة مطبوعات کودک و نوجوان 
که عمدتاً ســرگروهي، گروه هاي مختلف را دارند به انتخاب 

مدیر مسئول، پنج نفر دبیران شوراي مجالت دانش آموزی.
تبصره: یک نفر از اعضا به عنوان »دبیر و تنظیم  کنندة 

صورتجلسات شورا« تعیین خواهد شد.

وظایف شورا
 بررسي و تعیین سرگروه های تولید محتوا با تصویب مدیر مسئول؛

 برنامه ریزی و تدوین برنامة ساالنة مجالت با توجه به اهداف 
و راهبردهای سازمانی؛

 نظارت و کنترل بر فرایند تولید و چاپ سپاری؛
 تجزیه و تحلیل و بازخوردشناسی مجالت در مراحل تکوین 

و پایان دوره و اصالح ورودی ها و فرایندها، پس از پایان دوره.

زمان بندی تشکیل شورا
شورا به شکل هفتگی و طبق جدول زمان بندی در روزهای 
دوشنبه از ساعت 11 لغایت 16 در سالن جلسات دفتر تشکیل 

جلسه می دهد.
تبصره: زمان برگزاري جلســات با توافق اعضاي شــورا قابل 

تغییر است.

نحوة تصویب موضوعات
هر مسئله یا پرونده ای پس از تجزیه و تحلیل کارشناسی، بر 
اساس نظر مثبت اکثریت اعضا شورا تصویب می شود و در صورت 

اختالف نظر، مدیرمسئول، تصمیم گیرندة نهایی خواهد بود.

دبیران مجالت رشد دانش آموزي
تعریف

 دبیران مجالت، مسئولیت اصلی پیگیری و تولید و نظارت بر 
آماده سازی محتوای مجله را زیر نظر »شورای سردبیری« خواهند 
داشت. این افراد مستقیم توسط مدیر مسئول انتخاب خواهند شد.

عوامل انساني و شرح وظایف
شوراي سردبیري مجالت رشد دانش آموزي
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وظایف:
1. حضور مرتب در جلســات شــورای ســردبیری و پیگیری 

مصوبات شورا؛
2. پیگیری آماده سازی و تولید مجالت طبق جدول زمان بندی 
و با همکاری اعضای گروه اجرایی مجله )دســتیار اجرایی، 

طراح گرافیک و ویراستار(؛
3. ایجاد هماهنگی و پیگیری با سرگروه های تولید محتوا؛

4. ایجاد هماهنگی و پیگیری دغدغه های برنامة درسی ملی و 
ارائه سوژه های مرتبط با محتوای کتاب های درسی مخاطبان 

به سرگروه های تولید محتوا؛
5. حضور در مدارس و گفت وگوی چهره به چهره با مخاطبان 

و انعکاس بازخورد نظرات آن ها به اعضای شورا؛
6. پیگیری بازبینی دقیق نمونه های حروفچینی 1 و 2 و ماکت 
اولیه و نهایی و اصالح نقطه نظرات اعضای شورای سردبیری 

و تصویب ماکت نهایی؛
7. مطالعه کلیه ماکت هاي رشــدهاي دانش آموزي در طول 

سال تحصیلي و ارائة نظرات؛
8. امور عنداللزوم در ارتباط با مجالت رشد دانش آموزي که از 

سوي مدیرمسئول ارجاع مي شود.

نحوة حضور دبیران
دبیران حداقل 20 و حداکثر 24 ساعت در هفته در دفتر 
مجالت حضور خواهند داشــت. زمان حضــور دبیران پس از 

توافق مدیرمسئول و دبیران تعیین مي شود.
تبصره: برخي از وظایف دبیران در ســاعاتي غیر از ســاعات 

مذکور در منزل و... انجام خواهد شد.

سرگروه هاي تولید محتوا
تعریف 

این افراد، به پیشــنهاد اعضاي شــوراي سردبیري مجالت 

دانش آموزي رشــد و با تصویب مدیرمسئول و به لحاظ اجرایي، 
زیــر نظر دبیران مجالت و به لحاظ محتوایي، زیر نظر شــوراي 
سردبیري، انجام وظیفه خواهد کرد. تالش بر این است که اکثریت 

قریب به اتفاق سرگروه ها از میان اعضاي شوراي سردبیري باشد.

شرح وظایف:
1.  تشکیل گروه تخصصي حداقل با 3 صاحب نظر و ارائة برنامة 

ساالنه براي مجالت در قالب الگوي ضمیمة 1؛
2. ارائة برنامة ساالنه در شوراي سردبیري و اعمال نظرات اعضا 

و اصالح نهایي و ارائة مجدد به شورا؛
3. پیگیري تولید محتوا طبق برنامة مصوب و استانداردهاي 

تولید محتوا، طبق جدول زمان بندي تولید و آماده سازي؛
4. همکاري مستمر با دبیر مجله جهت تسهیل در امور اجرایي؛

5. تأیید نهایي محتوا پس از تنظیم متن نهایي.

دستیاران دبیران مجالت رشد دانش آموزی
تعریف 

این افراد، به انتخاب مدیر مسئول و زیر نظر دبیران مجالت 
دانش آموزی و در چارچوب شیوه نامة برنامه ریزی و تولید مجالت 

دانش آموزی رشد، به ایفای نقش خود خواهند پرداخت.

شرح وظایف:
1. پیگیری امور آماده سازی و تولید مجالت از مرحلة دریافت 

مطالب تا ارائه ماکت نهایی مجله؛
2. همــکاری با دبیران مجله جهت دریافت مطالب گروه های 

تولید محتوا و دریافت مطالب؛
3. پیگیری امور تشکیل جلسات گروه های تولید محتوا؛

4. پیگیری روند آماده سازی )ویرایش، حروفچینی، ماکت خوانی 
و ...( طبق جدول زمان بندی. 

5. همکاري با ســرگروه مربوطه در امر تهیه و تنظیم محتوا،  

173



برگزاري جلسات و دریافت مطالب؛
6. انجام امور عنداللزوم در ارتباط با مجالت رشد دانش آموزي 

که از سوي دبیران رشد ارجاع مي شود.

ویراستار و طراح گرافیک مجالت رشد دانش آموزي

تعریف
 این افراد به پیشنهاد اعضای شورای سردبیری مجالت 
دانش آموزی رشد و با تصویب مدیرمسئول و به لحاظ اجرایی، 
زیر نظر دبیران مجالت و به لحاظ محتوایی، زیر نظر شورای 

سردبیری، انجام وظیفه خواهند کرد.

شرح وظایف
1. پیگیري امور اجرایي مرتبط به خود طبق جدول زمان بندي؛
2. ایجاد تعامل سازنده با دبیران مجالت و دستیار دبیران مجالت؛
3. اصالح موارد ضروري در اسرع وقت و همکاري مستمر با 

دفتر مجله.

نحوة حضور
طراح گرافیست در مراحل تولید و آماده سازي، حداقل 20 
ساعت در هفته در دفتر حضور خواهد داشت. ویراستار مجله 
به شکل پروژه اي پرونده مجله را ویرایش مي کند و در صورت 
نیاز و تشــخیص دبیر مجله، باید طبق ساعات توافق شده در 

دفتر مجله حضور داشته باشد. 

مشخصاتعناوينواسامیسرگروهواعضایگروههایتوليدمحتوا

نامونامخانوادگيسرگروهعنوانگروهرديف

بابك نيك طلبشعر1

2
داستان: كودك، نوآموز،دانش آموز)خاق(

دانش آموز، نوجوان، جوان
فاطمه قاسم نيا
احمد دهقان

ناصر نادريدين و قرآن3

شاهده شفيعيآداب و مهارت هاي زندگي4

احمد عربلوسامت و تربيت بدني5

سيدامير سادات موسويعلمي، آموزشي و فناوري6

طاهره خردوربازي و سرگرمي)آشپزي، جدول و كاردستي(7

مجيد راستيبهداشت و محيط زيست8

محبت اهلل همتيجغرافيا و ايران شناسي9

حبيب يوسف زادهطنز )لطيفه، ...(10

مرجان فوالدوندگروه گزارش و گفت وگو11

كاظم طاييهنري )گرافيك و عكس(12

سيدكمال شهابلودبير شورا و كارگروه توليد و بازرگاني13
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جدولساختارمحتواييوميزانصفحات)حجم(مطالبدرمجالتدانشآموزي

رشدجوانرشدنوجوانرشددانشآموزرشدنوآموزرشدكودكمرتبطبهگروهعنوانمطالبرديف

شعر1

ادبيات داستاني )داستان، افسانه، نمايش نامه و...(2

دين و قرآن3

آداب و مهارت هاي زندگي4

سامت و تربيت بدني5

علمي، آموزشي و فناوري6

بازي و سرگرمي)آشپزي، جدول و كاردستي(7

بهداشت و محيط زيست8

جغرافيا و ايران شناسي9

طنز )لطيفه، ...(10

گزارش و گفت وگو11

3232324848جمعكلصفحات

جدولزمانبنديوپيگيريبرنامهريزيوتوليدمجالترشددانشآموزي

زمان
مراحل

دی 
96

بهمن
96 

اسفند 
96

فروردين
97 

ارديبهشت 
97

خرداد 
97

تير
97 

مرداد
97 

شهريور 
97

مهر
97 

آبان
97 

آذر
97 

تعيين  شوراي سردبيري و سرگروه توليد 
محتوا

ارائة برنامة ساالنه گروه ها

تصويب برنامة ساالنه مجات

پيگيري توليد و آماده سازي طبق جدول 
زمان بندي

دريافت بازخورد از مخاطبان

نيازسنجي و پژوهش و تعيين اولويت ها 
براي دورة آتي
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تشكيلشورايسردبيريمجالترشددانشآموزيو
تعيينسرگروههايتوليدمحتواواعضايآن

تهيهبرنامهساالنهبخشهايگوناگونمجالتتوسط
گروههايتوليدمحتواوارائهآندرشورايسردبيري

توليدمحتوادرگروههايتوليدمحتوابراساسجدول
زمانبنديوپيگيريتوسطدبيرانمجالت

پيگيريمراحلآمادهسازيوتوليدمجالتتوسط
دبيرانمجالتوباهمياريدستيارانخود

مطالعهماكتنهاييتوسطشورايسردبيريوارائة
نظراتكارشناسي

ارسالماكتنهاييجهتچاپپسازطيمراحلتأييد

بازنگريدرگروهتوليدمحتوا

بازنگريدرگروهتوليدمحتوا

بازبينينهاييپروفتوسطدبيرانمجالتوتأييدآن
وچاپسپاري

برنامهنيازبه
اصالحدارد؟

ماكتنيازبه
اصالحدارد؟

بله

بله

خير

خير

ي
يز
هر

نام
بر

لة
رح

م
ي
از
هس

اد
آم

دو
ولي

ةت
حل

مر

روندنماياجرايي
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 éهدف1.تربيتوپرورشدينيواخالقي

ف
ردي

دورههایتحصيلی

راهبردها
دورهدومابتداييدورهاولابتدايي

دورهاول

متوسطه
مالحظاتدورهدوممتوسطه

1-1
آشنايي، درك جلوه ها، پاسخ به سؤاالت و استدالل پيرامون 

اصول دين شامل توحيد، نبوت، امامت،واليت و معاد
درك جلوه هاي اصول دين آشنايي با اصول دين

در زندگي

درك نسبت به 
اصول دين و پاسخ 

به سؤاالت ديني

استدالل عقلي و علمي 
پيرامون اصول دين

1-2
آشنايي، درك، عمل، استدالل و تحليل جامعه بر اساس 
ارزش هاي اخاقي، صداقت، انصاف، عدالت، وفاداري و 

امانت داري 

آشنايي با 
ارزش هاي اخاقي

كسب آمادگي براي عمل به 
ارزش هاي اخاقي

درك چالش و 
مشكات اخاقي 

جامعه

استدالل پيرامون 
ارزش هاي اخاقي

آشنايي، كسب آمادگي، عمل و استدالل پيرامون احكام و 1-3
فرايض ديني چون نماز، روزه و... 

آشنايي و كسب 
آمادگي براي عمل 

به فرايض

عمل به فرايض و احكام 
ديني

عمل به فرايض و 
درك و شناخت 

نسبت به آنها

عمل و استدالل 
پيرامون فرايض ديني

آشنايي با قرائت، درك، تدبر و تأمل و تحليل جامعه بر اساس 1-4
تدبر و تأمل در درك و شناخت آيات قرآنآشنايي با قرائت قرآنآيات قرآني

آيات قرآن
تدبر و تأمل و تحليل 

جامعه بر اساس آيات قرآن

آشنايي، درك و شناخت؛ بررسي و تحليل سيره و سنت ائمه 1-5 
و اسوه ها و الگوهاي ديني

آشنايي با زندگي 
ائمه و اسوه هاي 

ديني

درك و شناخت زندگي 
اسوه هاي ديني

درك  شناخت و 
تدبر در زندگي ائمه

تحليل سيره و سنت 
ائمه و اسوه هاي ديني

جدولمحتوايیبرنامةساالنه

ف
عنوانمطلبعنوانمجلهردي

نامونامخانوادگي
نويسنده/نويسندگان

حجم
)صفحه(

قالب
نوشتاري

موضوعات)نحوةارتباطبا
سرمشقهاوراهبردها(

رشد كودك1

رشد نو آموز2

رشد دانش آموز3

رشد نوجوان4

رشد جوان5

امضاسرگروهوتاريخ:      

ضمیمة 1: جدول ارائه برنامة سرگروه هاي تولید محتوا

نام و نام خانوادگي سرگروه:  عنوان گروه:     مشخصات:    

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه:
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 éهدف2.تربيتوپرورشاجتماعي

ف
ردي

دورههایتحصيلی

راهبردها
مالحظاتدورهدوممتوسطهدورهاولمتوسطهدورهدومابتداييدورهاولابتدايي

آشنايي با عائق و توانايي هاي فردي، ويژگي هاي شخصيتي و 2-1
مؤلفه هاي هويت فردي اجتماعي )ملي و ديني(

آشنايي با عائق و 
توانايي هاي فردي

شناخت ويژگي هاي 
شخصيتي

شناخت مؤلفه هاي هويت 
فردي و اجتماعي

شناخت و ارتقاي هويت 
ديني و ملي

آشنايي با نقش ها و آشنايي با نقش ها و مسئوليت ها در خانواده، مدرسه، محله و جامعه2-2
مسئوليت هاي فردي

آشنايي با نقش ها 
و مسئوليت هاي 

خانوادگي

آشنايي با نقش ها و 
مسئوليت ها در مدرسه 

و محله

آشنايي با نقش ها و 
مسنوليت ها در جامعه

2-3
آشنايي با نهادها و گروه هاي اجتماعي، نحوه شكل گيري و تغيير و 
تحوالت و سازوكارهاي تداوم و تغيير آن ها و نقد و ارزيابي فرهنگ 

ايراني- اسامي

آشنايي با گروه هاي 
اجتماعي و نحوه 

شكل گيري

آشنايي با نحوه 
تغيير و تداوم 

گروه هاي اجتماعي

آشنايي با نحوه 
شكل گيري نهادهاي 

اجتماعي

آشنايي با سازوكارهاي 
تداوم و تغيير نهادهاي 

اجتماعي

آشنايي با فرايندهاي توليد كاال و خدمات، فرهنگ مصرف، روش هاي 2-4
سرمايه گذاري و پس انداز و سازوكارهاي اشتغال و كارآفريني

آشنايي با فرايندهاي 
اساسي توليد كاال و 

خدمات

آشنايي با فرهنگ 
مصرف و الگوهاي 

مصرف بهينه

آشنايي با روش هاي 
پس انداز و سرمايه گذاري

تحليل و بررسي 
سازوكارهاي اشتغال و 

كارآفريني

آشنايي با الگوها و اسوه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي2-5 
آشنايي با الگوهاي 
اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي

درك ديدگاه ها و 
نگرش هاي الگوهاي 
فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي

تحليل تأثير ديدگاه هاي 
نظري و مشي عملي 
الگوهاي اسوه هاي 

اجتماعي

نقد و بررسي ديدگاه هاي 
نظري و مشي عملي الگوها 

و اسوه هاي اجتماعي

éهدف3.تربيتوپرورشاجتماعي

ف
ردي

دورههایتحصيلی

راهبردها
دورهدومابتداييدورهاولابتدايي

دورهاول

متوسطه
مالحظاتدورهدوممتوسطه

3-1

شناسايي ويژگي ها و نيازهاي جسمي، روش هاي 
برطرف كردن آن ها، اصول سامت جسمي و رواني و 
عوامل تقويت و تحديد سامت جسم و روان )تغذيه، 

تفريح، ورزش(

آشنايي با ويژگي ها 
و نيازهاي جسمي 

و رواني

آشنايي با روش هاي برطرف كردن 
نيازهاي جسمي

شناخت اصول 
سامت جسم 

و روان

شناخت و تحليل عوامل 
تقويت و تحديد سامت 

جسم و روان

3-2
آشنايي با الگوهاي زيست مناسب، الگوهاي 

رفتاري، نقاط قوت و ضعف فردي و عوامل تقويت و 
تحديدكننده زيست مناسب

آشنايي با الگوهاي 
بررسي نقاط قوت و شناخت الگوهاي رفتاري مناسبزيست مناسب

ضعف خود
تحليل عوامل تقويت و 
تحديد زيست مناسب

3-3
آشنايي با سامت فردي و اجتماعي، مسئوليت در قبال 

سامتي خود، خانواده و جامعه، مهارت هاي زندگي 
سالم و مشاركت در پروژه هاي سبك سالم زندگي

آشنايي با سامت 
فردي و اجتماعي

آشنايي با مسئوليت در قبال سامتي 
خود، خانواده و جامعه

شناخت مهارت هاي 
زندگي سالم

مشاركت در پروژه هاي 
سبك زندگي سالم

3-4
آشنايي با محيط زيست، تأثير متقابل انسان و محيط 

بر يكديگر، شناخت محيط زيست زندگي خود و تحليل 
عوامل تحديد و تقويت كننده محيط زيست

آشنايي با محيط زيست 
شناخت تأثيرات متقابل انسان و محيطزندگي خود

آشنايي با عوامل 
تقويت كننده 
محيط زيست

تحليل عوامل تخريب كننده 
محيط زيست

آشنايي با الگوها و اسوه هاي زيست فردي، گروهي، 3-5 
اجتماعي و محيطي مناسب

آشنايي با الگوهاي 
ورزشي و بهداشتي

آشنايي با گروه ها و سازمان هاي 
بهداشتي و ورزشي

آشنايي با 
سازمان  هاي 

مردم نهاد حفظ 
محيط زيست

تحليل نقش گروه ها 
و انجمن ها در حفظ 

محيط زيست
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éهدف4.تربيتوپرورشفرهنگيـهنري

ف
ردي

دورههایتحصيلی

راهبردها
مالحظاتدورهدوممتوسطهدورهاولمتوسطهدورهدومابتداييدورهاولابتدايي

درك و دريافت حسي و زيبايي شناختي از 4-1
هستي و پديده هاي آن و زندگي اجتماعي

دريافت حسي از پديده ها به 
زبان هنر

مشاهده عناصر 
زيبايي شناختي پديده ها و 

طبقه بندي آن ها

كشف  اصولي زيبايي شناختي 
هستي

مطالعه زيبايي ها در 
پديده هاي زندگي 

اجتماعي

4-2
شناخت معيارهاي زيبايي شناختي، تحليل 
و بررسي آن ها و ارزيابي پديده ها بر اساس 

اين معيارها

آشنايي با معيارهاي 
زيبايي شناسي

تحليل آثار هنري بر اساس 
معيارهاي زيبايي شناختي

درك روابط و ساختارهاي يك 
موقعيت يا اثر بر اساس معيارهاي 

زيبايي شناختي

نقد و ارزشيابي آثار 
فرهنگي و هنري 

بر اساس معيارهاي 
زيبايي شناختي

4-3
آشنايي با زبان و ادبيات فارسي، ميراث 

فرهنگي و هنري كشور و تحليل و بررسي 
نقش و كاركردهاي آن ها

آشنايي با زبان و ادبيات فارسي 
و توسعه فرهنگ خواندن

آشنايي با ميراث فرهنگي و 
هنري كشور

تحليل و بررسي نقش ميراث 
فرهنگي در هويت بخشي و نظام 

ارزش ها

نقد و بررسي 
ديدگاه ها و مكاتب 

فرهنگي- هنري

آشنايي با الگوها و اسوه هاي آشنايي با الگوها و اسوه هاي فرهنگي و هنري4-4
فرهنگي- هنري

شناخت ديدگاه هاي هنري 
و الگوها

تحليل تأثير الگوها و اسوه هاي 
فرهنگي- هنري

نقد و ارزيابي الگوها، 
اسوه ها و مدل ها

شناخت، توصيف، تحليل و خلق آثار 4-5
خلق يك اثر فرهنگي- هنريتحليل و بررسي آثار هنريتوصيف آثار هنري- فرهنگيفرهنگي- هنري

نقد ارزيابي اثر 
خلق شده با 

معيارهاي هنري

 éهدف5.تربيتوپرورشعلميـپژوهشي

ف
ردي

دورههایتحصيلی

راهبردها
مالحظاتدورهدوممتوسطهدورهاولمتوسطهدورهدومابتداييدورهاولابتدايي

شناخت الگوهاي روابط بين 5-1
پديده هاي طبيعي و اجتماعي

شناخت الگوهاي روابط 
بين پديده هاي طبيعي و 

اجتماعي

شناخت مهارت هاي تفكر علمي 
در مورد پديده هاي طبيعي و 

اجتماعي

به كارگيري راهبردهاي حل 
مسأله در روابط بين پديده ها

كشف و درك الگوها و 
مدل هاي تحول و تغيير و 

توليد پديده ها

آشنايي با روش هاي علمي آشنايي با روش ها و قوانين علمي5-2
و كسب مهارت هاي پايه

آشنايي با روش هاي پژوهش 
علمي

به كارگيري روش هاي علمي و 
پژوهشي در بررسي مسائل و 

موضوعات

ارزيابي و بررسي روش هاي 
پژوهش

5-3
كسب مهارت هاي الزم براي 

مشاركت و كار علمي جمعي و به 
اشتراك گذاشتن ايده ها

آشنايي با شيوه هاي كار 
گروهي علمي

كسب مهارت هاي الزم براي 
انجام كار علمي جمعي

روش هاي به اشتراك گذاشتن 
ايده ها و نقد و بررسي آن ها

انجام فعاليت جمعي و 
مشاركتي براي حل يك مسأله 

علمي و پژوهشي

5-4
آشنايي و كسب مهارت هاي الزم 
براي نقد و ارزيابي آثار علمي و 

يافته هاي پژوهشي

آشنايي با روش هاي 
توصيف و درك آثار

آشنايي با روش هاي تحليل و 
بررسي آثار

آشنايي با روش هاي نقد 
دروني آثار

آشنايي با روش هاي نقد 
بيروني و بررسي آثار و نتايج

آشنايي با ايده ها و يافته هاي علمي 5-5
و فناورانه در سطح ملي و بين المللي

آشنايي با يافته هاي علمي 
و فناورانه در سطح محلي

آشنايي با يافته هاي علمي و 
فناورانه منطقه اي

آشنايي با يافته هاي علمي و 
فناورانه در سطح ملي

آشنايي با يافته هاي علمي و 
فناورانه در سطح بين المللي
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اگر والیت نباشد، چرخیدن بر قطب کعبه بی معناست!
خداوند متعال را شاکر و سپاس گزار هستم، از اینکه توفیق 
عنایت فرموده در این روزهای مبارک و فرخندة ماه ذی الحجه 
در جوار آســتان ملکوتی حضرت ثامــن الحجج، آقا علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( و در جمع همکاران گرانقدر باشیم 
و با هم گفت وگو کنیم. اوالً تبریک عرض می کنم عید سعید 
قربان را که پشــت سرگذاشــتیم و عید فرخندة غدیر را که 
پیش رو داریم. همچنین در آستانة والدت امام هادی )ع( قرار 
گرفته ایم. نام و یاد  شــهیدان،  امام شهیدان و همة کسانی را 
که به ما آموختند که به دیگران هم بیاموزیم، گرامی می داریم.

من دو ســه جمله دارم و سعی می کنم آن  را کوتاه بیان 
کنم. ابتدا خطبه ای از حضــرت امام هادی )ع( بیان می کنم. 
ایشان فرمودند: »َطریُق الُعبودَیه لیملک اِّل ِبامِتطاِء اللَّیلِ«: راه 
بندگی جز به شــب روی طی نمی شــود. بعضی از ماشین ها 
شبانه راه می روند و بعضی ها هم روز، می گوید مسیر عبودیت 
مسیری است که جز با شب پیمودن طی نمی شود، دل شب 

روشنای دل اهل ذکر و راز و نیاز است. به قول حافظ:

دال بسوز که سوز تو کارها بکند
دعای نیمه شبی دفع صد بال بکند

و در قرآن کریم سورة »مزمل« هم می فرماید: :»قِم اللَّْيَل إِلَّ 
َقِلياًل. ِْصَفُه أَِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل. َْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل. إِنَّا َسُنْلِقي 

َعَلْيَك َقْوًل َثِقياًل.انَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًئا َوأَْقَوُم ِقياًل.«

باالخره زاد و توشــه گرفتن در شب پای انسان را در روز 
اســتوار و کالم و قولش را ثابت می کند، ما هم به ثبات قدم و 
هم به ثبات قول نیاز داریم و زمینة هر دو در دل شــب اتفاق 
می افتد. امام هادی )ع( هم می فرمایند که این مســیر را طی 
کنید. نکتة دوم ایــن که امام رضا )ع( توجه کنیم که فرمود: 
»کلمه ل إلَه إلَّ الّلُه ِحصنی، َفَمن َدَخَل ِحصنی أِمَن ِمن َعذابی. « آن گاه 
که هودجشان حرکت کرد، سر از هودج بیرون آورد و فرمود: 
»ِبَشــرِطها و أنا ِمن شــروِطها.« این »حصن«، ورودش شرط دارد 
و من شرطش هســتم. همچنان که در حدیث قدسی دیگر 
فرمودند: » َوَلَيُة َعِليِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني أَِمَن ِمْن 
َعَذاِبي.« معلوم می شود که کانون توحید، والیت است. انسان 

موحد باید توحیدش را بر محور والیت تنظیم کند؛ چون کعبه 

تعلیم و تربیت جای شعبده بازی نیست!
سخنرانی دکتر محی الدین بهرام محمدیان، رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

گزارش

معاونان  سراسری  نشست  هفدهمین 
و نمایندگان نشــریات رشد استان ها
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بدون امام شناخته نمی شود. 
خدا رحمت کند مرحوم شــریعتی را، جملة قابل تأملی 
دارد که بعضی ها شــاید در ابتدا، شــنیدن آن را بر نتابند، اما 
حقیقت این اســت که فرمود: »اگر والیت نداشته باشی، چه 

بر دور کعبه بچرخی و چه بر ســفرة شــراب بنشینی، هر دو 
یکی اســت.« پس اگر والیت نباشد، چرخیدن بر قطب کعبه 
بی معناست! و لذا پیامبر فرمودند: »َمن ماَت و لَم یعرف امام 
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َزمانه ماَت َمیته الجاهلیه«: هر کس بمیرد و امام 

زمان خویش را نشناسد مردنش مردن جاهلیت 
هســت. یعنی با همة اعتقاد و باور به سایر اجزا 
و تعالیم دین، امام شناسی جزو ضرورت هاست. 
باالخره جامعة اســالمی بدون والیت، امامت و 
رهبری سپری نمی شــود و رهبر شایسته الزم 
دارد که بتواند انسان ها را به مقصد برساند. حتماً 

شــنیده اید که وقتی پیامبر بزرگوار ما در 18 ذی الحجه، یوم 
الغدیر خطبــة غدیر را خواند، رو بــه حاضرین کرد و گفت: 
شنیدید چه گفتم؟ گفتند: بله! پیامبر دست هایش را بلند کرد 
و گفت: »اللهم اشهد«: خدایا شاهد باش. بعد به سمت راست 
نگاه کرد و همین ســؤال را پرسید و همین جواب را شنید و 
همان جمله را گفتند. به ســمت چپ و پشت سر نگاه کرد و 
همان جمله را گفت و از همه اقرار گرفت: شنیدید؟ گفتند: بله! 
بعد فرمود: همة شما موظف هستید، نَسل بعد نَسل این واقعه 
را به دیگران منتقل کنید. یکی از کارهایی که وظیفة ماست، 
ابالغ پیام غدیر در قالب های متفاوت، متنوع و زیباست تا ما از 
این حقیقت اصیل غافل نشویم، چرا که اگر حقیقت فراموش 
شود واقعیت های مجعول جای حقیقت را می گیرند و هر بالیی 
سر اسالم و مسلمین می آید، که از غفلت کردن از این حقیقت 

اصیل است. 
البته معنای عرض من این نیســت که بر طبل خالفت و 
والیت به معنایی که در طول ســالیان اخیر گفته شده است، 
بکوبیم! ولی ما می توانیم حداقل اینکه مرجعیت فکری و علمی 
ائمــة معصومین را احیا کنیم. مرجعیت سیاسی شــان را اگر 
نتوانســتیم نمی گوییم، چون تاریخ گذشته است و چه ثابت 
کنیم چه ثابت نکنیم، آب رفته به جوی باز نگردد. مرجعیت 

علمی، فرهنگی و فکری، اعتقادی که امروز هم 
از بین نرفته است. حضرت علی )علیه السالم( بر 
تارک اصحاب می درخشند. جناب شیخ الرئیس 
ابن سینا فرمود: »مثل علی بن ابی طالب به سایر 
صحابه، مثل عقل اســت به حواس.« علی عقل 
است و دیگران حواس هستند. این واقعیت است، 
این ها را بزرگان گفته اند. ابن ابی الحدید معتزلی، 
در شرح »نهج البالغه« وقتی به این موضوع می رسد، می گوید: 
مــن هفتاد مرتبه این خطبه را خواندم و هر وقت که خواندم، 

سجده کردم. این ها پیام واقعیت است.

واژگونه عمل کرده ایم!
اما عرض دومم نسبت به این جلسه است که باز هم اغتنام 
فرصت می کنم و از حضور همکاران دورة آموزش ابتدایی، اعم 
از معاونان محترم، کارشناسان و دوستان عزیز آموزش ابتدایی 
تشکر می کنم، چون آموزش ابتدایی آموزشی اساسی است. ما 
متأسفانه تا به حال در آموزش و پرورش وارونه و واژگونه عمل 
کرده ایــم. فکر ما و اقدام ما در آموزش ابتدایی اقدام صحیحی 
نبوده اســت. آموزش ابتدایی را باید جــدی گرفت. آموزش 
ابتدایی پر بازده ترین نوع آموزش هاســت؛ آموزش جامعه ساز، 
تربیت ساز و تمدن ساز است. معارف مدنی و معارف تمدن ساز 
در دورة ابتدایی شــکل می گیرند. پایه های اساسی دانش در 
دورة ابتدایی پدید می آید. همین است که می فرماید: »العلم فی 

الصغرکانقش فی الحجر.« 

تربیت در کودکی از جان بیرون نمی رود. ما باید به آموزش 
ابتدایی بها بدهیم. ما باید ســفرة دانش آموزان دورة ابتدایی را 
با مجالت متنوع، اعم از آموزشــی، فرهنگی و تربیتی پُررنگ، 

آموزش ابتدایی 
پر بازده ترین نوع 

آموزش هاست؛ آموزش 
جامعه ساز، تربیت ساز 

و تمدن ساز است
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ویژه ببینید. من تا به حال هر جا از دستم برآمده 
اســت، این مطلب را تکرار کــرده ام و اخیراً هم 
در وزارت خانــه با بزرگان که صحبت می کردم، 
گفتم من به ِجّد طرف دار این هستم که آموزش 
معلمــان ابتدایی حرفه ای باشــد. به  کارگیری 
معلمان باید حرفه ای باشــد. با این شرایط که 
از هر دری نیروی انســانی بــه آموزش ابتدایی 

تحمیل شود، موافق نیستم.
شـاید بعضی هـا بگوینـد شـما بـا افـکار و 
نیـاز عمومـی بـازی می کنیـد و اگـر مـا بگوییـم کـه پیش 
دبسـتانی ها را اسـتخدام نکننـد یـا فالن گروه را اسـتخدام 
نکننـد، ایـن خالف عقل سیاسـی اسـت. برخـی می گویند: 
شـما مثـل بعضی هـا بگو همـه را اسـتخدام کننـد! تا همه 
بـرای شـما هـورا بکشـند. نـه! تعلیـم و تربیـت میناگری و 
مینیاتـورکاری  اسـت. تعلیـم و تربیـت بـازار شـعبده بازی 
نیسـت! در تعلیـم تربیـت آجرهـا بایـد دانـه دانـه چیـده 
شـوند. نقشـه اش بایـد دانـه دانـه کشـیده شـود. لـذا بـه 
دوسـتان توصیـه می کنـم، ایـن موضـوع را جـدی بگیرنـد 
و  تربیتـی  متـون  خواندنـی،  متـون  کـردن  فراهـم  در  و 

برنامه هـای تربیتـی عنایـت داشـته باشـند. 
ما در ســند تحول، دورة آموزش ابتدایی را شــش سال 
دیده ایم؛ دو دورة سه ســاله. سه سال اول، معلم مانند پدر و 
مادر ایفای نقش می کند و با دانش آموز پایه به پایه باال می آید. 
در دورة دوم معلم ها به صورت خوشــه ای می آیند و همراه با 
تنوع دانش آموز را برای دورة متوســطه آماده می کنند. زنگ 
کالس اول ابتدایی باید 35 دقیقه باشــد، نه اینکه برای یک 
کالس اول ابتدایی یا برای دورة دوم ابتدایی 70 دقیقه کالس 

زنگ کالس اول 
ابتدایی باید 35 

دقیقه باشد، نه اینکه 
برای یک کالس اول 
ابتدایی یا برای دورة 

دوم ابتدایی 70 دقیقه 
کالس بگذاریم

پُرنگار و پُرلذت کنیم. همچنان که باید به خود 
معلمان ابتدایی توجه بیشتر داشت. بچه ها کوچک 
هستند. بچه هستند! اما معنی اش این نیست که 
هر کسی که در تجربة معلمی تَنگ مایه و تُنگ 
مایه باشد، یا به کار نیاز داشته باشد، برود معلم 
ابتدایی بشود! معلم آموزش ابتدایی باید نسبت به 
معلمان دیگر بسیار حاذق تر، ماهرتر و دلسوزتر 
باشــد. مثل پزشکی نیست که بگوییم، هر کس 
انترن یا دانشــجوی سال اول اســت، نوزادها را 

معاینه کند و آدم های با سواد بروند بزرگ ترها را معاینه کنند. 
البته رشتة طب کودکان تخصص می خواهد. چشم پزشکی، 
دندان پزشــکی و اُرتُوپد کودکان هرکدام تخصصی جداگانه 
است. یعنی عالوه بر پزشکی عمومی و تخصصی همان فن، یک 
مهارت دیگر مخصوص کودکان می خواهد. زیرا بزرگ ســاالن 
درد خودشــان را می گویند، ولی کــودک نمی تواند درد خود 
را بگوید. بچه ها عواطف، احساســات و برداشت هایی دارند که 
اگر معلم با تجربه نباشد، آن ها را کشف نمی کند. لذا مجالت 
کودک و نوجوان باید بسیار حاذق، ماهر و آشنا با روان شناسی 

کودکان باشند. 
اخیراً به همکاران دورة پیش دبستانی می گفتم: چرا شما 
پیش دبستانی ها را با شاخص آمار نوآموز محاسبه می کنید؟ 
نوآموز یعنی چه؟ دانش آموز، نوآموز! آموز به چه معنی است؟ 
آیا به معنی آموختن اســت؟ ما در پیش دبستانی می خواهیم 
بیاموزیم یا بپرورانیم؟ در مــورد خود همین اصطالح ها باید 
تأمل، تحقیق و جست جو کنیم. لذا درخواست من از دوستان 
دورة ابتدایی این اســت که این جایگاه را ویژه ببینید. در واقع 
همة محصوالت و همة برنامه های مرتبط با آموزش ابتدایی را 
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بگذاریم. من حتی در دورة متوســطه هم با 70 دقیقه درس 
موافق نیســتم. یعنی وقتی 70 دقیقه وقــت می گذارید، 20 
دقیقه از مردم می دزدید. کالس باید 90 دقیقه باشــد و 70 

دقیقه کیفیت ندارد. 
بعد هم می گویند حجم کتاب درسی زیاد است و بچه ها 
نمی فهمند. راســت می گویند! حجم کتاب درســی برای 70 
دقیقه زیاد است. بعد می گویند کتاب های فالن کشور چنین 
اســت و … البته بی مطالعه حرف زدن در این حوزه هم ُمد 
شده است. به مالنصرالدین گفتند: وسط کرة زمین کجاست؟ 
گفــت: همان جایی که میخ االغم را کوبیده ام! گفتند: از کجا 
بفهمیم؟ گفت: اگر باور ندارید َگز کنید! بعضی ها می گویند: آقا 
در ژاپن این طور هست! آقای دکتر  محمدرضا سرکار آرانی 
مشاور تعلیم و تربیت ژاپن هستند. دو سه بار به ایشان گفتم: 
آیا آموزش  و پرورششــان این طوری است که برخی ادعا می 
کنند؟ ایشــان گفت: نه این طور نیست. در آموزش  و  پرورش 
ژاپن هر کالس ســه معلم دارد: یــک معلم اصلی، یک معلم 
دســتیار و یک معلم کارآموز. از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر 

سر کار، 35 دقیقه برای ناهار و برنامة تفریحی وقت دارند. 
مــا دانش آموز را از ســاعت7:30 مدرســه 
می گذاریم تا ساعت 13:30، مثل رانندگی هایمان 
که بکوب می  رویم تا برسیم، آخر سر هم تصادف 
می کنیم! کی گفته ساعت 11 شب بچة مردم را 
سوار اتوبوس کنی تا ساعت 7 صبح برسی؟! یک 
روز زودتر حرکت کــن! نه! ما چون کار داریم و 
کارهایمان مهم هســتند، باید از اول صبح اداره 
باشیم! مخصوصاً در دورة ابتدایی این مشکالت 
را داریم. باید همه دقت کنیم. شــما و معاونان 

ابتدایی کار را جدی بگیرید. روی این معنی بایستید. وضعیت 
اســتان، مدرســه  و کالس را گزارش بدهید. مدیران مدارس 
ابتدایی را جدی بگیرید. به آن ها اختیار بدهید. مدرسة ابتدایی 
با برنامة واحد اداره نمی شود، هر مدرسه برای خودش جهانی 
است. همچنان که هر کودکی برای خودش یک جهان است. 

ما باید به معلم و مدیر مدرسه اختیار بدهیم، بتواند برنامة 
کلــی ما را اجرا کند. ما آخر ســر می آییــم و هدف نهایی را 
می گوییم که چه باید بشود. این موضوع باید در مجالت رشد، 
به ویژه در مجله های رشــد آموزش ابتدایی، رشد معلم،  رشد 
مدیریت مدرسه و رشد مدرسة فردا منعکس شود. در مجالت 

رشد دانش آموزی هم باید منعکس بشود.

بازار مصرفی فرهنگی
من از همة استان هایی که توانستند آمار کّمی خودشان 
را افزایــش دهند و بازار مصرف فرهنگی ایجاد کنند، تشــکر 
می کنم. نه اینکه شمارگانتان را باال ببرید، یا مجله به هر قیمتی 
دســت مخاطب برســد، ولو اینکه یک صفحه یا دو صفحه و 
یا همه را بخوانند، یا نخوانند. خواندن این مجالت اســت که 
اثر دارد. بعضی از اســتان هایی که کاهش آمار 
داشته اند، در کارشان  تجدید نظرکنند. آن هایی 
که کارشان مثل سابق بوده است هم تجدید نظر 
کنند، چون هر کس که دو روزش مثل هم باشد، 

مغبون است.
البته دوستان باید یک شاخص های کّمی را 
که در توافق های استانی مطرح شده اند، پیگیری 
کنند. مثاًل دوستان می گویند حداقل پنج تا ده 
درصد رشد را باال می بریم تا دانش آموزان بیشتری 

اگر ما در جغرافیای 
یادگیری سهمی برای 

سایر اجزای بستة 
آموزشی قائل شویم، 
آن وقت این انحصار 
و حتی کنکور از بین 

می رود
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تحت پوشــش این مطالب قرار بگیرند. چون می دانید، ما باید 
سعی کنیم انحصار کتاب درسی را بشکنیم. االن چون کتاب 
درسی مان انحصار پیدا کرده، موجب سوء استفاده های دیگران 
شده است. االن این همه ناشر کتاب آموزشی روی کتاب کار 
می کنند. اگر ما در جغرافیای یادگیری ســهمی برای ســایر 
اجزای بستة آموزشی قائل شویم، آن وقت این انحصار و حتی 
کنکور از بین می رود. مثاًل اگر بگوییم بخشی از ارزشیابی های 

ما از مطالب مجالت رشد است، این اتفاق می افتد.
من خودم در دانشــگاه، معلم فلسفه هســتم. وقتی که 
می خواهم از دانشجوها امتحان بگیرم، می گویم انشای فلسفی 
بنویســند. می گویند: استاد! جهان را تعریف کنیم؟ می گویم: 
بله جهان را تعریف کنید، اما با نگاه فلسفی. نگاه فلسفی یعنی 
اینکه باید همة جمالتی که می نویسید، گزاره هایی باشند که 
در پاسخ چیســتی، چرایی و چگونگی باشد. می توانی بگویی 
از خانه به دانشــگاه چگونه آمدی. اما باید بگویی ماهیت این 
آمدن چیســت؟ چرا آمدی؟ با چی آمدی؟ چگونه آمدی؟ از 
کجا آمدی؟ این ها همه را باید تعریف کنید. این انشاست. یک 
انشا هم این است که از پروژه هایی که می دهم، سؤال می پرسم. 
مثاًل می گویم، خالصه ای از تحقیق خودتان را بنویســد. این 

سؤال را هیچ تست چهار جوابی، جوابش را بلد نیست!

مجالت در جغرافیای یادگیری
اگر شــما بخواهید این مجالت را به جغرافیای یادگیری 
ببرید تا دانش آموز یاد بگیرید، محصول شما آنی می شود که 
نه »قلم چی« آن را بلد اســت و نه »گاج«. معلم دو داســتان 
در کالس می خواند و می گوید: یکی از پرسش های مطالعات 
اجتماعی شما این سؤال است. یا پرسش تاریخ، ریاضی، فارسی 

یا هدیه های آسمانی شــما این سؤال است. از جواب دادن به 
سؤاالت شما معلوم شد که فهم بچه چقدر باال رفته است. ما 

باید سراغ این مرحله برویم.

مجلة  مرزداران
دو جملـة دیگـر را هـم عـرض می کنـم و می کوشـم 
وقـت شـما را زیـاد نگیـرم. یکـی اینکـه دوسـتان اسـتان 
هـای مـرزی مـا اطـالع دارنـد کـه مـا زمانـی مجلـه ای 
داشـتیم بـه نـام »مـرزداران«. لطفـاً بگوییـد نظر شـما در 
مـورد احیـای ایـن مجلـه، البتـه بـا یـک تغییر، چیسـت؟ 
مجلـة رشـد فقـط می تواند چهار فـرم 16 صفحـه ای یا دو 
فرم 16 صفحه ای بشـود. 50 درصدش را دفتر انتشـارات و 
تکنولـوژی آموزشـی بـرای هر اسـتان آمـاده می کند و 50 
درصـد بقیـه را خود اسـتان های مـرزی؛ یعنـی آذربایجان، 
زنجـان، اردبیل، کردسـتان و کرمانشـاه؛ هـر چند که لهجه 
هـا بـا هـم فـرق می کننـد. نمی گویـم کـه بـه زبـان بومی 
خودشـان تولیـد کننـد، می توانـد هـم بـه زبان خودشـان 
و  منطقـه ای  موضـوع  امـا  فارسـی.  زبـان  بـه  باشـد هـم 
اسـتانی باشـد. اسـتان های گیالن، خوزسـتان، بندرعباس، 
سیسـتان  و  بلوچسـتان، بوشـهر، خراسـان رضوی، خراسان 
شـمالی، گلسـتان، مازنـدران، گیـالن، آذربایجان شـرقی و 
آذربایجـان غربـی هم مرز با آذربایجان، ارمنسـتان و ترکیه 
هسـتند. نظـر شـما چیسـت؟ رشـد مـرزداران می توانـد 
ویـژة دانش آمـوزان دورة متوسـطة دوم باشـد. البتـه آقای 
ناصـری عزیـز مسـئولیت های دیگـری هـم دارنـد. مـا در 
برنامـه دیـده بودیـم آقـای بدیعـی و دوستانشـان این کار 
را بکننـد و هنـوز انجام نشـده اسـت. بـه این ترتیـب زبان 
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اقـوام در مجـالت رشـد مطرح می شـود. البته 
نـه زبـان عمومی هر بـوم برای خـودش، بلکه 
گنجینه هـای  عنـوان  بـه  بومـی  زبان هـای 
زبان هـای ایرانـی بـرای همـه. هـر کـس هـر 
کجـا هسـت، می توانـد یاد بگیـرد، امـا ما هم 
زبان هـای اقـوام ایرانـی، مخصوصـاً زبان هـای 
را  قاعـده  دارای  لهجه هـای  و  مخاطـب  پـر 
بـه  لهجه هـا  از  بعضـی  می  گیریـم.  نظـر  در 
قاعـده نیسـتند. یعنـی دسـتور زبـان مدونـی 
و  زبان انـد  بعضی هـا  ندارنـد.  آمـوزش  بـرای 
بعضی هـا زیـر زبـان فارسـی هسـتند. این هـا 

بایـد شناسـایی شـوند و مـا هـم آرزو داریم که ایـن اتفاق 
بیفتـد. به ایـن ترتیب شـاید بتوانیم هم گرایـی زبانی را در 
کشـور بیشـتر کنیم. جریان های ناسیونالیسـتی واگرایی ها 
را بیشـتر می کننـد. مثـاًل سـر کالس بـه معلـم می گوینـد 
بیـا درس را در کالس بـه زبـان ترکـی بگـو. ایـن واگرایـی 
ایجـاد می کنـد، نـه هم گرایـی. هم گرایـی ایـن گونه اسـت 
کـه مـن تبریـزی کـه ترکـی بلـدم، بتوانـم کردی هـم یاد 
بگیـرم. یـا یک کـرد بتواند ترکـی هم یاد بگیـرد. یک بلوچ 
بتوانـد فارسـی هـم یـاد بگیـرد. فارسـی زبان ملی ماسـت 
و همـة مـا بایـد بلـد باشـیم، چـون اسـناد و کتاب هامـان 
بـه زبان فارسـی اسـت. امـا این مطلـب یکـی از آروزوهای 

ماسـت کـه هنـوز زمین مانـده و بایـد احیـا کنیم.

باشگاه معلمان مؤلف
تشکیل باشگاه معلمان مؤلف کاری  است که باید عملیاتی 
شــود. من این تفاوت را با دوســتان دارم که می گویم: کار را 

باید راه بیندازیم، خودش در مسیر، جای خودش 
را پیــدا می کند. بعضی از دوســتان می گویند: 
اول چارت تشــکیالتی را بکش، بعــد پولی را 
کنار بگذار، تا ببینیم چه می شــود کرد. من تا 
به حال چنیــن کاری را راه نینداخته ام. هر جا 
که این طور خواسته ام جلو بروم، موفق نبوده ام. 
اما هروقت با دوســتان به طــور دلی وارد کاری 
شــده ایم، پیشــرفت کرده ایم و بعد همه چیز 
درست شده است. من اگر دایرة المعارف تعلیم و 
تربیت اسالمی را خودم می خواستم راه بیندازم، 
نمی توانستم. آخر سر با چهار پنج میلیون شروع 
کردیم و بعداً رفتیم پیش آیت اهلل مکارم و 50  میلیون تومان 
کمک کردند. هنوز ما جلدی را منتشر نکرده ایم، اما 17 جلد 
را آماده کرده ایم با حدود نزدیک به ده، دوازده هزار سر عنوان. 
کتابخانة مناسبی داریم و با هفتاد هشتاد نفر آدم کار می کنیم. 
یکی از دالیل موفقیت ما داشــتن کتابخانة تخصصی تعلیم و 
تربیت اســت که از ســال 1300 به بعد، هر کتابی را که در 
حوزة تعلیم و تربیت منتشــر شده است، آنجا جمع کرده ایم. 
بعضی از جاها هســتند که دایرة المعارف را راه انداخته اند، دو 
جلدش را هم منتشر کرده اند، اما سومین جلدش هنوز مانده 

است. می گویند بودجه نداریم.
پیشنهاد می کنم، باشــگاه معلمان مؤلف را از این جنس 
نکنیم. کافی است ما از معلمانی که می نویسند حمایت کنیم. 
من می گویم اگر یک میلیون معلم داشته باشیم و در سال ده 
هزار اثر از آنان منتشــر کنید، جامعة معلمان کشور دگرگون 
می شــود و هویت پیدا می کند. ســهمی را در بازار نشر از آن 
خودش می کنــد و اعتماد به نفس می یابد. ایــن را ما هنوز 

با مجلة مرزداران، 
زبان اقوام در مجالت 
رشد مطرح می شود. 
البته نه زبان عمومی 
هر بوم برای خودش، 
بلکه زبان های بومی 

به عنوان گنجینه های 
زبان های ایرانی برای 
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نتوانســته ایم سامان بدهیم. شما هم در توزیع و 
انتشــارش کمک کنید. امیدواریم در سال های 
آینده این اتفاق بیفتــد. الحمداهلل توجه دولت، 
ملت و رهبری معظم انقالب به آموزش و پرورش 

معطوف است.
از اینکه وقــت و حوصله کردیــد و به این 
صحبت ها گوش دادید باز هم تشــکر می کنم. 
از اینکه وقت شــما را گرفتم، پوزش می طلبم. 
ان شاءاهلل همیشة ایام ســربلند باشید و در این 

روزهای مبارک و فرخنده از کنار مرجع شریف امام رضا )علیه 
الســالم( با دستاوردی معنوی برگردید و سالم باشید. عنایات 
حضرت رضا، امام رئوف و مهربانی ها با شما باشد؛ امامی که هر 
کس به ایشان سالم داد جواب سالمش را شنید. شما این را به 

ّجد بدانید: هر کس سالم داد جواب سالم را شنید!
اجــازه بدهید خاطرة آن خانمی را که آمد و زیارت نرفت 
را هم برایتان نقل کنم. یکی از دوســتان ما از اســتادان گروه 
ریاضی و برنامه و بودجة دانشگاه الزهرا، می گفت: ما مهمانی از 
خارج از کشــور داشتیم. تعریف می کرد، ما را به مشهد بردند. 
ما گفتیم حرم نمی آییم! در مشهد مثل یک شهر گردشگری 
گشت و گذار کردیم. موقعی که بر می گشتیم، از فلکة امام رضا 
که رد می شدیم، دلم شکست. یکدفعه خانمم گفت: بای! بای 
امام رضا! شــهر شما خوش گذشت! من ماندم! اصاًل نتوانستم 

حرف بزنم! 
از پلیس راه نیشــابور که رد شدیم، تصادف کردیم! خانم 
من به کما رفت. او را آوردیم بیمارستان مشهد و سه شبانه روز 
درکما بود. دکترها گفتند نمی توانیم قول بدهیم حالش خوب 
بشود. من هم افســرده شدم و در دلم گفتم این مجازات من 

است ولی طاقت نیاوردم. رفتم حرم سالم دادم 
و گفتم: آقا بی ادبی کردیم. شما که بی ادبی ها را 
جواب نمی دهید. مگر نگفته اید اگر فردی جاهل 
بود و خطاب این چنینی کرد، شما جواب سالم 

بدهید! 
یک لحظه حالتی شدم. مثل اینکه کسی در 
گوشم بگوید: بدو بیمارستان! به بیمارستان که 
رسیدم، گفتند: همراه بیمار فالنی کجاست؟ کجا 
هستی! گفتم: چی شده؟ گفتند: هیچی! خانمت 
هوشــیار شده اســت و تو را می خواهد. باالی سرش رسیدم. 
گفت: پیش کی رفته بودی؟ کجا بودی؟ من هیچ نگفتم. بعد 
از 24 ساعت حالش خوب شد و گفت: مرا به آنجا که دیشب 
رفته بودی، ببر! گفتم: جــای خاصی نبود! گفت: نه! می دانم 
کجاست! مرا همانجا ببر؛ همان جایی که ایستاده بودم در حرم. 
گفت: دیدم آقا آمد دستی تکان داد و گفت: شما مسافر شهر 
ما هســتید. ما راضی نمی شویم در شهر ما به شما بد بگذرد. 
گفت: همان طوری که من دست تکان داده بودم، آقا امام رضا 
بای بای... دیدم آقا دستشــان را تکان دادند و گفتند: ایشان 

مهمان ما بودند! 
امام رضا )علیه السالم( را اگر سالمی کنیم، حتماً جواب 
سالم ما را می دهند! اگر سالممان عارفانه باشد، عالی جواب 
می دهند. ولی اگر عارفانه هم نباشد، امام )علیه السالم( جواب 

می دهند. کرامات رضوی بیش از شماره است. 
خدایــا ما را به حق امام رضــا از معارف رضوی بهره مند 
بگردان. ما را مشــمول عنایات خاص حضرت ثامن قرار بده. 
مشکالت ما را به ضمانت ایشان برطرف بفرما به برکت صلوات 

بر محمد و آل محمد.

اگر یک میلیون معلم 
داشته باشیم و در سال 

ده هزار اثر از آنان 
منتشر کنید، جامعة 

معلمان کشور دگرگون 
می شود و هویت پیدا 

می کند
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مســئلة ما چیســت. چون مســئله را نیافتیم براي خودمان 
مسئله ســازي مي کنیم و براي مســائل توهمي راه حل هاي 
توهمي مي دهیم که هیچ ربطي به واقعیت هاي موجود ندارد. 
به همین دلیــل هرچه تالش مي کنیم به نتیجة مشــخص 
نمي رسیم. و شما ببینید این حرکت را بر مدار صفر درجه در 

طول سالیان تالش بي وقفه!
این نشست باید راه را بر ما باز کند تا افق پیش روي خود 
را ببینیم که چه مي کنیم و چه تأثیري از کار خود بر مخاطبان 
خود بر جا مي گذاریم؛ آیا این تأثیر سازنده است یا ویرانگر؟ و چرا؟ 
نخستین اصل در آموزش گشودن افق ها براي اندیشه ورزي 

از آموزش »رام کننده«
 به  »رها کننده« 

سخنرانی علمی دکتر عبدالعظیم کریمی در هفدهمین نشست سراسری معاونان  آموزشی و نمایندگان 
مجالت رشد استان ها 

گزارش

نقش پنهانی مجالت آموزشی

اشاره
در هفدهمین نشست سراسری معاونان و نمایندگان مجالت رشد استان ها که در شهریور 1396 در مشهد مقدس 

برگزار شد، دکتر عبدالعظیم کریمی به موضوع »نقش پنهانی مجالت آموزشی« پرداخت.

در آغاز کالم برای تبّرک جلســه و ورود نیک آهنگ  به 
آیین نیک اندیشــی، درود و صلوات بــر مربی و معلم جهان 
بشریت، پیامبر نور و رحمت و محبت، حضرت محمد )ص( 
و با درود و ســالم از بن جان خدمت شما عزیزان. خجسته و 
شادانم از این بخت و توفیق که در محضر شما دوستان هستم.

مــا امروز در کنــار خانوادة مجالت رشــد دور هم جمع 
شده ایم تا به اتفاق طرح مسئله کنیم و نه حل مسئله!

چون طرح مسئله، مهم تر از حل مسئله است. تا مسئلة ما 
روشن نباشد، حل مسئله توهم است و غفلت از اصل مسئله.

بزرگ ترین چالش نظام آموزشي ما این است که نمي دانیم 
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آزاد و آزاد شدن از اندیشه ها و آموخته هاي توهمي است. اصل، 
بر گشودگی  است و نه بستگي!  اصل بر کاستن بالنده است و 
نه افزودن کاهنده! بزرگ ترین زندان، حصار پاسخ هاست؛ زیرا 

گشودگي و آزاد اندیشي در پرتو پرسشگري است. 
از این جهت آموزش خالق به جاي حل مســئله به طرح 
مسئله مي پردازد و به جاي قانع کردن، پرسش گري را ترویج 
مي کند تا دانش آموز، دانش را خود شــخصاً بنا کند و نه آنکه 
از ما  کسب کند و این زماني است که گفتمان مسئله مداري 

جایگزین پاسخ مداري در کل نظام آموزشي شود.
بنابراین ما اینجا نیامده ایم که مشکلی را حل کنیم! آمده ایم 
تا در مشکالت حل نشویم. ما به اینجا نیامده ایم که سؤالي را 

پاسخ دهیم، بلکه آمده ایم که در پاسخ ها متوقف نشویم.
وقت شریف شما در این مکان مقدس ارزشي مضاعف دارد 

و نباید با حرف هاي تکراري و دانسته هاي کتابي بگذرد.
ســؤال این است که ما اینجا گرد آمده ایم چه بکنیم؟ اگر 
ســخنرانی است که مي توان از طریق شبکه هاي اجتماعي در 
خانه نشست و گوش کرد؛ چه نیازي به این زحمت و هزینه و 
اتالف وقت؟ ما اینجا دورهم جمع شــده ایم تا یک بار دیگر در 
حرفه و رسالت خود با نگاهي دیگر بنگریم؛ یک بار دیگر آنچه 
را که بسیار عادی  است، غیر عادی بدانیم و اعجاز یعنی دیدِن 

غیر عادی ِ امور خیلي عادی! 
اما حقیقت این اســت که متأسفانه این نشست ها خیلی 
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عادی شده اند و گاهی هم از عادی بودن گذشته و یک مقاومت 
ناهوشــیارانه ای در وجود ما ایجاد مي کننــد. ولی بیاییم این 
عادت را بشکنیم و به گونة دیگری بیندیشیم. من اوالً تبریک 
می گویم خدمت شما دوستانی که در چنین فضای صمیمی 
و فارغ از هر گونه رســمیت هاي اداري دور هم جمع شده اید. 
حضور صمیمانة شما فارغ از فضاهای ساختاری و ساختارهای  
انجمادي و فارغ از هر گونه کلیشــه های رســمی مي تواند به 

تراوش افکار ناب و دیده وري راهگشا منجر شود.
بگذارید یک شخم زني بنیادین در بنیادها داشته باشیم تا 
بینش هاي تربیتي را از متن  منش خود استخراج کنیم. به امید 
آنکه این نشست تکانشی ذهنی براي ساختن بنایي جدید از 
دانش و بینش در خویش باشد، زیرا هدف آموزش نیز چیزي 
جز ساختن نیســت. اما ما متأسفانه آن را به آموختن تقلیل 
داده ایم. به همین خاطر است که یکي از فیلسوفان بزرگ به نام 
کوالکوفسکي در کتاب »پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است« 
مي گوید: »معلم نه بذر مي پاشد و نه محصول بر مي دارد، بلکه 
فقــط باید خاک را زیر و رو کند و شــخم بزند تا هرکس بذر 

وجود خود را بیابد و بارور سازد.«
در واقع کار معلم و آموزش واقعي شخم زدن ذهن است، 
نه پر کردن ذهن! اساساً یکي از معاني  تزکیه در مفاهیم دیني 
نیز همین شــخم زدن است تا وجود آدمي لحظه به لحظه نو 
شود و از نو بازیابي و بازآفریني شود. این همان تعلیمي است 
که پیامد طبیعي تزکیه است و رابطة تقوا و تزکیه با تعلیم و 

تربیت از همین جا برقرار مي شود.
در قرآن آمده است: »اْن َتتَُّقوا اللََّه َيْجَعْل لَُكْم ُفْرَقاًنا.« یعني 
چه؟ چقدر شگفت  انگیز است! مي فرماید: همین که تقوا پیشه 
کنید و مزکي و پاک شــوید صاحب نور و تشــخیص درســت 

مي شوید. این گونه نیست که اول  پاک بشویم و بعد برویم تعلیم 
ببینم. نه بلکه همین تقوا خودش موجب بینش نوراني مي شود.

همة بدبختي ها، تاربیني ها و کژبیني هاي بشر از این است 
که مي خواهد با عینک سیاه جهان را شفاف ببیند! نمي شود! 
اول دیده پــاک کن آن گاه دیده به ســوي پاک کن! در غیر 
این صورت هرچه بیاموزي سیاهي است و تاریکي همان سواد 

)سیاهي( و نه بیاض )سفیدي(.
در آیه اي که ذکر شد، راز بزرگي نهفته است که کمتر به 
آن توجه شده است. مي فرماید: اگر تقوا داشته باشید، خداوند 
به شما بینش مي دهد، نه آنکه از دانش خود به بینش برسید! 
خیلي جالب است! یعني دانش حقیقي از جانب خدا بر ما وارد 
مي شــود و نه از جانب خودمان و افــراد دیگر. چون دانش ما 
بشري است و دانش بشر، بشرانگارانه است. یعني همه چیز را 

با معیار خود مي فهمد.
اگر ما با ذهن بسته به سراغ دانش برویم علم ما به جهل و 
غفلت تبدیل مي شود: »اِن َتَتقوا الله.« نمی گوید وقتی تقوا پیشه 
کردید، بعد بروید دنبال دانش. می گوید همین که پاک شدید، 
او برای شــما آن را قرار می دهد؛ فارغ از منّیت شما و ساحت 
ادارک محدود شما: یَجَعل لَُکم  فرقانا و این خیلی عظمت است 

که دانش و بینش ما از خدا باشد و نه از خودمان! 
دانش ما محدود است چون ما همه چیز را خودخواهانه، 
خــود محورانه و خــود انگارانه درک می کنیــم. به  اصطالح 
مردم شناســان، نگاه ما به اشیا، جهان و خدا، مبتال به سندرم 
انسان وار انگارانه )Anthropomorphism( است، اما تقوا موجب 
مي شــود که این سندرم درمان شود و ما واقعیت را همانگونه 
که هست ببینیم و نه آنگونه که مي فهمیم!  اگر خود میان بینی 
و خودخواهی را کنار بگذاریم، آن گاه دانش حقیقي سراغمان 
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می آید. تا زمانی که ما خــود را  محور قرار قرار بدهیم، دانِش 
حقیقي به  دســت نمی آید؛ چون رنگ ما را به خود می گیرد. 
معرفت و شــناختی که از دیگري بدســت مي آید و ریشه در 
درون ما ندارد دانش و آگاهي نیســت، غفلت و توهم است. به 

قول بیدل دهلوي:
معرفت کز اصطالح ما و من جوشیده است          

غفلت است اما تو آگاهي توهم کرده اي! 
براي همین در آغاز سخن عرض کردم که اول باید بدانیم 
مســئلة ما چیســت آنگاه به دنبال راه حل برویم. در اوهام و 
تاریکي کجا مي رویم و هدفمان را چگونه مي یابیم؟ اول باید از 
آنچه به اشتباه ذهن خود را پر کرده ایم خالي شویم! اما حقیقتاً 
چه کســي مي تواند خــودش را از ذهنینت ها و آموخته هاي 

شرطي شده و رسوب یافته خالي کند؟
اول باید پیش فرض هاي نادرست را کنار بزنیم تا مفروضات 
درست امکان حضور پیدا کنند. بدون تخلیة این پیش فرض ها، 
هر فرضي  و هر نظریه و اندیشــه ایي رنگ آن پیش فرض را 
مي گیرد و موجب گمراهي و توهم ادراکي در تشخیص و حل 
مســئله مي شــود. پس آموزش واقعي باید به چنین پیامدي 

بینجامد. این پاک شدگي حادثة عظیمي است.
اما محورهاي بحث ما گفتني نیست بلکه به اتفاق کشف 
کردني است. به این گزاره هاي ارائه شده توجه شود )اشاره به 

اسالیدهاي پاورپوینت(:
• آنچه اینجا گفته نمی شود، گفتنی تر و شنیدنی تر است.

• آنچه اینجا بیان می شــود بی ارزش است، مگرآنکه مخاطب 
خود بدان ارزش دهد. 

• آنچه اینجا پنهان می شــود و شما در خود کشف می کنید، 
ارزش فهمیدن دارد. پس ما اینجا ناگزیر آنچه را که مهم است 

حذف می کنیم تا شما خود آن را کشف کنید.
• حقیقت در واژه ها نیست: »الذین یؤمنون بالغیب!«

• این پنهان، یک ایهاِم هم مثبت و هم منفی دارد: ما باید به 
غایب دست یابیم تا حاضر را کشف کنیم!
• ما باید اختفا کنیم تا اکتشاف رخ دهد.

و حاال چند پرسش:
• چگونه مي توان آزادي از یادگیري را براي »یادگیري آزاد« در 

دانش آموزان  فراهم کرد؟
• چگونه مي توان از »دام یادگیري« اجباري به »بام یادگیري« 

اختیاري  ارتقا یافت؟
• چگونــه مي توان یادگیري»دگر انگیختــه« را به  یادگیري 

»خودانگیخته« تبدیل کرد؟
• چگونــه مي توان »فراینــد« یادگیــري را از»فراورده«هاي 

یادگیري آزاد کرد؟
• چگونه مي توان ذهن را از مدرســه اي شــدن  و مدرسه را 

از»ذهني شدن« رهایي داد؟
• چگونــه مي توان از  »تربیت رام  کننــده« به  »تربیت رها 

کننده«  راه یافت؟
• چگونه مي توان فرایند »اندیشه ورزي« را جایگزین فراوردة 

»اندیشه آموزي« کرد؟
• چگونه مي توان هدف یادگیــري را از هرگونه هدف گذاري 

آزاد کرد؟
• چگونه مي توان انگیزة دروني یادگیري را از تمامي انگیزه هاي 

بیروني نجات داد؟
• چگونه مي توان آموزش» بینش ورزانه« را جایگزین آموزش 

»دانش اندوزانه« کرد؟
پاسخ همة این پرسش ها در یک  عبارت نهفته است:
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»رهاکــردن آموزش از آموزش!« همین کاري که مجالت 
رشد مي کنند تا خواندن و دانستن بي چشم داشت نمره، مدرک 
و رسمیت جان بگیرد و مخاطبان مجله باید با رغبت شخصي، 
نه اجبار مدرســه اي، به خواندن و دانستن ترغیب شوند. این 
رسالت بزرگ شما در این مسیر پرپیچ و خم است. اما چگونه؟
در آغــاز ما باید یک خندق عمیــق و عریض بین دو نوع 
رویکرد حفر کنیم تا فاصلة دو روز به روز بیشتر احساس شود.
یکي: رویکرد برون زا، اکتسابي، اقتباسي و عاریه اي )تدسیه( 

در آموزش.
و دیگــري: رویکرد درون زا، اکتشــافي، ارتجالي و فطري 

)تزکیه(.  
این دو رویکرد در حدیث معروف امام علي )ع( خیلي بهتر 
و گویاتر بیان شــده اند: »الِعلُم ِعلماِن: َمطبوٌع و َمسموٌع«: یکي 
علم دروني، کشــفي، فطري و طبیعي و دیگري علم بیروني، 
اســتماعي و اکتســابي. یکي  رویکرد فرایندي )دروني( :علِم 
طبعيـ  تحقیقي و یکي: فراورده اي بیروني: علِم اســتماعيـ  

تقلیدي
براي همین است که آموزه هاي ما میرنده اند چون تقلیدي 
و اکتسابي اند و نه تحقیقي و ابتکاري! پس با این وصف، یاددهي، 
مرگ یادگیري اســت! این مرگ یادگیری هم ایهام دارد: هم 
خوب اســت و هم بد. خوب اســت که ما یادگیری هایمان را 
بمیرانیم تا از آنچه که به غلط و ناقص شــناختیم آزاد شویم. 
گفت: تا از شناخته  ایم نمیري به شناخته ها زنده نمي شوي! ما 
اگر بدانیم که تاچه اندازه دچار توهم هستیم، خودمان از توهم 
خودمان خواهیم گریخت. اما خوش بختانه غفلت نمي گذارد که 

به این حقیقت عریان آگاه شویم: 
استن این عالم ای جان غفلت است

هوشیاری این جهان را آفت است  !
واقعاً اگر از پیامدهاي وارونة کار خود آگاه شــویم دیو از 

کارهاي ما به وحشت مي افتد! به قول حافظ: 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

یک شــکلش این اســت که دیو از آن جایــی که قرآن 
می خوانند فرار می کند و یک برداشت دیگر هم این که دیو از 
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ترس این قوم که قرآن می خوانند، فرار می کند. )داعشي ها  االن 
صد تا دیو را وحشت زده مي کنند و قرآن خوان هم هستند.( 
از این قوم قرآن خوان، دیو که خودش مظهر پلیدی است، فرار 
می کنــد. ما نیز گاهي با آموزش هاي بیهوده و وارونه و دل زدة 
خود موجب مرگ رواني و میرندگي انگیزة افراد در یادگیري  
آن ها مي شویم )بِأَِیّ ذنٍب ُقِتلَت؟ همین که با نّیت خیر آن ها را 

پرورش مي دهیم در حقیت آن ها را نابود مي کنیم!(
سعدی می فرماید: که او را چو می پروری می ُکشی؛ کدام 
پــرورش؟ ما وقتی بچه را تربیت می کنیم، در واقع داریم او را 
می ُکشیم! چرا؟ چون متناسب با فهم و َوهم خودمان پرورشش 
می دهیم. ما نگاه تونلي خود از افق تعلیم و تربیت فطري دور 
شــده ایم و با چراغ  محدود و افق بستة خود کودک را تربیت 
مي کنیم. این کار بسیار خطرناکي است که وجود وسیع کودک 

را به آنچه مطلوب خودمان است، محدود مي کنیم. 
براي تقریب ذهن مثالي بزنم تا مقصود روشــن تر شــود. 
ببینید نگاه ما به کودک و کاًل تعلیم و تربیت نگاهی برش زده، 
گزینش شده، محدود شده به زمان، مکان، سلیقه، مد زمانه و 
هنجارهاي تبلیغ شده و معیارهاي تحمیل شده است و آنگاه 
خیال مي کنیم که این همان هدف و غایت تربیت است. یعني 
همــان نگاه تونلي که داخل تونل زمان و مکان و دید محدود 
خود هســتیم و فکر مي کنیم همة جهان و اهداف آن در این 
تونل است. اما اگر محدودیت ها برداشته شوند، درخواهیم یافت 
که جهان فراتر از ســاخت ادراکي ماست. ما براي حل مسائل 
تربیتي راه حل هاي تونلي مي دهیم. یعني مسئله را در محدودة 
نگاه عصري و هنجار شــدة خود حل مي کنیم و بعداً متوجه 
مي شویم که این راه حل به ظاهر خوب، صدها پیامد خطرناک 

دارد که چون فعاًل در تونل هستیم عواقب آن را نمي بینیم.

شما احتماالً ماجراي کمپین مائو تسه دونگ را در دهة 
1950 در چین شنیده اید که چگونه با تشخیص نادرست، برای 
مسئلة کمبود منابع غذایي راه حلي داد که به طور موقت خوب 
و کارساز شد اما بعد از دوسه سال راه حل او نتیجة عکس داد. 
طبق گفته فرانک دیکاتر، مورخ و نویســندة کتاب »قحطی 
بزرگ مائو«،  سیاســت یک گام بــزرگ به جلوـ  که از آن به 
عنوان »فجیع ترین کشتار جمعی تمام دوران« یاد شدهـ  روی 
هم رفته موجب مرگ 45 میلیون نفر شد. بیشتر مرگ و میر 
ناشی از قحطی به وجود آمده توسط انسان بود، اما میلیون   ها 

نفر مورد آزار قرار گرفته و کشته شدند.
در سال 1958، مائو که نه  اکولوژیست یا بوم شناس بود و 
نه کشاورز، پشه ها، مگس ها، موش ها و گنجشک ها را به عنوان 
»آفت«هایی شناســایی کرد که باید ریشــه کن می   شدند. او 
مدعی شد گنجشک درختی اروپاییـ  آسیایی باید کشته شود، 
زیرا دانه های گیاهی را می خورد، بنابراین توده های مردم چین 
را بسیج کرد تا پرندگان را از بین ببرند. مردم النه های پرندگان 
را نابود می کردند، تخم   هایشان را می شکستند و جوجه هایشان 
را می کشــتند. بعدها کشف شد که گنجشک نیز مقدار قابل 
توجهی از حشرات را می خورد؛ نه فقط دانه را. در نتیجه بازدة 
محصول برنج به طرز چشم گیری پایین آمد. کشتن پرندگان 
در تعادل زیســت محیطی خلل ایجاد کرد و موجب شد که 

حشرات محصول خوار مانند ملخ تکثیر پیدا کنند.
این ماجرا دقیقاً نقد حال ما در روش هاي ناشیانه در تعلیم 
و تربیت اســت که با نگاه تونلي، بدون توجه به جوانب افقي و 
عواقب بیروني  دست به اقدامات پیش پایي در حد دیدن نوک 
بیني مي زنیم و بعد مشاهده مي شود که درست بر عکس هدف 
خود حرکت کرده ایم و به ضد آنچه مي خواســتیم، رسیدیم! 
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علت این است که ما با چراغ الهي، نور دیني و بینش ایماني که 
یک آگاهي کیهاني و فرا انساني است به مسائل نمي نگریم. بلکه 
با دید محدود انســاني آن هم در محدودة انگاره هاي شخصي 
و ســلیقه اي، به مســائلی می پردازیم. این درست مانند نور 
چراغ های خودرو در جادة تاریک اســت که کمک می کند که 
فقط محدودة کوچکی را ببینیم و از بقیة فضاي هستي و جهان 
بي کران غافل بمانیم و تصور اســت که دنیا همین چیزهایي 
اســت که پیش روي خود مي بیند. آنچه را که نمي توان دید 
وجــود خارجي ندارد! باور کنید که ما بچه هایمان را این گونه 
مي بینیم و از  سایر ابعاد وجودي آن غافل مي شویم چون فقط 

با دید چراغ خودرو خود حرکت مي کنیم.
بگذارید تجربة زیســته خودم را بگویم. من  هر از چندي 
به روستایمان سري مي زنم؛ روستایي که دور از شهر و پشت 
کوه است. غالباً شــب ها به آن جا مي روم. در جایي میان ده و 
شــهر که نه شهر پیداست و نه ده و، حالت دره مانند دارد، در 
آن میانة شب، ســاعت َده یازده شب، خودرویم را کنار جاده 
پارک مي کنم و یــا چراغ خاموش چند دقیقه مکث مي کنم. 
خیلی وحشتناک است. چون در دل تاریکي مي ایستي، انگار 
رفتی در کرة ماه و آنجا فرود آمده ای! صدای آنجا مثل کائنات 
خیلي مبهم، در عین حال وهم آمیز اســت. حقیقتاً ســکوت 
کائنات اســت! انگار ستاره ها کف دست شما هستند، اول که 
چراغ خودرو را خاموش می کنی ظلمات مطلق است، بعد آرام 
آرام کوه ها مثل آدم هایی که َشبه ناک هستند پدیدار مي شوند  
و شــهابی از وسط آســمان می گذرد و بعد بوته ها مشخص 
می شوند. واقعاً دیدنی است. در این لحظه مي فهمي این سخن  
رســو ل اکرم )ص( را که فرمود: »اگر نبود رسالت زمینی ام، 

این قدر به آسمان نگاه می کردم تا کالبد تهی کنم.«

حاال مراد از این ماجرا چیست؟ مي خواهم بگویم، ما وقتي 
در جادة تاریک با چراغ محدود خود حرکت مي کنیم  و این نور 
چراغ  فقط محدودة خاصي را نشان مي دهد، متوجه نیستیم 
که این روشنایي انتخاب شده مانع دیدن کل صحنه و دنیاي 
بي انتهاي اطرافمان مي شــود. یعني نور گزینش شده موجب 
مي شود که ما سایر جاها را که با نور طبیعي مهتاب مي دیدیم، 
االن نبینیم. پس این نور خودرو، نور مهتاب را مي کشد و محو 

مي کند.
ما وقتي کودک را با ذهنیت محدود خود تربیت مي کنیم، 
همانند نور چراغ خودروی شــخصي خودمان است که فقط 
آنجایي را مي بینیم  که با قصد و انتخاب خود حرکت مي کنیم. 
دقیقاً تربیت فرزنــد و آموزش هاي ما به دانش آموزان اینگونه 
است. یعني ما با ذهنیت خود کودک را جهت و شکل مي دهیم 
و او را از سایر آموزش ها، فضاها و امکاناتي که فطرت و طبیعت 
به او داده است، محرومش مي کنیم. در نهایت هم او را این گونه 

مي کشیم.
شــما وقتی چراغ دانایی خودتان را روشــن می کنید فقط 
جادة خودتــان را می بینید اگر چراغتان را خاموش کنید، چراغ 
هستی روشن می شود. »اِن تتقوالله« یعني همین که از منّیت و 
خودمحوري خارج شوي نور الهي را مي بیني که بي نهایت است. 
من وقتی دانایی خودم را محور قرار مي دهم، جاده را با نور محدود 
خود روشن کرده ام و فقط سی چهل متر آن طرف تر را می بینم. 
ولی در حقیقت هیچ جاي دیگر را  نمی بینم، چون این منّیت من 
می بیند. حال وقتی چراغ را خاموش می کنم، نور جهانی در کائنات 

همه جا منعکس می شود و همه جا را روشن می کند.
همین است که من وقتی بچه را تربیت می کنم، متناسب با 
چراغ جادة خودم تربیت می کنم،  بگذار چراغ خاموش شود تا 
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بچه بفهمد که چقدر وسعت دارد. شما او را به سلیقه و سبک 
خود  برش داده اید. او را با ذهنیت شخصی و ُمد زمانه تربیت 

کرده اید و نه مد فطرت و خداگونه!
متأســفانه حرف هایی که ما  اینجــا می زنیم، چون بعضاً 
زمینه هاي اجرایي کردنشان فراهم نیست و دیدگاه هاي رایج 
آمادة پذیرش آن ها نیســتند، با مشــکل فهم و عمل مواجه 
مي شــوند. من هرچه اینجا بگویم بعد از پایان این نشست باز 
هم همان جایي هســتم که بوده ایم چــون با حرف و خطابه 
چیزي عوض نمي شود، بلکه باید ساختارها و ارکان بینش ما 
تغییر کند البته که این تغییر به سادگي نیست و کلي هزینه 
دارد. در واقع ما به همین روش خود عادت کرده ایم و نیازمند 
ادامة آن هستیم. اگر عوض شود خودمان به خطر مي افتیم و 

هیچ کس راضي نیست که به خطر بیفتد.
در صحنه اي از فیلم »آني بال«، دیالوگ جالبي وجود دارد. 
پدري آمد پیش روان پزشــک و گفت: آقاي دکتر! دستم به 
دامنت. پسرم دیوانه شده. همه اش فکر مي کند که مرغ شده و 
دائم قد قد مي کند و  مي گوید من مرغم!  چکارش کنم دکتر؟ 

بدادم برس! 
دکتر گفت: خب بیارش پیش من تا درمانش کنم. 

پدر بعد از مکثي کوتاه با دودلي و تردید گفت: آخه آقاي 
دکتر! اگر درمان بشــه من ضــرر مي کنم. گفت: براي چي تو 
ضرر مي کني؟ گفت: آخه من به تخم مرغاش نیاز دارم و دارم 
باهاش کاسبي مي کنم! ببینید اینجا یک طنز سیاه و کمدي 
تلخ و گزنده اي وجود دارد که شــاید خیلي با وضع و حال  ما 
هم خواني داشته باشد. دوستان نکته سنج و تیز بین احتماالً 

گرفتند آنچه ناگفتني است.
بگذارید خاطره ایي را نقل کنم. چند سال پیش مرا دعوت 

کرده بودند براي سخنراني در باب تربیت دیني. دیدم دیدگاه 
من  با دیدگاه این مجموعه و روش و سیاست هاي آن ها جور 
در نمي آید گفتم آیا شما کتاب »رویکردي نمادین به تربیت 
دینــي« مرا خوانده اید؟ آیا مي دانیــد که این کتاب همة این 
روش هاي جاري در تربیت دیني را به چالش کشــیده است؟ 
گفتم: اگر من بیایم آن وقت شــما کجا می روید؟ براي آن ها 
مثال زدم. گفتم: ببینید، من گیاه خوارم و شــما گوشت خوار! 
من بیایم در جمع گوشــت خوارها در باب مضرات گوشــت 
بگویم؟ اینکه نقض غرض است. آنجا با چه کسی صحبت کنم! 
شما فعاًل صدها شــعبة قصابی، کبابی و جگرکی و کله پاچه 
فروشــي زده اید و کلي با این مشاغل کاسبي مي کنید. صدها 
شغل جانبي گوشت خواری در اطرف مغازه  تان ایجاد کرده اید 
حاال مرا دعوت می کنید که دربارة مضرات گوشــت خواري و 

فواید گیاه خواري صحبت کنم؟ این مضحک نیست؟ 
این همان تخم مرغ هایي است که به آن ها نیاز داریم گرچه 
مي دانیم طرف دیوانه شده است، اما به دیوانگي اش نیازمندیم! 
ما مي دانیم این آموزش هــا و این نوع تربیت  مغایر با فطرت 
است و این روش هاي تربیتي غالباً آسیب زا هستند، اما موضوع 
این است که فعاًل با همین بساط و دکان داریم کاسبي مي کنیم 

و نمي شود که خودزني کنیم! 
به قول مولوي در »فیه مافیه«: گفت مي دانم که بد است 
اما نمي توانــم. با دل بر نمي آیم. مي داند این دریا غرق کننده 
است، اما خود را در آن مي اندازد ! مي داند این آتش سوزاننده 
است یا این چاهي است صد گز! یا این سوراخ مار است  یا این 
زهر هالهل است و… مي داند اما مي رود! این چگونه دانستن 
باشــد؟ مرو چون مي داني! پس نمي داني، اما فکر مي کني که 
مي داني و این دانش نیســت، وهم دانش اســت. این معرفت 
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نیســت، غفلت اســت و خودت را پر از این غفلت ها کردي و 
خود را عالم و آگاه فرض کردي! حاال چه کســي مي  تواند این 
فرد را از این همه دانش سیاه خالي کند؟ براي همین است که 
شمس تبریزي مي گوید: آنکه پر است، صد هزار پیامبر نتواند 

او را تهي کند! 
بدبختي دیگر این اســت که ما دائم در پي افزودن، تعلیم 
دادن و یاد دادن به بچه ها هستیم و اجازه نمي دهیم که قدري 
آن ها خودشــان را  در خودشان بیابند. این قدر سرب و آهن 
به  پر و بال ذهن آن ها وصل مي کنیم که دیگر قادر به حرکت 
روان و سیال و خالق نیستند. شما این خودرو های پاکستانی 
را دیده اید؟! )تصویر خودرو ها از طریق اسالید( ببینید در اینجا  
خبری از بدنة اصلي خودرو و موتور نیســت همه اش تزئینات 
است! همه اش جنگول و پنگول و خرمهره و نعل اسب و شکل 
و رنگ و ظرف و ظروف و … تا آنجا که دیگر خود خودرو در 
نقاب خودرو معلوم نیست این خودرو است یا سر در مسافرخانة 

مش قنبر در خیابان ناصر خسرو!
ماهم همین کار را با بچه ها مي کنیم. اینقدر به این بچه ها 
دانش انباشته  وصل می کنیم که دانش فطري آن ها کور بشود 
و موتور بسوزانند. همه اش هم به ظاهر می رسیم، یعنی موتور 
تعطیل اســت. من ابتدای صحبتم گفتم اینجا نیامده ایم که 
مشکلی را حل کنیم، آمده ایم که مشکلی را از پیش پاي خود 
برداریم. ممکن است نبینیم و حتي آن را به عنوان دارو تلقي 
کنیم و بگوییم که این دارو نیست این زهر است! به قول مولوي: 

هر دارو که ایشان کرده اند، آن عمارت نیز ویران کرده اند!
با این وضعي که پیــش مي رویم، آنچه را هم که داریم و  
از قبل پس انداز کرده بودیم، از دســت مي دهیم. یعني به نام 
درمان، او را  بیمار مي کنیم و این حادثه بســیار وحشتناکي 

اســت که از فرط  عادي بودن و تکــرار، از دیدة ما گریزان و 
نامحسوس شده است. ما باید برگردیم به اصل و وصل بشویم 

به اصل! اما اصل چیست؟
حاال مي خواهم یک هدیة قرآني به شما بدهم. اگر دوستان 
دقت کرده باشند، من در نوشته ها و گفته هایم خیلي با احتیاط 
از آیات و احادیث استفاده مي کنم؛ چون سواد و شهامت باالیي 
مي خواهد که من ندارم. چون دیده ام که قرآن و دین را برخي 
از روي مد زمانه و فرم روزانه حراج کرده اند، در حالي که باید 
آیات قرآن را با عظمت و هیبت و خشــیت و نجابت و اصالت 
خاصي یاد کرد تا شــأن و مقام آسماني آن ها حفظ شود. در 
قدیم یک آیه را با ظریف ترین هنرها در کاشي کاري هاي باالي 
محراب در قابي جمیل و منبت کاري شــده و با قلم زني زیبا 
و خطوط دل انگیز عرضه مي کردند، چون باید شــأن و مقام 
قدسي آن حفظ مي شد. اما حاال ببینید که آیات قرآني را در 
معابر و زیرپل ها و بر نرده هاي خیابان و… به حراج مي گذارند. 
لذا اســتناد به آیات قرآن باید با طهارت وجود و نورانیت دل 
همراه باشــد. براي همین اســت که در ابتــداي سورة بقره 
فرموده: این کتاب فقط براي تقواپیشگان هدایت کننده است 

چون بدون پاکي و تقوا  چه بسا گمراه کننده باشد!
اینکه گفته شــد قبل از هر چیز باید تقواي دید و تقواي 
ذهن و دل داشته باشیم براي همین است وگرنه به تیرگي و 
حجاب و غفلت دچار مي شــویم. باید اول بفهمیم که چه در 

دست داریم تا خوب از آن بهره ببریم.
مي گویند شیخ شــبلي از کوچه های بغداد رد می شد 
و خطــاب به مردمان می گفت: هر کــه بگوید ال اله اال اهلل در 
دهانش شکر می ریزم! این را می گفت و شکر می ریخت، چند 
روزی گذشــت، دید که نخیر مثل اینکه این ها نمي دانند که 
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چه مي گویند. چون اگر به آنچه مي گفتند عمل مي کردند، در 
همان وضع باقي نمي ماندند. لذا چند روزي گذشت، و این بار 
خطاب بــه مردمان گفت: از این پس هر کس بگوید ال اله اال 

اهلل، سرب داغ در دهانش می ریزم! 
گفتند: یا شیخ! تا دیروز شــکر می ریختی و امروز سرب 
داغ؟ گفت: تازه فهمیدم که خلق نمي فهمند که چه مي گویند! 
خب در اینجا از بحث هاي بنیادي و عرشي بیاییم پایین 
و به فرش و زمین بنگریم که تا چه اندازه این معارف آسماني 
را تنزیل کرده ایم. البته گفتني است که فرق است بین ارسال 
و نزول! در نزول آیات آویخته از آســمان به زمین اســت و نه 
انداخته! یعني باید از ایــن آویزه براي باال رفتن به اصل آنکه 
عرش اســت بهره برد و نه روي زمین مانــد. طناب را از باال 
نمي اندازند پایین، بلکه مي آویزند پایین که با آن برویم باال. نه 
با آن بازي کنیم و روي زمین ســرگرم شویم. این نکته خیلي 

مهم است: »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه!«
آموزش ها باید براي صعود مخاطبان چنین روندي داشته 
باشــند. فقط براي حفظ کردن، دانستن و انبار کردن )همان 
نگه داشــتن طناب( نباشند بلکه وسیله اي براي ارتقاي وجود 
و توســعة منش و عمق بینش باشند. حاال بیاییم یک نگاهي 
به رســالت خود و نقش مجالت رشــد با این هدف ذکر شده  
داشته باشــیم. براي این رسالت بزرگ من چند راهکار نایاب 
در قالب چند پرسش ناباب ارائه مي دهم براي اینکه از دل این 
پرسش ها راه رشــد مجالت رشد را بیابیم. لطفاً به گزاره هاي 

اسالید توجه شود. 
به این پرسش ها بیندیشیم. نیازي نیست پاسخ بدهیم بلکه 
پرسش بهانه ایي براي توسعة ذهن است و نه پر کردن ذهن. و 
پاسخ براي ساختن است و نه اندوختن! و حاال چند نوع از این 

پرسش ها پر پیچش و پر چالش:
 چگونه می توان آزادی از یادگیری را برای یادگیری آزاد 

فراهم کرد؟
 این یکی از نقش های مجالت رشــد اســت. بچه های ما 
می خواهند از یادگیری آزاد شوند، چون یادگیری اجباری در 
مدرسه به اندازة کافي هســت. مجلة رشد روزنه ای است که 
بچه را از یادگیری مدرســه اي آزاد می کند. برای چی؟ برای 
یادگیری آزاد! آزاد از انگیزه هاي بیروني، مادي و ســطحي که 

فرایند یادگیري را به کاالي مادي تقلیل مي دهد.
 چگونه می توان از دام یادگیری اجباری به بام یادگیری 

اختیاری ارتقا یافت؟ 
 کارکرد اصلي مجالت رشــد این است که ذهن گستري 
کنند و نه ذهن اندوزي. هدف باید توســعة ظرفیت ادراکي و 
وسعت بخشــیدن به افق دید براي خویش گستري باشد و نه 

کسب اطالعات و پر کردن ظرف ذهن از دانش حفظي.
به قول هوارد گارنر، مدرســه ذهن را مدرسه ای می کند، 
اما مطالعات غیر درسی ذهن را از دام یادگیري  محصول مدار 
به سمت یادگیري شــوق مدار و فرایند محور سوق می دهد. 
ما باید به این ســمت و سوي حرکت کنیم تا دانش آموزان از 
ســوگیري هاي محدود آزاد شــوند و به سوی سپهر بي کران 

فطرت سوق یابند.
 چگونه می توان یادگیــری دگرانگیخته را به یادگیری 

خودانگیخته تبدیل کرد؟ 
یعنی دانش آموز نه به بر حسب نمره و رتبه، بلکه بر حسب 
عالقه و ُعلقة شخصي مجالت را بخواند، اگر به چنین تأثیري 
در مخاطب داشــتید، موفقید. این خودش هفتاد من مثنوي 
اســت که ما بین این انگیزه هاي کشندة بیروني با انگیزه هاي 
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حیات بخش دروني تفاوت قائل شویم. مجالت رشد مي توانند 
احیاگر  انگیزه هاي دروني در کودکان نوجواناني باشند که به 
دلیل فشارهاي مدرسه اي و اجبارهاي درسي شوق مطالعه و 

خودآموزي در آن ها کم رنگ شده است. 
 چگونه می توان یادگیری را از فراورده های یادگیری به 

فرایند یادگیري تبدیل کرد؟ 
چون درس مدرسه پروژه است اما  مجالت کمک آموزشی 
پُروســه اند، یعنی هیچ مبدأ و مقصدی ندارند که مثاًل از کجا 
شروع کنیم؟ این فصل اول یا دوم و ثلث اول و … نمره دارد 
و… فرایند است. اما  کتاب درسي پروژه است. هدف آموزش 
پرکردن ذهن از  معلومات نیست، بلکه شعله ور ساختن ذهن 

براي  کشف و خلق است.
 چگونه می توان ذهن را از مدرسه ای شدن  و مدرسه را 

از ذهنی شدن آزاد کرد؟
 این ها همه نیازمند تحولی بزرگ در روش ها و نگرش هاست 
و با حرف و نوشــته چیــزي تغییر نمي کنــد. این ها انقالب 
می خواهند، واقعاً انقالِب در نگرش ها و نگرش در انقالب. توجه 
داشته باشید، پشت بند این گفته ها ده ها پژوهش، سند، یافته 
و مقالة علمی و روان شناختی است و فراتر از آن، وام گرفته از 

آموزه هاي دیني و عرفاني هستند.
 چگونه می توان از تربیت رام کننده به تربیت رها کننده 

دست یافت؟ 
ما غالباً بچه هایمان را رام می کنیم. اما آن کیست که بتواند 
رها کند؟ رها به معني ولنگاري نیست، بلکه به معناي استقالل، 
خودکفایي و خودگســتري است. به معناي آزاده پروري است 
که به قول ساالر آزادگان، امام حسین )ع( نخستین پلة دین 
داري اســت. الاقل پلة نخســت را در  تربیت درست برداریم. 

اما آیا ما خودمان واجد این خصلت هســتیم؟ ما باید نخست 
خودمان آزاده و خالق باشــیم که دیگران را به این فضیلت ها 
ســوق دهیم. ما باید به جاي رام کردن کودکان، آن ها را آزاده 
بار بیاوریم و این کار آساني نیست. آنکه خود در غل و زنجیر 
گرفتار اســت، چگونه تواند که زنجیر از دست و پاي دیگري  

خارج کند؟ 
 در تعریف رایج از تربیت کالسیک آمده و همه هم تکرار 
می کنند و به عنوان  محکم ترین تعریف هاست، ولی این به نظر 
من مستبدترین نوع تعریف از تربیت است که ما حتي در اسناد 
باالدستي بدون توجه به بافت و ساخت آن و فقط از روي تقلید 
از روان شناسي غربي، آن هم رفتارگرایي، رونویسی کرده ایم و 
خیلي هم بدان افتخار مي کنیم! حال آنکه آن ها خودشــان از 
این تونل تاریک مدت هاست خارج شده اند و پشت سرشان را 
هم نگاه نمي کنند. برخي از متولیان تعلیم و تربیت ما افتخار 
دارند مي روند داخل تونلي که غرب از ورود مجدد به آن توبه 

کرده است.
 شما اگر به متون برخي از اسناد باالدستي بنگرید خواهید 
دیــد که بســیاري از تعاریف و دیدگاه هاي مطرح شــده که 
ظاهراً با القاب و الفظ اســالمي تزئین شده اند پیش فرض هاي 
روان شناسي غربي هستند. اینکه گفته اند: »تربیت عبارت است 
از فراهم سازی  و بسترسازي مناسب برای به شکوفایی درآوردن 
استعدادها در جهت کمال مطلوب!« سرتاسر این تعریف و تک 
تک واژگان آن نه تنها ربطي به تربیت ندارد، بلکه خودش علیه 
تربیت است. شما ببینید در این تعریف به ظاهر مترقیانه چقدر 

افکار مرتجعانه اي لم داده است!
اوالً گفته فراهم ســازي بسترســازي مناســب! مي دانید 
یعني چه؟ یعني ما بزرگســاالن یا معلمان و مربیان بر اساس 
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فهم، درک، عالقه و  همان نگاه تونلي خود بســتر متناسبی 
)مناسب هم معلوم است، یعني مناسب افکار و نگاه من(  براي 
رشــد کودک فراهم کنیم. مثل این اســت ما جریان آبي که 
از کوهســار جاري شــده، برایش از قبل بر اساس مسیرهایي 
که خودمان مي خواهیم بهره برداري کنیم و زمین خودمان را 
آبیاري کنیم، کانال کشي کنیم و نگذاریم جریان آب به مسیر 
طبیعي )فطري( خود برود. آیا این خودخواهي نیســت؟ این 
استبداد نیست؟ این خیانت  نیست؟ ما چه حقي داریم کودک 
را بر اساس تشخیص ناقص خود جهت بدهیم و او را از مسیر 
فطري به مسیر خواستة خود هدایت کنیم؟ ما باید بستریابي 
کنیم و نه بسترسازي! شــما برای بچه ات کانال مي سازي در 
حالي که باید بر اساس طبیعت و فطرت او کانال یابی کني  نه 

کانال سازی!
زمینه ســازی خیانت نخست اســت. یعنی بچة من باید 
مطابق با آنچه ســاخته ام، رشــد کند. این اســت که شهید 
مطهری در کتاب »تعلیم و تربیت در اســالم« می گوید: فرق 
اســت بین صنعت و تربیت. در صنعت شــما می سازید و در 
تربیت او می سازد. در صنعت شما بر اساس ذهن خودتان مسیر 

می سازید در تربیت تو باید متناسب با مسیر او همراه باشی. 
پیامبر )ص( فرمود: »َمن كاَن ِعنَدُه َصِبيٌّ َفلَيَتصابَّ لَهُ«. یعني 
هنگامي که با کودک هستید شما باید وارد جهان کودک شوید 
و نه آنکه کودک را تابع خود کنید. تو باید تابع کودک شوي و 
تو باید خودت را در تراز، زبان و نیاز او قرار بدهي. این دیدگاه 
به راســتي انقالبی کوپرنیکي در جهان تعلیم و تربیت است 
که اگر غربي ها 1400 ســال پیش این را گفته بودند همواره 
به آن افتخار مي کردند. اما متأســفانه چــون ما به آن عادت 
کرده ایم، قدر و منزلت آن را نمي دانیم و در حد یک گفته براي 

نقل محافل دیني از آن استفاده مي کنیم، بي آنکه تحولي در 
دیدگاه خود از کودک و تربیت  ایجاد کنیم.

 چقدر قرآن زیبا فرموده است: »ُقْل ُکٌلّ یَْعَمُل َعلَی َشاِکلَِتِه 
َفَربُُّکْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدی َسِبیاًل«: بگو هر کس بر حال و هوا 
و ساختار نفسانی خود عمل می کند )زیرا منشأ اعمال اقتضای 
مزاج، یا ملکات است(. هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی 

خود عمل می کند.
قرآن انسان را این گونه اختیار و عزت مي دهد و و موالی 
متقیان انسان را آزاد خطاب کرده است: »ایها الناس ان آدم لم یلد 
سیدا و ل امة و ان الناس كلهم احرار«: ای مردم، هیچ یک از آدمیان 

آقا یا بردة دیگری آفریده نشــده اند، بلکه تمامی انســان ها به 
طور یکسان، آزاد به دنیا آمده اند و کسی را بر دیگری امتیازی 
نیســت. امام علی علیه السالم خطاب به دنیا در تعبیرهای 
بسیار زیبایي می گوید: »الیِک یا ُدنیا َفحبُلِک علی غاِرِبِک.« یعنی 
برو گم شو! »قِد انسَللُت من َمخالِِبِک و افلتُّ من َحباِئِلِک«: من در 
برابر تو آزادم. تو چنگال هایت را به طرف من انداختی؛ ولی من 
خــود را از چنگال های تو رها کردم. تو دام های خود را در راه 
من گســتردی، ولی من خود را از این دام ها نجات دادم. من 
آزادم و در مقابل این فلک و آنچه در زیر قّبة این فلک اســت، 

خود را اسیر و ذلیل و زبون هیچ موجودی نمی کنم.
 برده یعنی چی؟ ای کاش ما بندة فیزیکی دیگران بودیم. 
ما بردة عادت خود هســتیم. قرآن مي فرماید: دیدي آن کس 
را که نفس خود را معبود خود ســاخته؟ »أفرأیت من اتخذ الهه 
هواه«: آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خودش را معبود 

خویش قرار داده است؟ آنکس که نفس خود را معبود قرار داد، 
یعنــی چی؟ یعنی خود را بت کرد. مــا دو نوع بت داریم: بت 
بیروني و بت دروني. بت دروني خیلي خطرناک تر از بت بیروني 
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است ؛ بردگي نرم، بردگي سخت!
بردة سخت یعنی نوکر فالنی هستم و می دانم. ولی بردة 
نرم یعنی بردة نامرئي که خیلی خطرناک است. زمان قدیم با 
زنجیر دیوانگان را می بستند. حاال یک والیوم و دیازپام تزریق 
مي کنند، طرف تکان نمي خورد. کدام خطرناک تر اســت؟ در 
قدیم زنجیر سخت بود، حاال زنجیر نرم. در قدیم زندان دیواري 
و سیماني بود حاال زندان هاي مجازي و نامرئي. ما زنجیرهای 
روانی داریم. بچه هایمان را با کانال ســازی هاي خودخواهانه 

زنجیر روانی می کنیم، منتها این کانال ها نامرئی اند.
دوم اینکــه گفته شــده اســت: به شــکوفایي درآوردن 
اســتعدادها! این هم از آن حرف هاي اســتبدادي است. آیا ما 
باید اســتعدادهاي کودک را بشــکوفانیم؟ آیا نمي دانیم که 
شکوفاندن غنچه مانع شــکفتن غنچه مي شود؟ در آخر هم 
گفته ایــم در جهت کمال مطلوب! مطلوب هم یعني آنچه که 

فعال مي طلبیم! عجب!
ببخشید این بخش خیلي طوالني شد. شاید به این دلیل 
که خواستم تعریف از تربیت را به چالش بکشانم و تا زماني که 
این تعریف در  دید ما به تردید نیفتد، به  ارکان تربیت فطري 

تمکین نخواهیم کرد!
 چگونه می توان فرایند اندیشه ورزی را جایگزین فراوردة 

اندیشه آموزی کرد؟ 
»چراغ افروخته، چراغ ناافروخته را روشــن کند و برود.« 
به جاي انتقال اندیشه باید ابتکار اندیشیدن را به دانش آموزان 
آموخــت. ایــن آموزش نوعــي اندیش ورزي اســت به جاي 

اندیشه آموزي!
این جمله احتماالً از شــهید مطهری است که می گوید: 
»من ستایشگر معلمی هستم که نه اندیشه، بلکه اندیشیدن 

را به من آموخت.« در مجالت رشد باید سیاست ما این باشد 
که اندیشــیدن را یاد بدهیم نه اندیشه ها را. گشودگی و طرح 
مسئله کنید و حتی جواب هم نگیرید. نگران نباشید که یک 
وقت بچه نداند چه مي شــود. همین اندیشیدن هدف است و 
نــه محصول دادن و نمره گرفتن و مدرک دادن. گفت: برخي 
معلمــان  بزرگ ترین قاتل دانش آموز هســتند! چون همواره 
اندیشــه آموزی می کنند و با تحمیل دانش خود، مانع تعمیق 

دانش ورزي دانش آموزان مي شوند.
 چگونه می توان یادگیری را از هر گونه هدف گذاری آزاد 

کرد؟
هدف یادگیري، یادگیري است. یعني خود هدف راه است 
و راه همان هدف اســت. به قول قیصر امین پور: رفتن، همان 
رسیدن اســت  و همة سخن عطار در داستان سیمرغ همان 

سي مرغ است!
شــما نماز را ببینید. در ســورة حمد  مي خوانیم: »اْهِدَنا 
راَط اْلُمْسَتِقیَم.« یعني چه؟ یعني راه اصل است و نه مقصد  الصِّ

خاص و محدود. راه مداري و فرایند محوري به زیباترین شکل 
در سورة حمد آمده است: 

عمر آن است که در شور طلب مي گذرد
خوش بود منتظران را طلب طلعت دوست  

اصل همان طلبیدن و به شوق وصل حرکت کردن است: 
حافظ شکایت از غم هجر چه مي کني

در هجر وصل باشد و در ظلمت هست نور!
 اصاًل خود هجر همان وصل اســت، رسیدن همان رفتن 
است! برای چی هدف می گذارید؟ خود راه همان هدف است، 

بدون هیچ گونه غرض!
 حق همي خواهد که تو شاهد شوي
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از غرض بگذري و شاهد شوي
 فقط شاهد باشی یعنی چه؟ شاهد یعني واقعیت را همان 
طوری که هســت، بدون مداخلة غرض ورزانة خود، مشاهده 
کني و چیزي از خودت بدان نیفزایي. شهید، شهادت فقط تیر 
خوردن و شهید شدن نیست. شهید شاهد جسم است. شاهد 
بودن خیلی مقام باالیی اســت. یعنی از همة قضاوت ها گذر 

کردن و بر بام واقعیت نظاره گر بودن.
 به قــول هایدگر: ما موقعی عاقلیم که عقلمان نظاره گر 
باشد، نه حســابگر. عقل حسابگر سودانگارانه می بیند و عقل 
نظاره گر خالصانه. منّیت در فکر نیست. وقتی حافظ می گوید: 

تو خود حجاب خودی از میان برخیز، می گویند عجب! چه 
جالب! آن وقت اگر بیدل بگوید: 

بی فنا نتوان  به کنه معنی اشیا رسید
فقر ما آیینه رمز هواهلل است و بس. 

این را نمی فهمند. به قول سهراب:کار ما نیست شناسایی 
گل سرخ.

 چگونه می توان انگیزة درونــی یادگیری را از تمامی 
انگیزه های بیرونی آزاد کرد؟ 

خودش یک انقالب است. طرف یاد می گیرد که یاد بدهد، 
یا یاد می گیرد که نظــر خودش را تأیید کند، یا یاد می گیرد 
نظر دیگران را رد کند. همه اش یادگیری های غرضی اســت. 
دریغا که مردمان در پی آن نیستند که چیزی بدانند، بلکه در 
پــی آن اند که دیگر مردمان اعتقاد کنند که چیزی می دانند. 

)تعبیري از عین القضات(.
واالترین هدف این است که از هدف گذاري خودمحورانه به 
دور باشیم. اگر این گونه باشد، آن گاه دانش به بینش مي انجامد 
و نه کاالیي براي نمره و پاداش و معامالت امتیازگیري! دانش 

کاالیی و کاالهای دانشــی! شیئي  شدگی  دانش و آموزش از 
همین جا رقم مي خورد که االن مدرســه ها و دانشگاه هاي ما 
گرفتار آن هستند! برای اینکه ما برای  علم و پیشرفت علمي 
تحقیق نمی کنیم، برای نمره و پیشــرفت شخصي تحقیقات 
می کنیم. سفارشی تحقیق می کنیم. ما نیامدیم پروژه بگیریم 
و مشکلی را حل کنیم، بلکه پژوهش را براي اخذ پایه و تبدیل 
وضعیت اداري انجام می دهیم. تعمیق عرفاني شخصیت خود 

اصاًل مطرح نیست.
 با این دانش فقط با نردبان اداري طي مي شود و نه نردبان 
آسماني. با آن می توان مدل ماشین را عوض کرد و مثاًل شاسی 
بلنــد خرید. فردي که جوش تحقیق ندارد، با ســود تحقیق 
کاسبي مي کند! این تحقیق، تحقیق نیست. ما مقاالت علمی 
زیادی تولید می کنیم، اما  از این ها علم تولید نمی کنیم. تولید 
علم ما پایین است اما تولید مقاالت ما ردة باال را در منطقه و 
جهان  دارد. اما مســئلة اصلي این است که بتوانیم تولید علم 
کنیم و نه صرفــاً ترویج علم. چون تولید علم با انگیزة درونی 
اســت، اما تولید مقاله براي ISI  با انگیزة بیروني است و براي 

امتیازگیري! 
 چگونــه می توان آموزش »بینــش ورزانه« را به جاي 

آموزش »دانش اندوزانه«  رواج داد؟ 
در »مناقب العارفین« آمده اســت: دانشــمندی را بمان! 
بینش مندی را پیش گیر! یعني چه؟ چقدر نقد حال ماست این 
گزارة گزنده! این باید برای آموزش و پرورش تابلو شــود. همة 
مصیبت های ما این است که بچه های ما دانشمندی را در پیش 
مي گیرند و نه بینش مندي را! منظور از دانشمندي همان دانش 

اندوزی است و نه دانش پردازی! 
پاسخ همة پرسش ها رها کردن آموزش از آموزش است. در 
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آن صورت شما می بینید که آموزش چقدر جان می گیرد و از 
دام آموزش رها می شود. ذهن زمانی درگیر یادگیری می شود 
که از هر گونه درگیری آزاد باشد، نه اینکه من چیزی یادتان 
بدهم تا شــما براي نمره و رتبــه یادبگیرید. خالق بودن یک 

کیفیت آزاد بدون اجبار، زور و نمره است.
اگر شما سعی کنید خالق باشید، هیچ وقت آدم خالقی 
نمی شوید: چون دارید ســعی می کنید. انیشتین می گوید: 
اغلب کشفیات علمي من از طریق روش هاي غیر علمي است! 
یعنی شهود عقالنی! عقالنیت شهودی از جنس فرمول نیست 

و زمانی است که من ناهوشیارانه درگیر مسئله هستم! وقتی 
هوشــیارانه درگیر می شــوی در این درگیري چیزي عایدت 
نمي شود. هیچ دانشمندي دیده نشده است که به خود بگوید: 
من امروز قصد کرده ام چیزي کشــف کنم و آستین بزند باال 
که امروز باید فالن چیز را کشف کنم. اتفاقاً با این اراده سازي 

هوشیارانه چیزي کشف نمی کند! 
بـه قـول پیر هـرات: تجلـی ناگـه آیـد امـا بـر دل آگه 
آیـد! دغدغـة یادگیـری زمانی آغاز می شـود کـه یادگیری از 
بنیاد بـدون دغدغة بیروني باشـد. یعنی دانش آمـوز اضطراِب 
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اضطـراب نداشـته باشـد کـه اگـر مطلـب را یـاد نگیـرم چه 
می شـود، یـا اگـر فـالن نمـره یـا معـدل را نیـاورم، بدبخـت 
می شـوم. این هـا انـرژی را می کاهـد. وقتـی شـما ریلکـس 
هسـتید، انـرژی آزاد می شـود! وقتی انـرژی آزاد شـد، تحول 
آغـاز مي شـود اسـت. لیـزر بـرای چـی ایـن قـدر نیـرو دارد؟ 
اندیشـه و تفکـر زمانی فعال می شـود که از هـر گونه فعالیتی 
رهـا باشـد. قانونی به نـام تائو در چین هسـت کـه می گوید: 
اوج تـالش در بـی تالشـی اسـت. عقـاب وقتی بخواهـد پرواز 
کنـد، خیلـی نیرو صـرف می کند، ولـی وقتی رفت بـاال دیگر 
از فشـار و سـختی رها می شـود. موشـک وقتی که می خواهد 
بـاال بـرود 10 تـا منبع سـوخت بـه آن وصل اسـت، اما وقتی 
رفـت روی مـدار رفـت، رهـا می شـود و از هـر فعالیتـی آزاد 

است.
 و حـاال یـک هدیه گران بها براي شـما از یک آیه شـریفه 
قرآنـي، آیـا آمـاده دریافـت ایـن هدیـه هسـتید؟ آیـا وضوي 
دیـده و دل گرفته ایـد؟ آیـا ذهـن و دل را پـاک کرده ایـد؟ آیا 
مهیـاي گرفتـن ایـن هدیة مقدس هسـتید؟ و ایـن آیة قرآن 
ْحَمـِن الَِّذيـَن َيْمُشـوَن َعَلـى الْرِض َهْوًنـا.«  تقدیـم شـما: »َوِعَبـاُد الرَّ

مي دانیـد هونـا به چه معناسـت؟ 
همـة ایـن صحبت هـا دردل ایـن کالم جـان مي گیرنـد: 
نردبان آسـمان اسـت ایـن کالم! »هونا«  یعنـي حرکت روان، 
سـیال و آزاد از هـر جبـر بیروني و تحمیلي کـه از درون خود 
نیـرو مي گیـرد، در مـدار خود مسـتقر مي شـود و مسـتقل و 
خودبنیـاد در حرکـت اسـت. ایـن بزرگ تریـن فضیلـت براي 
یک انسـان آزاده، مسـتقل و وارسـته در این جهان است. زیرا 
او در مـدار فطـرت خـود، یگانـه با خود و خـود طلوع مي کند 
و از نـور خـود روشـنایي مي گیـرد، بـي آنکـه بـه دیگـري و 

دیگـران وابسـته باشـد. آیا جز این اسـت که ایـن هنر را فقط 
عبادالرحمن دارا هسـتند؟

بـه راسـتي کیسـت کـه در ایـن جهـان بیگانـه سـاز و 
وابسـته سـاز که همـگان را بـه بردگـي مي کشـاند بتواند در 
مـدار خـود حرکت کند؟ قطـاري که روی ریل خـود می رود، 
»هونا« اسـت. انسـان »هونا«  کسـی  اسـت که روان،سیال و 
آزاد حرکـت می کنـد. عجب! خیلی حرف اسـت! ما همیشـه 

در زمیـن دیگران هسـتیم: 
در زمین دیگران خانه مکن

کار خود کن کار بیگانه مکن.  
»هونـا« در خانـة خـود مسـتقر شـدن اسـت، بـه قـول 
اریـک فـروم: »اغلـب مـا در موقعیت های بیگانه مسـتقریم«، 
اما کیسـت کـه در موقعیت خود مسـتقر شـود؟پس آموزش  
بالنـده، آمـوزش آزاد از انگیزه هـاي بیرونـي اسـت. حرکـت 
تکاملـي، حرکـت وارسـته از منابـع بیگانه با خود اسـت. فرق 
فعالیت و کنش ورزي در همین اسـت که اغلب ما داراي رفتار 
بازتابي و فعلیت هاي شـرطي شـده هستیم ولي آنکه کنشگر 
اسـت، در جهـان فاعلیـت دارد و از جهـان فعـل نمی پذیـرد. 
منظومـة معنوي هونا چنیـن معنایي دارد. آیا حـاال به ارزش 
ایـن هدیـه پي بردیـد؟ آیـا نبایـد آن را کادو پیچ کنیـد؟ آیا 
ایـن یافتـه قرآنـي مـا را دگرگون نمي کنـد؟ آیـا از این درس 
بزرگ تـر، زیباتـر و شـگفت انگیز تر سـراغ دارید؟ آیـا معجزة 
قـرآن را بـا جـان ودل حس مي کنید؟ اما کیسـت کـه از این 

دانـش زباني بـه توانـش  رفتاري ارتقـا یابد؟
اگـر در زندگـي »هونـا« باشـیم، همـواره خالق، سـیال، 
آزاد، تـازه نگـر، نـو بیـن و نوجو خواهیـم بود و این به سـبب 
کشـف خـود از طریق ارادة باطنـي و نه ارادة تحمیلي اسـت. 
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ارادة خالقیـت زمانـی بیـرون می آید کـه اراده ای برای خالقیت 
وجـود نداشـته باشـد، و آمـوزش زمانـی جـا می افتد کـه از هر 

گونه آموزشـی آزاد باشیم.
مجـالت رشـد از ایـن منظـر مي تواننـد چنیـن نقشـي 
بـرای مخاطبان خود داشـته باشـند. چـون دانش آمـوزان در 
مطالعـات غیـر درسـي و آموزش هـاي غیـر رسـمي در مـدار 
»هونـا« قـرار مي گیرنـد؛ یعني خودشـان براي خودشـان یاد 
مي گیرنـد، نه بـراي معلم، و الدین، نمره و رتبـه و کارنامه! اما 
مصیبـت اینجاسـت که بعضـی از ما بـا این نـوع مرکب الهي 
بیگانه ایـم! و نمي توانیـم بـا آن راه برویـم، زیـرا با ابـزار بیگانه 

بـا خـود در حرکتیم. 
بـراي رانـدن ایـن مرکـب قواعـدي از جنـس دیگـر الزم 
اسـت کـه اگر ندانیم، سـقوط مي کنیـم. در واقـع این مرکب 
هوایـي اسـت ونـه زمینـي و بایـد احـکام طیـر بـر آن حاکم 
باشـد و نـه احـکام سـیر! در احکام طیر، اگر وسـط هـوا ترمز 

کنـي، سـقوط مي کني!
می گوینـد پادشـاهی می خواسـت اسـب خوبـی بخـرد. 
رفـت بـه دیـاری و گفت: بهترین اسـب را بیاوریـد! این طرف 
و آن طـرف رفـت تـا باالخره اسـبب چابک و نیک نـژاد یافت. 
گفتند: این بهترین اسـب زمانة خودش اسـت. صاحب اسـب 
گفـت: آقـا ایـن اسـب دسـت شـما، و لـی ایـن حیـوان لِمی 
دارد کـه اگـر بـه کار نگیـري، خطرنـاک مي شـود. گفـت: لم 
این اسـب چیسـت؟ گفـت: وقتـی بخواهـی راه بیفتـی، باید 
بگویـی خـدا را شـکر! خـدا را شـکر! و هرچـه این عبـارت را 
بیشـتر تکـرار کني، سـرعت اسـب بیشـتر مي شـود و اسـب 
تندتـر مـی رود. ولـی اگـر بگویی »بسـم اهلل« می ایسـتد! )در 

واقـع برعکـس ذکرهـاي رایج.( 

پادشـاه گفت: سـعی می کنم بـا این عادتش کنـار بیایم. 
پادشـاه سـوار اسـب شـد و براي آغـاز حرکـت و راه انداختن 
اسـب گفـت: خـدا را شـکر! خـدا را شـکر! و رفـت رفـت تـا 
ناگهـان به یـک صخـره و دره ای عمیق برخورد کرد. پادشـاه 
کـه ترسـیده بـود، ناگهـان بـراي توقـف اسـب گفت: »بسـم 
اهلل« )مي دانسـت کـه ایـن اسـب بـا بسـم اهلل مي ایسـتد( و 
خوش بختانـه اسـب به یکبـاره لب پرتگاه ایسـتاد که اگر یک 
قـدم جلوتر مي رفت، سـقوط می کرد. پادشـاه بـا خوش حالي 
همان طور که اسـب در لبة پرتگاه ایسـتاده بود دسـت هایش 
را بـه سـوي آسـمان بلنـد کرد گفـت: خدا را شـکر!  خـدا را 

شـکر! کـه ناگهان اسـب بـه حرکت درآمـد و رفت تـه دره!
حـاال ایـن قواعـد و اصولـي کـه مـا اینجا گفتیـم، چنین 
وضعیتـي دارنـد که اگر بخواهیم با ذهن شـرطي شـدة قبلي 
خـود ایـن آموزه هـاي جدیـد را اجرا کنیم، نتیجـه اش همین 

سـقوط داخـل دره اسـت؛ به جـاي صعود بـاالي نرده! 
11. آمـوزش هـر قـدر  پنهان تـر باشـد، نفـوذ آن آشـکارتر 

مي شـود!
ایـن اصـل پنهـان نیز یکـي دیگـر از اصـول آموزش هاي 
غیر آموزشـي اسـت! یعني چگونـه براي قدرت بخشـیدن به 

تأثیـر آموزش از آشـکار کـردن آموزش اجتنـاب کنیم.
اساسـاً طبیعـت انسـان بـه گونه اي اسـت که بـه آنچه از 
او پنهـان مي شـود، رغبت بیشـتری نشـان می دهـد. به قول 
مولـوي: آدمـی همیشـه عاشـق آن چیـزی اسـت کـه ندیده 
و نشـنیده و فهـم نکـرده. شـب و روز آن را مـی طلبـد. بندة 
آنـم کـه نمی بینمـش و از آنچـه فهم کـرده و دیـده، ملول و 
گریـزان اسـت. از ایـن روسـت که فالسـفه رؤیـت را منکرند. 
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زیـرا می گوینـد: چـون ببینی، ممکن اسـت که سـیر و ملول 
شـوی و ایـن روا نیسـت. سـنیان می گوینـد کـه ایـن وقتـی 
باشـد کـه او یـک لون )گونـه( نماید )چون به هـر لحظه صد 
لـون می نمایـد( کـه: »ُكلَّ َيـْوٍم ُهـَو ِفـي َشـأٍْن«: و در هـر عالم او 
بـه شـأن و کاری پردازد )الرحمـن: 29( و اگر صد هزار تجلی 

کنـد، هرگز یکـی به یکـی نماند.
آخـر تـو نیز این سـاعت حق را می بینی در آثـار و افعال. 
هـر لحظـه گوناگـون می بینـی که یـک فعل به فعلـی دیگر 
نمی مانـد. در وقت شـادی تجلـی دیگر، در وقـت گریه تجلی 
دیگـر، در وقت خـوف تجلی دیگر، در وقـت رجا تجلی دیگر. 
چـون افعـال حـق و تجلـی افعـال و آثـار او گوناگون اسـت و 
بـه یک دیگـر نمی ماند، پس تجلـی ذات او نیز چنین باشـد، 
ماننـد تجلـی افعـال او. آن را بریـن قیـاس کـن و تـو نیز که 
جـزوی از قـدرت حـق هسـتی، در یک لحظه هـزار گونه می 

شـوی و بر یک قرار نیسـتی. 
چـرا راز فهـم قـرآن  در فهم غیب اسـت: »الذین یؤمنون 
بالغیـب.« چـون اسـالم دین زنده و تپنده اسـت، مشـروط به 
اینکـه همواره به غیب )فراسـوي واقعیت مجازي( به حقیقت 
ازلـي ایمان داشـته باشـیم و خود را در مـدار واقعیت منجمد 
محصـور نکنیم. ببینیـد قرآن چگونه ما را از دام آنچه هسـت 
رهـا می کند و بـه بام آنچه باید باشـد، فرا می خوانـد؟ کاربرد 
آموزشـي این مفهوم قرآني غیب چیسـت؟ چـه ارتباطي بین 

غیب گرایـي و آموزش خـالق وجود دارد؟ 
اخیـراً کتابـي از ایـن حقیـر چـاپ شـده اسـت بـه نـام 
از  یکـی  آمـوزش«.  در  سـلبي  روش هـاي  و  »راهبردهـا 
عنوان هـای فرعـي کتاب این اسـت: چگونه تدریـس و تبلیغ 

نکنیـم؟ بـه جـاي اینکه یـاد بگیریـم چگونه تدریـس کنیم، 
یـاد بگیریـم چگونـه تدریس نکنیـم! این کتاب کـه برگرفته 
از آموزه هـاي قرآنـي اسـت، بیش از 20 روش تدریس سـلبي 
را معرفـي کـرده اسـت که در نـوع خود چالـش بزرگي پیش 
روي دیـدگان ما نسـبت به اصـول و فنـون تدریس هاي رایج 

مي گشـاید. یعنـي کاًل همـه چیـز تعطیل! 
یکـي از راهبردهاي تدریس سـلبي همین »غیب گرایي« 
و به کارگیـري »اصـل اختفا« به قصد »انکشـاف« اسـت؛ رمز 
گـذاري بـه قصد رمز گشـایي اسـت؛ و ضعف نمایـي به قصد 
قـدرت ورزي اسـت. حـاال وارد ایـن بحـث نمي شـویم کـه 
ماجـراي آن طوالنـي و هنجـار گریـز اسـت و شـاید موجـب 
گریـز شـما از ایـن جلسـه بشـود! ببینیـد قـدرت معلـم بـه 
آشـکار آمـوزي او نیسـت، بلکه بـه نهان آموزي اوسـت. یعني 
نهـان کند تا دانش آموز به شـوق کشـف آن را بیابـد. این ضعف 

نمایـي معلم عیـن قـدرت ورزي دانش آموز اسـت!
حـاال یک سـؤال! چـرا انسـان ضعیف ترین موجـود عالم 
در بدو تولد خلق شـده اسـت: »َوُخِلَق اْلِنَسـاُن َضِعيًفا.« آیا این 
ضعـف مذموم اسـت یـا ممـدوح؟ آیا ایـن ضعف بـراي عزت 
اسـت یـا بـراي ذلـت؟ اگر انسـان قـوی آفریده می شـد برای 
همیشـه ضعیـف می مانـد. چـون ضعیـف آفریده شـده، قوی 
اسـت. ژان ژاک روسـو  تفسـیر جالبي از ضعیف به دنیا آمدن 
انسـان دارد و می گویـد: »کـودک آدمـی اگر زمـان تولد نابغه به 
دنیـا می آمـد، تـا ابد عقـب مانـده می ماند؛ چـون امکانـی برای 
یادگیـری اش نبـود.« او مي گویـد: »عظمـت انسـان از ضعفش 
اسـت. برای همین هر قدر ردة تکاملي موجودات قوی تر اسـت، 

نـوزاد آن ها ضعیف تر اسـت.« 
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مثـاًل کرم خاکـی در لحظة تولد از همة ما قوی تر اسـت، 
چـون همة سـازوکار هاي سـازگاري بـا زندگـي اش را از پیش 
مي دانـد. یـا مثاًل جوجه وقتـی از تخم بیرون می آید، دو سـه 
روزه از دسـت و بالـت بـاال مـی رود! بچـه گربـه دو سـه ماهه 
جفتـک می انـدازد! اما بچة انسـان شـش ماه طول می کشـد 
تـا از جایـش بلند شـود! چرا این همه ضعـف و ناتواني در این 

انسان، اشـرف مخلوقات؟
فکـر می کنید این آیه برای بیان ضعف انسـان اسـت؟ نه! 
برای عظمت انسـان اسـت. ضعف و جهـل و ظلومي اش همه 
ُحسـن و قـوت و فضیلت اسـت! بـراي آگاهي بیشـتر در این 
مـورد مي توانیـد بـه همـان کتابـي که عـرض کـردم مراجعه 
کنیـد. ایـن کتـاب در 400 صفحه تألیف شـده و شـیوه هاي 
اعجـاب آور قرآنـي را بـراي تدریس توضیح داده اسـت؛ کتاب 

راهبردهـاي سـلبي در آموزش، از انتشـارات تالوت.
بازگردیم به ادامة بحث مسـئله سـاز و ناسـاز با سازه هاي 
مسئله سـاز مـا! اینکـه گفتـه مي شـود نهـان کردن بـه قصد 
آشـکار سـاختن، رهیافت و تکنیکی آموزشـي براي کشـف و 
آشکارسـازي اسـت و یا ضعیف نمایي معلم بـراي قدرت ورزي 
شـاگرد اسـت. مـراد ایـن اسـت کـه معلـم باید خیلـی قوی 
باشـد کـه سـر کالس خـودش را ضعیـف بنمایانـد. معلم هر 
قـدر خـود را )فعاالنـه و آگاهانه( منفعل تر نشـان دهد، زمینة 
کنشـگري خـالق را بـراي شـاگرد بیشـتر فراهـم مي کنـد و 

شـاگرد فعال تر می شـود. 
 موقعیت هـای یادگیـری هـر قـدر طبیعی تـر باشـد، 
ریشـة یادگیـری در آن اسـتوارتر و عمیق تر مي شـود. 
شـما مالحظه کنید که بچه ها دو سـه سـاله زبان مادری 

را یـاد می گیرنـد. چـرا؟ چـون یادگیري شـان طبیعـي و آزاد 
اسـت. امـا همین بچه ها بـراي یادگیـري زبان دوم 20 سـال 
هـم که آمـوزش مي بینـد، هنوز الل انـد! چرا؟ چـون آموزش 
دومي رسـمي، اجباري و ارادي، آشـکار و دانشـي است. یعني 
همـة موانـع یادگیـري برایش فراهم اسـت! به همین سـبب 
بایـد گفـت: فضـای یادگیـری هر قـدر غیر رسـمی تر باشـد 

یادگیـری عمیق تر می شـود. 
مجـالت رشـد این ظرفیـت، شـانس و موقعیـت را دارند 
کـه آمـوزش را از حالـت تصنعي بـه حالت طبیعـي، از حالت 
رسـمي به حالت غیر رسمي، از سـاحت مدرسه اي به ساحت 
شـخصي تبدیـل کنند. از این نظر بایـد این فرصت و ظرفیت 
را مغتنـم شـمرد، نـه اینکـه دوبـاره همیـن مجـالت  کمک 
آموزشـي را رسمي و درسـي و نمره اي و مدرسه اي کنیم. اگر 
ایـن خطـاي راهبـردي رخ دهـد دیگر هیـچ راهبـردي براي 

پیشـبرد آمـوزش و تربیـت  فطري باقـي نمي ماند.
 دیگـر ظاهـراً وقـت بنـده روبـه اتمـام اسـت، امـا بحـث 
همچنـان نهـان و پنهـان اسـت! در ایـن پاور پوینـت بیش از 
200 اسـالید وجـود دارد کـه فقـط از 13 مـورد آن رونمایي 
شـد. ان شـاءاهلل در فرصت هـاي بعـدي بـه واگشـایي ایـن 
ناگشـوده هاي آموزشـي خواهیـم پرداخـت تـا دریابیـم چـه 
انـدازه در مسـیر وارونه، آن  هـم وارونه روي، بـه دنبال اهداف 

وارونـة خـود در ایـن نظـام آموزشـي وارونـه قـرار داریم:
گفت این بي خبران در طلبش پشت به راهند! 

باشد که نشینم نفسي، پیش تر افتم! 
عجبا! این چه رونده اي اسـت که با نشسـتن، جلوتر مي افتد و 

آن چـه رونده اي اسـت که با پیـش رفتن، عقب تر مي افتد؟ 
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گو بدو چندان که بیشتر مي دود     
از مراد خویش دور تر مي شود

جاهدوا فینا بگفت آن شهریار       
جاهدوا عنا نگفت اي بي قرار! 

 وقـت آن اسـت کـه هم راه خود را تغییـر دهیم و هم راه 
رفتـن خـود را! هـم نگاه خـود را تغییر دهیم و تغییـر را از نو 
معنـي کنیـم! هم واژگان را جان بخشـیم و هم جـان خود را 
از واژگان بي جـان آزاد سـازیم! هـم خود را از قبـر انگاره هایي 
انسـدادي آزاد کنیـم و هـم انگاره هاي مدفون شـده در نقاب 

آموزش هـاي بیهوده را تـازه گردانیم.
»َو إَِذا اْلُقُبـوُر ُبْعِثـَرْت«: و آن گاه کـه گورها زیر و زبر شـوند 
و »إَِذا ُبْعِثـَر َمـا ِفـي اْلُقُبورِ«: هنگامي آنچه در گورهاسـت، بیرون 
آورده شـود. در چنیـن هنگامـي، به راسـتي هنگامه اي بزرگ 
در فهـم از خـود و جهـان هسـتي آغـاز مي شـود و آن گاه 
درخواهیـم یافـت که چگونه در قبر ذهنیت هـا، زندان واژگان 
تحریـف شـده، و آموزه هـاي شـرطي شـدة خـود را مدفـون 
کـرده بودیـم. چگونـه این قبـور ذهني حقیقت بینی ما شـده 
بـود. آن گاه بـا حسـرتي جـان کاه در خواهیم یافت کـه راه را 
وارونـه رفته ایـم و ایـن بـد مصیبتـي خواهـد بـود. بیاییـد تا 
زود اسـت، در همیـن لحظـه و بـه برکـت آیـات روشـنگر و 
بیدار گرانـة قـرآن کریـم و در ایـن مـکان مقـدس، در جـوار 
امـام هشـتم، از قبـر ذهنیت هـا و منّیت ها بـه در آییم و خود 
حقیقـي خویـش را که درکالبـد خودهاي دروغیـن و مجازي 
دفن شـده اسـت، دریابیم و بدان هوشـیار گردیـم. این همان 
قیامـت درونـي براي دیـده وري حقیقي از ایـن جهان مجازي 
اسـت! قبـر یعنـی کالبـد ذهن  که مـا ر ا در خـود دفن کرده 

اسـت؛ قبـر یعني زنـدان ذهـن و ذهن زندان شـده:  
این جهان زندان و ما زندانیان    
حفره کن زندان و خود را وارهان 

کـدام جهان زندان اسـت؟ جهان بیرون یا جهـان درون؟ 
جهـان بیـرون کـه هنـوز افـق آن هـم معلـوم نیسـت! 40 
میلیـون سـال نوری طول می کشـد بـروی به افقـش! نه این 
زنـدان، زنـدان ذهـن اسـت؛ زندان وهـم و منّیـت و نفس که 
مـا را در خـود دفـن کرده اسـت. این قبر شیشـه اي که حس 
نمي کنیـم کـه داخل قبریـم، همان قبر ذهنی اسـت و باید با 

هجـرت جمیـل از این قبر سـنگین بـه در آییم.  
»واذا القبـور بعثـرت«: و آن گاه کـه از قبرهـا بیـرون بیایند، 
یعنی از پارادایم های وجودی خودشـان، از پوسـتة خود دروغین 
)ایگو( خود بیرون بیایند، آن گاه درخواهند یافت که تا چه اندازه 
در توهـم بوده انـد. بشـر امروز نیازمند کـوچ بـزرگ از انگاره هاي 
پـوچ خـود بـراي ورود به سـپهر الهـي اسـت تـا از دام  تعلیم و 
تربیـت مجازي و غیر فطـري نجات یابد. کوچ از قبر»ایسـم ها« 
و منّیت هـا، قبر ذهنیت هاي فرسـوده، و قبـر پارادیم هاي زمانه. 
زیـرا »بشـر  در هر زمان  گفتمانی برای خـودش  دارد« و در هر 
دوره براي خود سـاختماني از اندیشگي مي سازد و در آن زنداني 
مي شـود. بجاسـت کـه از این قبرها بـه  در آیـد، و از جهان پندار 
و مجاز آزاد شـود و به سـوی جهان دیدار و غیب بشـتابد: »الَِّذيَن 

ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب…« 

در پایـان بحـث بـه نیـت دوازده امام معصـوم )ع (همین 
دوازده اصـل کافـي اسـت. ان شـاءاهلل باقـي در زمـان آتـي به 
شـکل وافي و بدون دغدغة زماني بیان خواهد شـد. والسـالم.
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عدم تعامل پویا بین مخاطبان و پدیدآورندگان
اصغر بیات، معاون آمورش ابتدایی استان زنجان 

»شکل انتشــار« یکی از بحث های حساس در مورد نشر و 
توزیع مجالت رشد است. ما مجالت رشد را به دو صورت کاغذی 
و الکترونیکی منتشر می کنیم. در مناطق روستایی و محروم که 
فضای مجازی چندانی در اختیار کودکان نیســت، باید شــکل 
کاغذی مجله را مد نظرمان داشته باشیم. اما در مناطق برخوردار 
می توانیم خیلی به ســمت شکل کاغذی مجالت نرویم و شکل 
الکترونیکی را جایگزین آن کنیم. فضای مجازی فرصت های خوبی 

دارد. البته توزیع مجالت بین دو گروه به مدیریت هزینه ها نیاز دارد.
به موضوع بهره مندی حداکثری نیز می توان با دو رویکرد آن 
نگاه کرد: رویکرد اول دسترسی مخاطبان به مجله، چه کاغذی و 
چه الکترونیکی است که این بخش بارها و بارها مورد بحث قرار 
گرفته است. تأثیرگذاری مجالت رشد در توسعة حرفة معلمان و 
افزایش دانش، بینش و مهارت دانش آموزان بحث ترویج و اشاعه 
است، نه توزیع و عرضه. بحث این است که: آیا مجالت به اهدافی 

که مد نظر  پدیدآورندگان هست، رسیده اند یا نه؟  
مخاطبــان ما دانش آموزان، معلمان و مربیان هســتند. اما 

من می توانم صدای خودم را در مجالت انعکاس بدهم 

گزارش

معاونان  سراسری  نشست  هفدهمین 
و نمایندگان مجالت رشــد استان ها

اشاره
یکی از برنامه های هفدهمین نشست سراسری معاونان و نمایندگان مجالت رشد استان ها به موضوع »هم اندیشی در 
باب کیفیت انتشار و بهره مندی حداکثری مخاطبان از محتوای مجالت رشد در استان ها« اختصاص داشت. در این نشست 
سه تن از معاونان آموزش ابتدایی به تبیین دیدگاه های خود پرداختند. در ادامه چکیده ای از مباحث این نشست می آید. 

گزارشی از جلسة هم اندیشی در باب کیفیت انتشار و بهره مندی حداکثری مخاطبان
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مسئله ای را برای خودمان باید مشخص کنیم این نوع گفت وگو 
در مجامع این مسئله چه می تواند باشد. از نظر من مجالت رشد با 
مخاطبان ارتباط دارند، اما این ارتباط کامل و مؤثر و به آن شکلی 

که انتظار داریم، نیست؛ چه با معلمان و چه با دانش آموزان.
موضــوع دیگر فقــدان تعامــل پویا بیــن مخاطبان و 
پدیدآورندگان اســت. واقعیت این اســت که وقتی با معلمان 
صحبت می کنیم، بسیاری از آنان می گویند: کسانی که برای 
من مجله می نویسند، از درد من خبر ندارند. نمی دانند که چه 
نیازی دارم. این واقعیتی است که باید بپذیریم. بحث درستی و 
غلطی و دنبال مقصر گشتن نیست، باید این موضوع را تحلیل 
کرد و برایش راه حل یافت. به نظر من راه حل در خود مسئله 
است. باید به نیازها و مســائل واقعی و ملموس مخاطبان، از 
طریق مشارکت واقعی خود آن ها بپردازیم. اگر این مشارکت 

اتفاق نیفتد، باز هم موفق نمی شویم.
یکی از راه حل ها ایجاد کانال های تعامل بین مخاطبان و 
پدیدآورندگان اســت که با تشکیل گروه های عمل در مناطق 
و یا استان ها انجام می گیرد و می تواند زمینة خواندن را برای 
ما فراهم آورد. ما مشــکل خوانــدن را می توانیم در حلقه ها و 
گروه هــای عمل حل کنیم. البته ایــن حلقه ها و گروه ها باید 
واقعی و دارای ساز و کارهای تقریباً غیر رسمی باشند. ما فقط 
باید زمینه را برای این موضوع فراهم کنیم، نه اینکه خودمان 
حلقه ها را مدیریت کنیــم. در این حلقه ها تعامل و گفت وگو 
وجود دارد، یادگیری به عمل منجر می شــود و هرچه من یاد 
می گیــرم بالفاصله می توانم در زندگی شــغلی خودم به کار 
بگیرم. محوریت با خودیادگیری است و معلمان تالش می  کنند 
خودشــان یاد بگیرند، نه دیگران از بیرون به آنان یاد بدهند. 
سازوکارهای درون گروهی بیشتر به صورت غیر رسمی است نه 

رسمی، و لذت بردن از جمع یادگیری اصل است. خواندن و نوشتن 
باید با انگیزه های درونی و لذت از مباحث اتفاق بیفتد و در نهایت 

خود شکوفایی مخاطبان حتماً مدنظر جمع قرار بگیرد. 
البته نکاتی هم باید مد نظر برنامه ریزان باشد. یکی از این 
نکات تحریک مخاطبان به نوشــتن و ارتقای توانایی نوشتن 
درآن ها است. ما معلمان نویسنده تربیت نکرده ایم. کجا باید یاد 
می گرفتند؟ این واقعیت جامعة معلمان ماست. در گذشته در 
دورة ابتدایی معلمان نویسنده داشتیم، ولی بسیار کم بوده اند 
)مثل دهلوی و جالل آل احمد(. باید زمینة نوشتن را برای معلمان 
فراهم کرد. در این جمع ها از کسانی که می خواهند ارتقا پیدا کنند 

وکسانی که استعداد بیشتری دارند، حمایت می شود. 

اصغر بیات
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نوشــتن کار ساده ای نیست. اتفاقاً خیلی از معلمان وقتی 
درگیر نوشتن می شوند، می فهمند که نوشتن یک مقاله برای 
مجالت رشــد چقدر سخت است و چقدر ارزش دارد. این نوع 
جمع ها حتی به این نوع نگاه هم می توانند کمک کنند. البته 
قرار نیست در گروه فقط موضوعات مجالت مورد بحث و نقد 
و یادگیری قرار بگیرنــد و موضوعات دیگری هم مد نظرمان 
خواهد بود. اما سه گروه می توانند این برنامه ریزی نیمه رسمی 
را انجام بدهند، گرچه می شود گروه های دیگری را هم شناسایی 
و اضافه کرد. واقعاً ماهیت گروه های آموزشی همین است. این 
همه نظارت های بیخود برای معلمان الزم نیست، باید چنین 

برنامه هایی را جزو مأموریت هایشان قرار بدهیم. 
مسئلة دیگر شورای معلمان و انجمن های علمی معلمان 
اســت که تقریباً غیر فعال هستند.الزم است که ابتدا معلمان 
عالقه مند وارد حلقه ها بشوند. بعد کسانی با انگیزه های جدید 
بیاینــد. و واقعاً هم داریم، من به جرئت می توانم بگویم که در 
شهر زنجان حدود پنجاه شصت نفری هستند که در حلقه ای 
از ایــن گروه می توانند جا بگیرند و با عالقه های شــخصی و 
انگیزه های درونی خودشــان حضور پیدا کنند. در نهایت در 
این گونه جمع ها معلم به این احساس می رسد که مجالت رشد 
کانال و رسانة متعلق به من است. من می توانم بنویسم، بخوانم، 
و صدای خودم را در این مجله ها انعکاس بدهم. این اتفاق اگر 
بیفتد مطمئنم که مجالت رشد اشاعه خواهند یافت. ما درس 
پژوهی را در مدارس اجرا می کنیم، اما واقعیت این اســت که 
نتوانسته ایم مستند سازی کنیم و آن را اشاعه بدهیم. در حالی 
که این از طریق مجالت رشد می تواند اشاعه پیدا کند. رسانه ای که 
من آن را متعلق به خودم می دانم، بهترین جا برای معرفی کارهای 

معلمان است؛ معلمانی که کم کم بنویسند و با عالقه بخوانند.

اما گروه دوم مخاطبان ما دانش آموزان هستند. متأسفانه 
دانش آموز مجله را می گیــرد و می گذارد زیر بغل و می رود با 
خانه و همان جا هم فراموشــش می کند. مگر اینکه مواردی 
باشد که دانش آموز بنا به دالیلی عالقه مند بشود، اما این هم 
همه گیر نیســت. این واقعیت است. به نظر من در مدارس ما 
باید برنامه های مکملی در طول برنامة درســی، برای یادگیری 
بیشتر برنامة درسی وجود داشته باشد. وقتی این برنامه ها طراحی 
می شوند، یکی از منابع مجالت رشد خواهند بود. دانش آموز از این 
مجالت می تواند به عنوان منابع یادگیری استفاده کند و تولیداتی 

داشته باشد. ما برنامة مکمل و فوق برنامه خیلی کم داریم.
مــا حتی می  توانیم اســتفاده از ظرفیت جشــنواره های 
دانش آموزی، مثل جشــنواره  های جابربن حیان و خوارزمی 
اســتفاده کنیم. مجالت رشــد می توانند برگــزاری این نوع 
جشنواره ها را انعکاس دهند تا مخاطبان ترغیب شوند و یک فضای 

هم اندیشی و با هم فکر کردن برای دانش آموزان فراهم آید. 
در نهایــت، در چرخه ای که گروه های عمل در آن شــکل 
می گیرند، و دانش آموزان دربارة مسائل، نیازها و عالقه های خودشان 
صحبت می کنند، از مجالت رشد می توان به عنوان منبع استفاده 
کرد. البته کار به اینجا ختم نمی شود. دانش آموزان موضوع و محتوا  
تولید می کنند و این موضوع و محتوا در مجالت رشد دوباره اشاعه 
پیدا می کند و این چرخه همیشه ادامه دارد. اگر بتوانیم این چرخه 
را درست طراحی و اجرا کنیم، اشاعة مجالت رشد به درستی اتفاق 
خواهد افتاد. البته برای این کار قطعاً جزیره ای عمل کردن و در یک 
جا نشستن و صرفاً نوشتن کافی نخواهد بود. همة دفاتر ستادی و 
استان ها قرار است با هم همکاری کنند تا در تعامل با هم بتوانند 
این کار را پیش ببرند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می توان امیدوار بود 

گام های اساسی برداشته شود.

212



افزایش زبان تصویر و درک لذت های تصویری از 
رهاوردهای مجالت رشد است

ســیدمحمد حســینی، معاون آموزش ابتدایی استان 
خراسان جنوبی

نام مجالت رشد قبل از انقالب پیک بوده. من فرزندی دارم 
که در سن مدرسه است. یادم می آید وقتی که دو سالش بود، از 
من تقاضا می کرد برایش چیزی بخرم. من هم برای اینکه پُز بدهم 
که اهل فرهنگ هستم! برایش کتاب می خریدم. االن هم در قفسة 
کتاب هایش حدود 150 جلد کتاب وجود دارد. یادم می آید کتاب 
را می بوســید و اصرار می کرد کتاب را در همان خیابان یا کوچه 
بخوانم. با شوق وارد مدرسة ابتدایی شد. اما  امروز می بینم که یکی 
از مسائل من در زندگی این است که او دیگر رغبتی به خواندن 
ندارد! بچه های ما با شــوق آموختن پا به مدرسه می گذارند و با 
انزجار از درس از مدرسه فارغ می شوند. شاید یکی ازکارکردهای 
خواندن که لذت بخشی است، امروز کمتر اتفاق می افتد و من فکر 
می کنم یکی از نکاتی که حتماً مجالت رشد خواهد توانست در این 
زمینه موفق شود، این است جاهای خوبی برای این رشد باز کنیم 

که بچه های ما عالقه به خواندن را حس کنند. 
متأسفانه باید بگوییم که زبان فارسی که قند و شکر است، 
امــروزه محجور مانده  و فکر می کنم باید تالش کنیم و آن را 
دریابیم. اگر بدین منوال بگذرد، روز و حال خوشــی را  نباید 
انتظار داشته باشیم. در باب تأثیرگذاری مجالت رشد، افزایش 
کیفیت و بهره مندی حداکثری مخاطبان مطالبی را آماده کرده 
ایــم. یکی از مواردی که در این راه می تواند به ما کمک کند، 
تأثیرگذاری مجالت دارای محتوای جذاب اســت. بهره گیری 
نویسندگان مجالت رشــد از حکایت ها، اسطوره ها، افسانه ها، 
قصه های حماسی و پهلوانی که کودکان از مطالعة آن ها لذت 

می برند، در بهره مندی حداکثری از مجالت مؤثر است.
بچه هــای ما باید فردوسی را بشناسند. در هفتة گذشته 
که در جمع معاونان ابتدایی بودم، وقتی از بچه ها می پرسیدیم: 
»فردوسی کیســت؟« و »خواستگاه او چیست؟« شاید قریب 
به اتفاق بچه ها نمی دانستند! در جشــنوارة جابر وقتی که از 
بچه ها می پرســیدیم که کتاب فردوسی چیست و زادگاهش 
کجاست؟ کمتر می توانســتند به این سؤال پاسخ دهند. باید 
دوباره برگردیم و بزرگان خودمان را معرفی کنیم؛ هر چند گاهی 
هجمه های ناصوابی از طرف آدم های کم اطالع صورت می گیرد 
و به مولوی یا  فردوسی حمله می شود. باید دوباره به اسطوره ها 

سید محمد حسینی
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برگردیم و رستم و سهراب را  زنده کنیم. این ها بزرگانی هستند که 
بچه های ما شجاعت و سخاوت را از آن ها یاد خواهند گرفت و آن ها 

را در جسم و جان خودشان متجلی خواهند کرد. 
دوم، تجربه آموزی دانش آموزان در مجالت رشــد است. 
مطالب مجالت رشد فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند 
که با مشــکالت و آرزوهای بشــر در قالب قصه های کهن و 
فانتزی های نو آشنا شــوند و تجارب حسی، عقلی و رفتاری 
دیگران را شبیه ســازی کنند. بی شــک این موضوع قدرت 
برخورد آن ها را با چالش های زندگی امروز افزایش می دهد. به 
نظر می رسد توجه بیشتر به این موضوعات در تشویق و ترغیب 

دانش آموزان به مطالعة مجالت نقش مهمی دارد.
سوم، توجه به ابعاد زیبا شناختی در مجالت رشد است که 
با تغییراتی که در ذایقة هنری بچه ها صورت می گیرد، نباید از 
توجه به آن غافل شویم. با توجه به اینکه فراگیری زبان بصری 
و درک لذت های تصویری از رهاورد شکلی مجالت رشد است، 
استفادة خالقانة این مجالت ازگرافیک گویا، تصویرگری جذاب 
و عکس های مناسب می تواند عالوه بر افزایش گیرایی محتوا، 
در اصالح و ارتقای ســواد و ذوق بصری دانش آموزان در ابعاد 
زیبا شــناختی مؤثر واقع شود و میزان عالقه مندی آن ها را به 

مطالعة این مجالت افزایش دهد. 
چهارم، در نظر گرفتن عالقه ها و نیازهای مخاطبان اســت. 
چنانچه محتوای مجالت رشــد متناسب با توانایی ها، عالقه ها و 
نیازهای دانش آموزان و مبتنی بر پژوهش های علمی و قابل دفاع 

باشد، در میزان جذب و عالقه مندی آن ها مؤثر خواهد بود. 
پنجم، توجه به اقتضاعات زمان در تولید محتوای مجالت 
است. امیر مؤمنان در سخنی می فرماید: فرزندان خود را برای 
زمان خودشــان تربیت کنید. نویسندگان باید به این موضوع 

توجه داشته باشند که امروزه آنچه بچه های ما طلب ما می کنند 
با آنچه که در ذهن ما وجود دارد، شــاید متفاوت باشد. دوران 
کودکی تعیین کنندة راهی اســت که فرد در ســال های آتی 
خواهد پیمود. مجالت رشد می توانند دانش آموزان را با دنیایی 
که در آن زندگی می کنند آشنا کنند آن ها را برای خواسته ها 
و مقتضیات مادی و معنوی آماده سازند. بی گمان تهیة محتوا 
مستقل از نیازها و اقتضاعات زمان، در تشویق و ترغیب آن ها و 

استفادة حداکثری مؤثر خواهد بود.
ششــم، جامع نگری در بــه کارگیری همــة دانش ها در 
مجالت رشد است. با عنایت به اهمیت دانش و وسعت نگرش 
دانش آموزان و معلمان، مجالت رشــد بایــد بتوانند از تمام 
حوزه های علوم، معارف، هنرها و مهارت های بشــری استفاده 
کنند. مثاًل دانش اجتماعی، علوم انسانی، زندگی نامه ها، بازی و 

سرگرمی و هنر در گسترة مجالت رشد قرار بگیرند. 
هفتم، توسعة بیشــتر توانایی های علمی، فنی و نگارشی 
اســت. مجالت رشد باید توســعة توانایی های علمی، فنی و 
نگارشی را مد نظر قرار دهند بدین منظور با قرار دادن صفحات 
علمی در کنار متون داســتانی و شــعر که استعدادهای ادبی 
و تخیلی مخاطبان را تقویت می کند، جنبه های پژوهشــی، 
علمی و فنی را در آنان بارور سازد. از طرف دیگر صفحات آثار 
مخاطبان باید باعث تهییج در جهت نوشتن و پرورش ذوق ادبی 
و هنری آنان شود. در ضمن، داستان های علمی تخیلی رویکرد 
آینده نگر دارند و بر پایة تشکیالت علمی شکل می گیرند، چه بسا 
جرقه های بسیاری از اختراعات فرد، در دامنة خیال پردازی های 

داستان های امروز در ذهن دانش آموزان پدید آید.
روزی با یکی از دوستان نشستیم که خاطرات معلمان را جمع 
آوری کنیم. معلم بزرگواری از دورة ابتدایی تعریف می کرد که من 

214



در سال های گذشته، وقتی که در کالس درس در مدرسة چند 
پایة روستایی کار می کردم، می دیدم که هر روز بین برگ های دفتر 
نمرة من چند پَر وجود دارد. دیدم این پَرها هر روز زیادتر می شدند. 
خیلی کنجکاو شدم. از بچه ها پرسیدم: کی می آید الی این دفتر 
من پَر پرنده می گذارد؟ یکــی از بچه ها گفت: اگر مرا نمی زنید 
به شما می گویم. گفتم: تضمین می دهم که شما را کتک نزنم. 
تنبیــه بدنی هنوز هم در مدارس اتفاق می افتد و هنوز هم یکی 
از دغدغه  های ما در آموزش و پرورش متأسفانه تنبیه بدنی است. 
عملی که ظاهراً منســوخ شده است، ولی از واقعیت ها نمی شود 
فرار کرد. ایشان گفت که وقتی شما ما را کتک می زنید، انگار پر و 
بال پرنده ای را می کنید. ولی چون ما شما را خیلی دوست داریم، 
نمی توانستیم جسارت بکنیم و به شما بگوییم که ما را کتک نزنید. 
من این پَرها را گذاشتم که شما روزی متوجه شوید، وقتی ما را 
می زنید، انگار دارید پر و بال ما را قیچی می کنید من فکر می کنم 

هیچ کتاب روان شناسی تربیتی نتواند این موضوع را بیان کند.
ما طرحــی به نام »روزگارِ آموزگار« در اســتان خودمان 
داریم. از طریق آن حدود 300 - 200 خاطرة قابل تفسیر در 
حوزة آموزش و تربیت است جمع آوری شده است و ان شاء اهلل 
کتاب خواهد شــد. این ها می توانند خیلی ارزشمند باشند. به 
نظر من مجالت رشــد هم بسیار مناسب اند. ما می توانیم این  

موضوع را پررنگ کنیم و مسیر خوبی را خواهیم رفت.
نکتة بعدی این اســت که ما حتماً باید در مجالت رشد 
به فرهنگ ها، گویش ها و لهجه هــا توجه کنیم، ضمن اینکه 
تأکیدمان روی زبان معیار باشد. گویش های بسیار خوبی داریم 
که متأسفانه از دست می روند. چرا بچه های ما نتوانند بیرجندی 
صحبت کنند؟! طرحی را از جناب آقای رادمنش و دوستانمان 
در استان یزد اقتباس کردیم که آن ها زیر عنوان »یزد شناسی« 

آن را اجرا کردند و ما زیر عنوان »خاورشناســی«. وقتی ما در 
مدرسه با بچه ها صحبت می کردیم، بچه های ما نمی توانستند 
بیرجندی صحبت کنند! این اشکال دارد. زبان جزو ریشه ها و 
مؤلفه های فرهنگی ا ست. مجالت رشد حتماً می توانند در این 

زمینه به ما کمک کنند. 
هزارة سوم را باید هزارة رسانه دانست، به ویژه رسانه های 
دیجیتالی و دیداری که در شکل گیری هویت ملی مخاطبان 
تأثیر غیر قابل انکار دارند. مجالت رشــد باید دانش آموزان را 
با مفاهیم و نشــانه های هویت ملی و دینی و زندگی سالم با 
اســتفاده از آموخته های دقیق و یافته های نوین روان شناسی 
و ایده های خالق، زبان گیرا و نثر روان آشــنا ســازند. توسعة 
کتابخانه های کالســی و مدرسه ای با استفاده از مجالت رشد 
یکی از کارهایی است که می توان با کم ترین هزینه انجام داد و 

از کتابخانه ای بسیار قوی برخوردار شد.
آشــنایی با آثار نویســندگان جوان، پاسخ به پرسش ها و 
انتقال تجرببات مفید می تواند از طریق مجالت رشــد صورت 
بگیرد. مجالت رشــد عالوه بر ســرگرمی و تفریح، خواندن 
برای لذت بردن، باید در یافتن پاســخ پرســش ها و آموختن 
عمیق تــر دانش آموزان به آن ها کمک کنند و در این راســتا 
زمینة گفت وگوی علمی دانش آموزان و معلمان را فراهم سازند. در 
ضمن، داستان ها و افسانه ها به عنوان بخشی از یادگارهای ماندگار 

پیشینیان، با زبانی شیوا و جذاب برای مخاطبان شرح داده شوند.
مجالت رشــد در ایجاد عادت به خواندن و مطالعه نقش 
مؤثری دارند. خواندن عملی اکتســابی اســت و دانش آموزان 
برای کسب این عادت به زمینه و بستر مناسب و مساعد نیاز 
دارند. محتوای مجالت رشــد، به ویژه در سنین آغازین دورة 
آموزش ابتدایی، باید به گونه ای طراحی و تنظیم شــود که به 
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همکاری جدی معلمان و خانواده ها بینجامد. پدرها و مادرها 
در منزل می توانند با قصه خوانی و معلمان با استفادة مستمر 
و خالق از محتوای مجالت در فرایند یادگیری، خانه و مدرسه 
را به محیط انگیزشی برای مطالعه تبدیل کنند. گفتنی است، 
گرفتن امتحان یا آزمون های چند گزینه ای از محتوای مجالت، 
جز ایجاد بدخوانی در مخاطبان و طراحی مطالب غیر جذاب 
در رشد و ایجاد دافعه در مطالعه تأثیر دیگری نخواهد داشت.  
مجالت رشد می  توانند به گسترش فرهنگ نقد آگاهانه، 
مناسب، بجا و کارامد رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی 
زمینة گســترش فرهنگ نقــد و نقادی ســالم و آگاهانه را 
فراهم ســازند. می توانند با ارائة نقدهای علمی دانش آموزان  را 
در پرســش گری تفسیر، ارزش یابی و ارزش گذاری همه جانبه از 
موضع های گوناگون توانا سازند و در دراز مدت صاحب نظر کنند.

بی گمان مطالعة مجالت رشد در تقویت امال و انشانویسی 
دانش آموزان  مؤثر است. محتوای مجالت باید به گونه ای تهیه 
و تدوین شود که باعث افزایش گنجینة واژگانی دانش آموزان 
شــود و توانایی ســخن گفتن را در آنان ارتقا دهد. پیشنهاد 
می کنم برخی از ساعات انشا به کتاب خوانی و مطالعة مجالت 

رشد توسط دانش آموزان در کالس درس اختصاص یابد.
مجالت رشد در غنی ســازی اوقات فراغت و سرگرم کردن 
هدفمند دانش آموزان می توانند موفق باشــند. ما در ایام عید به 
شدت بر حذر می شویم که به بچه ها تکلیف نوروزی بدهیم. در 
حالی که خود مجموعة مجالت رشد، به صورت ویژه نامه هایی، 
البته نه در قالب پیک نوروزی و برای ایام فراغت بچه ها، می تواند 
جای پیک نوروزی را هم پر بکند و این فشار را از روی ما بردارد. 
گاهی وقت ها در استان پیک تولید می کنیم، ولی می گویند خالف 
است و ندهید. از آن طرف والدین می گویند: که چرا به بچه هایمان 

تکلیف نداده اید؟! یعنی نوعی سردرگمی وجود دارد. فکر می کنم 
بچه ها در اوقات فراغت می توانند از مجالت رشد استفاده کنند و 

رشد حتماً خواهد توانست به خوبی نقش آفرینی کند.
تأثیر مجالت رشــد خالقیت ذهنی و هنری مخاطبان را 
پرورش می دهند. مجالت رشد دارای صفحات هنری هستند 
که با ارائة نمایش نامه های کالسی، طرز ساختن کارهای دستی 
و  هنری و آشــپزی اختصاص دارند. بهره گیری بیشتر از این 
نمونه ها می تواند زمینة ایجاد فضای خالقیت ذهنی و هنری 
را در درس ورزی دانش آموزان مهیا سازد. اگر بتوانیم مجالت 
رشد را به خوبی  معرفی کنیم، می توانند در غنی سازی ساعت 
هنر مؤثر باشند. حتماً در درس هنر می شود کمک کار معلمانی 

باشند که کمتر آموزش هنر می دانند. 
مجالت رشــد جزئی از بستة آموزشــی وزارت آموزش و 
پرورش هستند که در پیشرفت و یادگیری، اثربخشی آموزش 
و نیز تسهیل رابطة میان معلم و دانش آموزن ایفای نقش می کنند. 
این مجالت چنانچه با تنوع مطالب و داستان های جذاب همراه 
شوند، امکان برانگیخته شــدن انگیزه های درونی دانش آموزان 
را برای تحقق یادگیری عمیق، گســترده و پایدار فراهم خواهند 
ســاخت. آگاه ســازی اولیا از تأثیر مجالت رشد در پیشرفت 
تحصیلی فرزندانشــان بسیار اهمیت دارد. یکی از آسیب های 
موجود در آموزش و پرورش جزیره ای عمل کردن های ماست. 
ما مجلة »پیوند« را داریــم که از طرف انجمن اولیا و مربیان 
برای والدین منتشر می شود. اگر هم سویی اتفاق می افتاد و این 
مجالت در حریم هم  عمل نمی کردند، از خیلی از موازی کاری ها 
جلوگیری می شد. چون آنچه را که شما برای معلم و دانش آموز 
اقتضاعاتش را می دانید و می نویسید، برای اولیایی به نگارش در 
خواهد آمد که هم برابر نیازها و اتفاقاتی که در فضای کالسی 
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بچه ها اتفاق می افتد، می تواند به ما کمک بکند. ما در خراسان 
جنوبــی والدینی را معرفی کردیم و تجربة بســیار موفقی در 
مدارس بود. والدین خودشان اشتیاق نشان دادند که از مجالت 
رشد هم برای خودشان و هم برای فرزندانشان استفاده کنند.

محیط مــدارس را می توان با بهره گیــری از تصویرهای 
مجالت رشــد زیبا کرد. تشــکیل ایســتگاه مجالت رشد در 
کتابخانة آموزشــگاه، قرائت مطالب خواندنی و جالب مجالت 
رشد در مراســم صبحگاه، معرفی کتاب های مطرح شده در 
مجالت رشــد، اختصاص قفســة مربوط به مجالت رشد در 
کتابخانه های آموزشگاه، تقدیر و تشکر از دانش آموزانی که در 
مجالت رشــد فعال بوده اند و یا خوانندگان خوبی بوده اند از 

جمله کارهایی است که در این زمینه می توان انجام داد.
دوســتان نظر دانش آموزان را هم پرســیده اند. بچه ها در 
دوران ابتدایــی ارتباط خیلی خوبی با کتاب برقرار می کنند و 
هدیه دادن و هدیه گرفتن کتاب برای ما همیشــه شیرین و 
لذت بخش بوده است. نظر اولیا را هم دوستان پرسیده بودند. 
آن ها هم از محتوای مجالت رشــد ابراز رضایت کرده بودند و 

محتوا را  متناسب با سن بچه ها دانسته بودند.
بهره گیری از نتایــج پژوهش ها در تدوین محتوای مجالت 
رشد می تواند به افزایش کیفیت و بهره مندی حداکثری مخاطبان 
رشــد و برگزاری نمایشگاه های مجالت رشد منجر شود. تهیه و 
تدوین مجالت رشد متناسب با ویژگی های سنی دانش آموزان، 
جذب دانش آموزان با استفاده از روش های مناسب، برنامه ریزی 
و گنجاندن ساعتی به عنوان ساعت مطالعة غیردرسی در برنامة 
درسی هفتگی، تالش بیشتر رســانه های جمعی برای ترغیب 
دانش آموزان به مطالعة مجالت رشد، بررسی مطالب و محتوای 
مجالت رشد در جلسات گروه های آموزشی، می تواند به محبوبیت 

هرچه بیشتر مجالت رشد در میان مخاطبان کمک کند.

مجالت گرفته می شوند، ولی خوانده نمی شوند!
رضا طاهرخانی، معاون آموزش ابتدایی استان قزوین

مجالت در مدارس گرفته می شوند، ولی خوانده نمی شوند!  
ما جزو استان هایی هســتیم که رتبة خوبی داریم، ولی با توجه 
به تحقیق میدانی که کرده ایم، دریافته ایم که این مجالت کمتر 
خوانده می شــوند. هدف همة این است که مجالت در مدارس 
خوانده شوند و فکر می کنم که فلسفة این همایش هم همین است. 
باید کمک کنیم هم معاونین و هم نمایندگان در دفترانتشارات که 
چکار بکنیم؟ باید دید در این زمینه چه می توان کرد. من تجربة 
خودم را در این خصوص می گویم. شک نداریم که مجالت رشد 
برای ارتقای سطح دانش دانش آموزان، معلمان، کارشناسان و حتی 
اولیا تهیه می شوند. ما به این باور رسیده ایم که این فرصت برای 
همة این عزیزان وجود دارد. نویسندگان و معلمان بزرگواری قلم 

می زنند و محتوای مجالت رشد را تدارک می بینند.
از طریق مجالت رشد، بهترین و تازه ترین اطالعات به سرعت 
در اختیار مدارس قرار می گیرد. همین اطالعات که سال های سال 
زمان می برد تا جمع آوری شود. خیلی راحت در اختیار مدارس 
قــرار می گیرد. این ماییم که وظیفه داریم به مدارس، معلمان و 
مدیرانمان بگوییم که از این اطالعات استفاده کنند. اما چرا مجالت 
گرفته می شوند، ولی استفاده نمی شوند. یکی از علت هایش این 
اســت که ما برنامه ای نداریم. برای اجرای برنامه هم منابع مالی 
نداریم. )کف گیر آموزش پرورش به ته دیگ خورده!( جناب آقای 
ناصری اگر برنامة ما مورد تأیید شما قرار گرفت و کار کارشناسی 
کردید که ما این کار را انجام بدهیم، اعتبار بدهید ما تضمین می 

دهیم که مجالت توسط بچه ها مطالعه بشود.  
معلم های ما ناکارمد هستند و مهارت ندارند. وقتی بدون 
آموزش وارد عرصة آموزش و پرورش می شوند، و چون نمی دانند 
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نمی توانند انگیزه ای در بچه ها ایجاد کنند دانش آموزان تحت 
تأثیر همین معلمان انگیزه شان را از دست می دهند. معلم باید 
ماهیت و اهمیت مطالعه را بداند. مطالعة کتاب یک شــاخص 
توسعه است. هر کشوری که کتاب خوانی اش بیشتر باشد، مسیر 
توسعه و بالندگی اش را زودتر سپری می کند. ولی کشورهایی 
که مطالعه ندارند، دیرتر این مســیر را طی می کنند. سرانة 
مطالعة ما خیلی کم  است. کشوری مثل اسپانیا )که در گاوبازی 

معروف است(، سرانة مطالعه اش از ما بیشتر است. 
دلیل دیگــر هم بازار کاذب تجاری و اقتصادی مؤسســات 
غیر دولتی اســت. اولیای ما چون نمی دانند، بچه های خودشان 
و دانش آموزان ما را به ســمت آزمون های بی هدف و بی محتوا 
سوق می دهند. آزمون هایی که هیچ یک از رفتارهای دانش آموز 
را نمی ســنجند. اولیا چون نمی دانند، چون نتیجه محورند، زود 
می خواهند ببیند بچه هایشــان باهوش هستند یا نه! در مدرسة 
تیزهوشان قبول می شوند یا نه! به این سمت می روند. همین یعنی 
اولیای ما نســبت به مجالت رشد توجیه نیستند. اگر ما بتوانیم 
اولیا را توجیه کنیم که مجالت رشد چقدر برای بچه های ما مفید 
هستند، قطعاً به این سمت می آیند. کی ما در جمع اولیا در مورد 
مجالت رشد صحبت کرده ایم؟ معلم های ما هم توجیه نیستند، 

چون مطالعه نمی کنند. آن ها هم کاری به مجالت رشد ندارند.
آسیب  دیگر همان اســت که خانم دکتر حکیم زاده هم 
گفتند: »کودکی بچه ها از آن ها دزدیده شــده اســت. نظام 
آموزشی ما را هم از ما گرفته اند. واقعاً ما راننده ای هستیم که 
فرمان را از ما گرفته اند. کس دیگری ماشین آموزش و پرورش 
را حرکت می دهد. منظورم همین مؤسساتی است که حضرت 
عالی فرمودید. ما هم قادر نیستیم آن ها را کنترل کنیم. مگر 
این ها غیر از شما از جای دیگری مجوز می گیرند؟ هر کدام که 

می آیند، می گویند ما از دفتر تألیف کتب درسی مجور داریم. 
اجازه بدهید وارد مدرسة شما بشویم و از این آزمون ها بگیریم. 
هیچ کدام از  آزمون هایشــان هم هدف دار نیست. خیلی از 
مدارس از بچه های کالس اول تست می گیرند. اولیا هم فکر 
می کننــد، از االن دارند دارند روی هوش بچه کار می کنند. 
برای اولیا فرایند آموزش خیلی مهم نیست، نتیجة آموزش 

است که اهمیت دارد.
اما انتظار ما از شــما چیســت؟ ما انتظار داریم در جهت 
توانمندسازی معلمان مطلب بنویسند. درس پژوهی در محتوای 
مجالت رشد همیشه بوده است، ولی تا آنجا که ممکن است، 
عملیاتی شود. امروزه می گویند که درس پژوهی دیگر جشنواره، 
رتبه بنــدی یا ارزش یابی معلم نیســت. درس پژوهی درددل 
و گفت وگوی بین دو معلم اســت کــه با هم صمیمانه حرف 
می  زنند، از کالس هم بازدید می کنند و بعد در مورد اشکاالت 
کالس هایشان به نتیجه ای هدفمند می رسند. خواهش من از 

رضا طاهرخانی
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شما استادان این است که اگر می توانید خیلی سلیس و روان 
مطالــب مربوط به درس پژوهی را در مجالت رشــد بیاورید. 
قطعاً معلمان ما به این ســمت و سو بهترکشانده می شوند. 
چون بحث توانمندی معلم برای شما خیلی مهم است و همین 
معلم باید دانش آموزان را به مطالعة مجالت رشد تشویق کند.

نکتة دیگر این اســت که باید بین کتاب درسی و مجالت 
رشد ربط منطقی وجود داشته باشد. وقتی بچه ها در جایی از 
کتاب درسی به مشــکل بر می خورند، باید بتوانند برای رفع 
مشکلشان به مجالت رشد مراجعه کنند. هدف این است که 

مجالت رشد را داشته باشند.
این مجالت تا وقتی دست ما برسند، جلدشان پاره می شود. 
کاغذ روی جلد خیلی نازک اســت و ورقه های متن کاغذ کاهی 
هستند که تا حدی انگیزة خواندن را از بچه ها می گیرد. ما االن 
»طرح شــار« را اجرا می کنیم. خیلی از بچه ها در چارچوب این 
طرح به اینجا می آیند و سرود می خوانند. این ها باید در مجالت 
رشد بیاید، همة بچه ها مستعدند؛ هر کسی در یک زمینة خاص. 
این استعدادها باید شناسایی شود و در جایی از مجالت رشد بیایند. 
مثالً امسال ما در جشنوارة جابر در مشهد شرکت داشتیم و آقای 
حقیقی، معاون محترم آموزشگاه، 194 دانش آموز مدرسه را به این 
جشنواره آورده بود. این ها باید در مجالت رشد بیایند. اگر بچه ها 
ابتکاراتشان را در مجالت رشد ببینند، قطعاً تأثیر می پذیرند. اگر 
ما نتایج مسابقات علمی  و جشنوارة خوارزمی را در این مجالت 

بیاوریم، بچه ها به سمت مجالت رشد سوق پیدا می کنند.
بحث بومی سازی مجالت رشد هم مطرح است. شما تولید 
محتوای مجالت پیش دبستانی را به ما داده اید. همة استان ها 
تولید محتــوا دارند و خیلی خوب هم دارند کار می کنند. اگر 
بتوانید در این زمینه هم بخشی از محتوای مجالت رشد را مثاًل 

20 درصدش را به ما بدهید تا طراحی کنیم، قطعاً قابلیت ما 
باال می رود و خودمان را آماده می کنیم که توانمند بشــویم تا 
محتوای مجالت را بهتر تولید کنیم. از این طریق خود ما هم 
متوجه می شــویم که برادران بزرگوار در دفتر انتشارات چقدر 
زحمت می کشند. مگر تولید محتوا آسان است؟ خیر. دانش، 

اطالعات و آگاهی می خواهد.
ما امسال به پنج هزار دانش آموز گفتیم به جای اینکه بروند 
کتاب آدینه یا کتاب کمک درسی 18 هزار تومان بخرند و آزمون 
بدهند، مجالت رشدی را که ما به آن ها می دهیم، بخوانند تا ما از 
محتوایش در قالب سنجه های آموزشی از آن ها آزمون بگیریم. با 
قیمت خیلی کم طراحی سؤال کردیم و آزمون گرفتیم. حاال این 
جزو برنامة ســاالنة ما شده و خیلی هم موفق بوده است. دوست 
داریم برای سال های بعد 10 هزار دانش آموز را پوشش بدهیم و 
کم کم به این سمت برویم و اولیا را توجیه کنیم که اگر آزمون هم 

می خواهید، بیایید ما از این طریق طراحی سؤال کنیم.
تفاهم نامه هایی با مناطق بسته ایم که طبق آن، هم مجالت 
رشد را بخرند و هم دانش آموزانشان این مجالت را بخوانند و در 
این آزمون ها شرکت کنند. وقتی مطالب به این راحتی در اختیار 
منطقه و مدرسه قرار گیرد، معاون آموزشی منطقه یا مدرسه هم 
آن ها را به این راحتی در دسترس بچه ها، معلم ها و مدیرها قرار 
می دهند. اگر در محتوای مجالت رشد، مطلب یا اطالعی هم برای 

اولیا آورده شود، آن ها نیز مروری بر این مجالت داشته باشند. 
پیشنهاد می کنم، بحث یادگیری در بستر زندگی در مجالت 
رشد مطرح شــود.، همان آموزش غیر مستقیم که آقای دکتر 
شکوهی گفتند. این محتوا بیشتر در قالب فوق برنامه مطرح است. 
ای کاش مــا آن را به عنوان فوق برنامه به مدارس هیئت امنایی 

معرفی می کردیم، چون دانستنی هایش باالتر از کتاب است.
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 وضعیت فعلی نشــریات علمی ـ آموزشی را چگونه 
ارزشیابی می کنید؟ آیا در سال های اخیر این نشریات به 
سمت وضعیت مطلوب حرکت کرده اند؟ با توجه به اینکه 
طول عمر نشــریات به وجود نهاد حمایت  کنندة آن ها 
بستگی دارد، وضعیت فعلی نشریات علمی و آموزشی را 
از این منظر چگونه ارزیابی می کنید؟ چه راهکارهایی برای 

بهبود این وضعیت دارید؟ 

 برای اینکه نســبت  به وضعیت همة نشــریات علمیـ  
آموزشی اشراف کامل داشــته باشیم، به مطالعة میدانی نیاز 
داریم و اینکه واقعاً آدم مروری ولو ســطحی روی همة آن ها 
داشته باشد تا بتواند داوری منصفانه ای انجام دهد. به نظر من، 
یکی از نقاط عطف و یا یکی از دستاوردهای حوزة مطبوعات 
بعد از انقالب توسعة نشریات علمی، تخصصی و آموزشی بوده 
است. شاید بخشــی از آن معلول شرایط سیاسی کشور بوده 

روزنامه نگاری علم در ایران نداریم

گفت وگو

محمد  فرحبخش

اشاره
سازوکار عملکرد رسانه های آموزشی چگونه باید باشد؟ طرح این سؤال نخستین قدم برای شروع مصاحبه با 
دکتر محمد مهدی فرقانی، روزنامه نگار و گزارش نویس ســال های نه چندان دور روزنامة کیهان و همچنین رئیس 
فعلی دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه عالمه بود.او که سال هاست به تدریس روزنامه نگاری می پردازد و همواره 
سعی داشته است از بهترین و جدیدترین شیوه های تدریس در کالس های خود بهره  گیرد و دانشجویانی متعهد و 

مبتکر در تمام حوزه های روزنامه نگاری تربیت کند. 

پای صحبت دکتر محمد مهدی فرقانی، استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
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اســت. زیرا کار سیاســی در مجموع هزینه بر است و بسیاری 
از متخصصان و دســت اندرکاران روزنامه نگاری عماًل به حوزة 
نشــریات علمی و آموزشی مهاجرت کرده اند و در آن حوزه ها 
ساکن شده اند. در نتیجه به انتشار این نوع نشریات رو آورده اند 
و می توانیم بگوییم که این نشریات به لحاظ ساختار و محتوا 
نشریات نسبتاً خوب و قابل قبولی هستند، هرچند که ما هنوز 
با سطح روزنامه نگاری علم به معنای اخص که امروزه در دنیا 
مرسوم و متداول شده است، فاصله دارد و هنوز روزنامه نگاری 

علم به معنای دقیق و واقعی کلمه نداریم. 
در این گونة )ژانر( روزنامه نگاری، روزنامه نگاران برای چنین 
کاری آموزش می بینند اما  اکنون ما در وضعیتی قرار نداریم که 
بتوانیم جامعه ای به نام جامعة روزنامه نگاران علم داشته باشیم. این 
در حالی است که در خیلی از کشورهای اروپایی و همچنین در 
آمریکا، ما انجمن روزنامه نگاران علم و تشکل های روزنامه نگاران 
علــم را داریم که این ها در آلمان و در دیگر کشــورهای اروپایی 

انجمن های بزرگ، ذی نفوذ و مقتدری هستند. 
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در نتیجه ما امروزه می بینیم که علم ارتباطات به یکی از 
رشته های مهم دانشــگاهی در دنیا تبدیل شده است. ضمن 
اینکه در بعد نظری کارکرد ارتباطات علم آموزش داده می شود، 
به لحاظ تجربی هم برای اینکه بتوانند این حوزه را پوشــش 
بدهند، روزنامه نگاران آموزش می بینند. اما صرف نظر از نقاط 
قوت یا ضعف آثاری که وجود دارند و همة ما هم به آن واقف 
هستیم، من فکر می کنم که وضعیت نشریات علمیـ  آموزشی 
در مجموع خیلی ضعیف نیست و حتی می توانم بگویم امید 
بخش است. منتها باید بدانیم که به هر حال با توسعة کاربرد 
فناوری های ارتباطی، ایــن عرصه هم تحت تأثیر قرار گرفته 
اســت و مردم بسیاری از نیازهای علمی- تخصصی خود را از 
طریق منابع و بانک های اطالعاتی شــبکه های اجتماعی و از 
طرق دیگر تأمین می کنند. در نتیجه مطالعة نشریات علمی 
کمی افت داشته اســت و این نشریات نیز باید خود را با این 

تحوالت جدید سازگار و همراه کنند. 

 یعنی اینکه باید به سمت فضای مجازی گام بردارند؟
 هر دو. من معتقد نیســتم که باید چاپ نشریات کاغذی 
متوقف شود، به این دلیل که با خود فرهنگ تمدن و تاریخ را 
به همراه دارند. طبیعتاً آنجایی که قرار است با دانش آموزان کار 
کنند، می توانند نسخه های کاغذی را همچنان حفظ کنند، اما 
برای مخاطبان عام تر من فکر می کنم نسخه های الکترونیک 

هم دسترس پذیرتر، هم جذاب تر و هم کم هزینه ترند.

 میزان استقبال از نشــریات علمی را در ایران چگونه 
ارزیابی می کنید؟ آیا این نشــریات توانسته اند در سبد 

محصوالت فرهنگی چاپی ایران جای داشته باشند؟  
 به نظر من تنوع و گوناگونی در این عرصه بســیار خوب 

است و در تمام حوزه های علمی، از پزشکی تا مهندسی و علوم 
انسانی در رشته های گوناگون کم و بیش نشریات خوب و قابل 
قبولی داریم. برخی از آن ها نشــریات پر شمارگان هستند، به 
خصوص نشریاتی که در حوزة پزشکی منتشر می شوند؛ آن هم 
به دو دلیل: اول اینکه حوزة پزشکی و حوزة سالمت با زندگی 
و حیات مردم ســر و کار دارد. بنابراین مردم عالقة بیشتری 
به دانســتن و آموختن در این زمینــه دارند. دوم اینکه حوزة 
پزشکی به لحاظ سر و کار داشــتن با مواد آرایشی، غذایی و 
دارویی، حوزه ای است که آگهی بازرگانی در آن زیاد است. در 
نتیجه این گونه نشریات با جذب آگهی های بازرگانی به راحتی 
می توانند به حیاتشان ادامه دهند و حتی سودآور هم باشند. 

همین امر بقا و دوام این نشریات را تضمین می کند. 
برعکس، نشــریاتی که در حوزة علوم انسانی هستند، به 
خاطر ناموفق بــودن در جذب آگهی، و دشــواری در تأمین 
هزینه  های مجله، همیشه حیاتشان با تهدید روبه رو است. به 
همین دلیل به نظر می رسد که در کشورهای در حال توسعه 
مثل ایران، نباید برای تولید و توسعة نشریات علمی و آموزشی 
صرفــاً به بخش خصوصی متکی بود. یکــی از ابزارهای مهم 
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توسعه و پیشرفت رسانه ها هستند. در نتیجه دولت ما باید در 
زمینة رســانه ها سرمایه گذاری کند و به چشم سرمایه گذاری 
بودن به این هزینه ها نگاه کند. به این خاطر که توسعه، تولید 
و انتشار این نشریات می تواند نگرش علمی را در جامعه ارتقا 
دهد و دانش و اطالعات الزم را در اختیار افکار عمومی بگذارد، 
به تدریج شیوة زندگی مردم را مبتنی بر روش های علمی تری 
کند و علم را به فرهنگ تبدیل ســازد. بنابراین می توان این 

حوزه را جزو وظایف دولت تلقی کرد. 

 با توجه به تخصص شــما در حوزة روزنامه نگاری علم، 
شــاخصه های متمایز کنندة  نشریات علمی ـ آموزشی 
از نشــریات عمومی کدام اند؟ از لحــاظ محتوایی چه 

استانداردهایی را باید رعایت کنند؟ 
نشریات علمی ـ آموزشــی باید به دو حوزه توجه خاص 
داشــته باشــند. اولین حوزه، »حوزة تولید« است. این تولید 
هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتواست. دومین حوزه، 
»حوزة مصرف« یا »حوزة مخاطب« اســت. در حوزة تولید ما 
به روزنامه نگاران علم نیاز داریم که باید در دانشــگاه آموزش 

ببینند و در نشریات علمی تجربه کسب کنند. یعنی باید بین 
نشریات علمی و مراکز آموزشی تعامل و همکاری متقابل ایجاد 
شــود. در این زمینه ما خأل بسیاری داریم. در حوزة آموزشی 
این خأل بسیار محسوس است. همان طور که قباًل اشاره کردم، 
ما شاخه یا رشته ای به نام روزنامه نگاری علم نداریم. البته در 
برنامة بازنگری که تدوین شده است، ما روزنامه نگاری علم را 

هم پیش بینی کرده ایم و هنوز در آغاز اجرای آن هستیم. 
بسیاری از نشریات علمی فاقد شاخصه های روزنامه نگاری 
حرفه ای اند که در حوزة روزنامه نگاری مطرح هستند. می توان 
گفت که بیشتر آن ها سلیقه ای و ذوقی منتشر می شوند و وقتی 
که به آن ها توجه می کنید، هیچ ســاختار مناسبی ندارند؛ از 
صفحه آرایی تا انتخاب تیتر و ساختار نگارش مطالب. محتوای 
آن ها را نویســندگان غیر حرفه ای و آماتور تأمین می کنند. ما 
تا زمانی که نتوانیم بین عرصة علمیـ  آموزشــی با عرصة کار 

حرفه ای پیوند برقرار کنیم، این ضعف ها را خواهیم داشت. 
حوزة مخاطب هم به این موضوع بستگی دارد که ما چقدر 
بتوانیم نیاز مخاطب به نشریات را بیدار سازیم، آن ها را به این 
نشریات جذب کنیم و محتوای مورد نیاز را در اختیار آنان قرار 
دهیم. به نظر می رســد که ما در این امر هم ضعف های جدی 
داریم. فضای مجازی سبب شده است که مراجعه به نشریات 
به شدت کاهش پیدا کند. همان طور که می بینید، در کالس 
درس هم دانشجویان فکر می کنند که می توانند نیازهای خود 
را از طریــق فضای مجازی تأمین کنند و توجه و تمرکز الزم 
را در کالس به مباحثی که ارائه می شــوند نشــان نمی دهند. 
نشریات عمومی هم دچار همین وضعیت هستند. این اتفاق در 
سراسر جهان هم افتاده است. بنابراین باید نسخة الکترونیکی 
و نسخة کاغذی را در کنار هم به مخاطبان عرضه کرد تا بتوان 

مخاطبان را کم و بیش حفظ کرد.
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رابطة تعامل و فیلم آموزشی
از آنجا که فیلم آموزشــی به منظور تســهیل و تعمیق 
فرایند یاددهی-یادگیری، تثبیت فرایند یادگیری یا نمایش 
آنچه نادیدنی اســت و به عنوان فرصت یادگیری آشــنایی 
با تجربه های دشــوار و انجام ســفرهای غیرممکن و ده ها 
ویژگــی تأثیرگذار دیگر به کار گرفته می شــود، آن را باید 
یکی از اجزای جذاب و مهم بستة آموزشی قلمداد کرد. در 
کنار این ویژگی های مؤثر و مثبت، بی شک هر رسانه ای در 

فرایند آمــوزش محدودیت هایی نیز دارد که در هر صورت 
محدودیت ارتباط یا کاربرد محسوب می شود. 

مهم ترین محدودیت کاربردی فیلم آموزشی را در تعامل 
آن با فراگیرنده می توان جست وجو کرد. هر چند که در فرایند 
تدریس، تعامل با فراگیرنده همواره الزم و ضروری نیســت و 
کافی اســت او یک مخاطب به مفهوم معمول آن باشد، اما به 
ســبب نقش و اهمیت تعامل در آموزش، باید این محدودیت را 
مورد مداقه قرار داد. به منظور ایجاد اعتدال در محدودیت تعامل 

سایبردراما، حذف روایت فیلم
 برای تعامل آموزشی بیشتر

مقاله

 وحید گلستان

اشاره
فیلم آموزشــی، به عنوان رسانه ای آشنا در فرایند آموزش، به دلیل ویژگی های ذاتی و چند رسانه ای بودنش، 
امکان ارتباط گیری متفاوتی را با فراگیرنده ایجاد می کند. ارتباطی که گاهی از سطح گفتمانی فراتر می رود، در بافت 
مؤثرتری از روند معمول فرایند تدریس قرار می گیرد و با توان بیانی ویژة خود، مفاهیم را در شــکل جدیدی بیان 

می کند که تسهیل و تعمیق محتوا را در پی دارد.

کلیدواژه ها: فیلم، روایت فیلم، تعامل آموزشی، بستة آموزشی، برفراز آسمان

با نگاهی به تجربة تولید بستة آموزشی »بر فراز آسمان«
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فراگیرنده با فیلم آموزشی می توان این راه ها را پیشنهاد کرد:
*  مدیریت بهینة رســانه ها در بســتة آموزشی: اگر در 
آمــوزِش مفهوم یا موضوع آموزشــی خاصی، تعامل نقش به 
سزایی داشته باشد، فیلم آموزشــی را انتخاب نکنیم و سایر 
اجزای بستة آموزشــی را که در این زمینه توانمند محسوب 

می گردند را به خدمت بگیریم.
* تنوع بخشــی به ترکیب رسانه ها در بستة آموزشی: با 
ترکیب کردن فیلم با ســایر اجزا در طرح درس، نیاز به تعامل 

را جبران کنیم و از سایر توانمندی های فیلم نیز بهره ببریم. 
* طراحی آموزشــی با توجه به تقویت تعامل: از ابتدا در 
طراحی آموزشــی فیلم، با برنامه ریزی دقیق این محدودیت 
را قدری جبران کنیم. برای مثال، به جای اســتفاده از فیلمی 
طوالنی و کامل، آن را به چند بخش تقسیم کنیم و متناسب 
با اهداف آموزشــی در آغاز، میان و پایان تدریس بخش ها را 
نمایش دهیم. در ضمن می توانیم هر بخش را با سئوالی پایان 
ببریم تا که تعامل نســبی آموزشی ایجاد شود. به وجود تأثیر 

مثبت توجه به این پیشنهادات.
البته هیچ کدام از این پیشنهادها مشکل محدودیت تعامل 
با فراگیرنده را کاماًل مرتفع نمی کند. در جست وجوی راه های 
جدید به »سایبردراما« رسیدیم. سایبردراما با تغییر بنیادی در 
روایت، به نوعی با حذف روایت، شرایط تعاملی تازه ای را در امر 
آموزش به وجود می آورد. که دســت کم در شرایط امروز می 

تواند بهترین پیشنهاد باشد.

پیشنهادهای تازه برای فیلم آموزشی
تعریــف مصوب فیلم آموزشــی در »ســند ویژگی های 
اختصاصی فیلم آموزشی« در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی چنین است: »فیلم آموزشی، رسانه ای کاربردی است 
که در راســتای تســهیل و تعمیق فرایند یاددهی-یادگیری، 
دســتور بیانی خود را از علوم تربیتی، سینما و علوم ارتباطات 

دریافت می کند )گلستان،1:1394(.«
از این تعریف کلید واژه های مهمی را می توان اخذ کرد، اما 
»رسانة کاربردی« بودن فیلم آموزشی و »بینارشته ای« بودن 
آن باعث می شود که فیلم آموزشی به عنوان هنری مجرد مورد 
توجه قرار نگیرد. فیلم آموزشــی یک هنر-آموزش است که با 
توجــه به نیاز به کاربرد آن می توان حتی در شــکل ارائة آن 
نیز تغییر ایجاد کرد. لــذا در اینجا فیلم به مثابه فیلم مطرح 
نیست، بلکه فیلم به مثابه ابزار آموزشی جلوه گر می شود. یعنی 
می توان با جسارت و حمایتی بینارشته ای، در ساختار و بنیاد 

فیلم آموزشی بازنگری کرد.
بسیاری از مفاهیم سنتی مربوط به هنر، مانند اثر هنری، 
هنرمند، و مکان و زمان نمایش اکنون در فرایند خلق و تولید 
در دورة دیجیتــال مفاهیم ثابت نیســتند و جنبه هایی قابل 

انعطاف یافته اند )کامرانی، 353:1394(.
یافته های تازه در عصر دیجیتال، فیلم آموزشی را وارد دورة 
جدیدی کرده اند. مبالغه نخواهد بود اگر تاریخچة فیلم آموزشی 
را به قبل و بعد از دورة دیجیتال تقســیم بندی کنیم. چرا که 
پس از دورة دیجیتال، در روند تولید و به ویژه تکثیر برای خیل 
عظیم مخاطبان، شــرایطی قابل توجه و دست یافتنی ایجاد 
شده است و کمتر بودن چندین برابری هزینة تکثیر یک »دی 
وی دی« نسبت به کتاب، باعث شده است که گران ترین رسانة 
آموزشی دورة آنالوگ به ارزانترین رسانه دورة دیجیتال تبدیل شود.

اما فرصت های ایجاد شده در دورة دیجیتال به این اتفاق های 
مهم محدود نیســتند و امروزه ما را در شرایط توانمندتری در 
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طراحی فیلم آموزشی فیلم قرار داده اند که تأثیرشان بر فرایند 
آموزش بسیار مؤثرتر از تولید و تکثیر خواهد بود.  

هنر رسانه ای جدید و فیلم آموزشی
دســتاوردهای دورة دیجیتــال در ترکیب با هنر تجارب 
تــازه ای را ایجاد می کننــد. تجاربی که ابتدا فقــط بر ابزار و 
روند تولید آثار هنری تأثیر گذاشــتند، اما به سرعت بر فرم، 
زیباشناســی و فرهنگ نیز مؤثر واقع شدند. دربارة هنر دورة 
دیجیتال هیچ »ایســمی« وجود ندارد. در این عصر، رابطة پر 
تنشی میان هنر و فناوری پدید آمده است. پیشروی بی امان 
جهان به سوی فرهنگ دیجیتالی در روند خود، هنر را نیز در 
بر گرفته است )راش،191:1389(. همان قدر که »دادائیسم« 
واکنشی به صنعتی شدن جنگ و بازتولید مکانیکی متن ها و 
تصویرها بود، هنر رســانه ای جدید را نیز می توان پاسخی به 
انقالب فناوری اطالعات و دیجیتالی شدن شکل های فرهنگی 

دانست )تقی زادگان، 132:1394(.
نگاه هنرمندان رسانه ای جدید به اینترنت مانند نگاه نسل 
قبل به ویدیو بود: یک ابزار هنرمندانة در دسترس که آن ها را 
قادر به کشف رابطة تغییریافته میان فناوری و فرهنگ می سازد 
)Tribe & Jana, 2006( هنرمندان هنر دورة دیجیتال با ادبیات 
دورة دیجیتال به عنوان بخشــی از زندگی خود رشد کرده اند. 
ویژگی دیجیتال به زودی ناپدید می شــود و این هنرمندان را 
 .(Wands, 2006:14) ما در آینده هنرمندان معاصر می نامیم
برای فهم بهتر هنر رســانه ای جدید نیازمند توجه هم زمان 
به اتفاقات تاریخی ســه عرصة فناوری، رسانه و هنر هستیم 
)تقی زادگان،115:1394(. هنر رسانه ای جدید به لحاظ مرز و 
محدودیت غیر قابل مهار است، اما مهم تر آن است که امکانات 

بیانی تازه ای در اختیار فیلم آموزشی قرار می دهد.

چند رسانگی کامل و امکانات توسعه پذیری 
امروزه در حالی با تصویرهای دیجیتالی زندگی می کنیم 
که گویی در »جامعة نمایشگرها« به سر می بریم )شریف زاده، 
141:1394(. در  وب می توانید یک قطعه موسیقی را در کنار 
یک قطعــه تصویر متحرک قرار دهیــد، و هم زمان متنی را 
نیز در صفحه داشــته باشید. مخاطب می تواند به هر کدام از 
این رســانه ها توجه کند و هر کدام را خواست، نادیده بگیرد. 
برای مثــال، تصویر متحرک را بزرگ تــر و متن را از صفحه 
حذف کند. از این رو چند رســانگی در وب کامل است، چون 
هیچ یک از رســانه ها، مخل پیام دیگری نیســتند )حسینی 
گلــکار،188:1394(. بلکه تقویت کنندة یکدیگرند و به جای 
آنکه به طور خطی در امتداد هم قرار گیرند، به صورت عمودی 
به تبیین مفاهیم عمق بیشتری می دهند. یک ویژگی و واقعیت 
قابل فهم دربارة هنر دیجیتالی، امکانات بی شمار فراهم شده 
توســط فناوری در این نوع هنر نســبت به هنر معمول است 

)کامرانی، 358:1394(.
مک لوهان معتقد است: از آنجا که وسایل ارتباط جمعی 
سبب توسعة حواس آدمی می شود، پس تصمیم انسان بسته به 
اینکه کدام یک از حواس خود را توسعه دهد، کلیه خصوصیات 
فکری و رفتــاری او و محیطش را عمیقاً تحت تأثیر قرار می 
دهد و باعث می شــود که درک متفاوتی از هستی پیدا کند 

)پسمن،25:1382(.

طراحی تعاملی
دانش »طراحی تعاملی« دانش جدیدی اســت که عمر 
آن بالغ بر یک دهه اســت. این نــوع طراحی نوظهور زوایای 
متفاوتی از تعامل را به ما نشان می دهد. این نوع طراحی روی 
طراحی رفتار بین محصوالت، سیســتم ها و انســان ها تأکید 
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دارد )نورانی،6:1394(. »طراحی کاربرمحور« نوعی فلســفة 
طراحی اســت که در آن طراح می کوشــد نیازها، تمایالت و 
محدودیت های انسان هایی را که کاربر نهایی محصول هستند 
با جزئیات کامل مشخص کند و سپس طراحی را متناسب با 

این اطالعات ارائه دهد )بوذری، 17:1394(.
از آنجا کــه طراحی تعاملی یک مهارت میان رشــته ای 
اســت، متخصصان این حوزه باید با علوم گوناکونی آشــنایی 
داشته باشند )نورانی،7:1394(.  بسیاری از طراحان نرم افزار 
اکنون کار خویش را نه به مثابه طراح نرم افزاری، بلکه به مثابه 
هنرمند نرم افزاری ارائه می کنند. تفاوت این دو در این اســت 
که طراح معموال با حل یک مساله شروع می کند در حالی که 
هنرمند با سئواالت کلی یا نامتعین سروکار داردکه الزاماً ممکن 

است به جواب نرسد )وایتاکر، 2013(.

روایت تعاملی یا بی روایتی
روایــت دارای آغاز، میانه و پایان اســت. به عالوه ترتیب 
زمانی قابل تشخیص و معین دارد. دارای یکپارچگی کلی است 
و ساختار مشــخصی را در بر می گیرد. بین اپیزودها ارتباطی 

وجود دارد و دارای موضوعی مرکزی است.
در روایـت تعاملـی ایـن ویژگی هـای ذاتـی روایـت از 
بیـن می رونـد و نوعی بی روایتـی جایگزین آن ها می شـود. 
در روایـت سـنتی دریچـه ای کوچـک بـرای ورود به جهان 
داسـتان به مخاطب نشـان داده می شـود و او پـس از ورود 
بـه ]جهـان[ داسـتان و کشـف روابـط تعییـن شـده، پیش 
می رود. در شـیوة سـنتی، مؤلـف خواننـده را در طول متن 
سـاختارمند و هـم بسـته اش به پیـش می بـرد و در نهایت 
او را بـا حسـی از تمامیـت و پایان پذیـری پـر می کنـد. در 
قطعیـت  بـه حـس  مخاطـب  متـن،  یـک  روایت شناسـی 

نیـاز دارد تـا آن را یـک روایت بـه حسـاب  آورد )انصاری، 
65:1389(. امـا در روایـت تعاملـی ایـن مؤلـف نیسـت که 
مسـیر حرکـت خواننده را در طـول متن انتخـاب می کند، 
بلکـه خواننـده اسـت کـه بـه اختیـار خـود در مسـیرهای 
مختلـف پیـش مـی رود. بـرای درک بهتـر نیـاز اسـت بـه 

متـن و فرامتـن توجهـی دوباره داشـته باشـیم.
»متـن« پدیـده اي فیزیکـي اسـت، اما از فضـاي بیرون یا 
فضـاي تعریـف شـده در آن متأثـر اسـت. متـن خـود مجرد 
اسـت، امـا از کل تعریف شـدة مرتبـط تأثیر می پذیـرد. متن 
به واسـطة حـواس مختلف و الیه هاي معنا سـاز تفسـیرهاي 
نـو ایجـاد می کنـد. بي تردیـد در شـرایط مختلف، الیـه اي از 
الیه هـاي دیگـر اصلي تر و در سـاخت معنا مؤثرتر مي شـود و 
فرصـت تأویل تـازه ای را به وجود مـی آورد. گاهي الیه هاي به 
اصطالح حاشـیه اي اهمیـت تعیین کننده اي پیـدا می کنند، 
بـه طـوری که الیة بـه اصطالح ثابت تـر هم معني خـود را از 

آن هـا دریافـت می کنند.
در نــگاه برخي معلمان، فیلم آموزشــي در حکم الیه اي 
فرعي، متأثر و در حاشیه مي تواند بر متن و دریافت آن و بافت 
ارتباط تأثیر بسزایي بگذارد و فرصت تأویل تازه را ایجاد کند. در 
واقع، »متن« جهانی است که تفسیر می شود و تفسیر می کند. 
رابرت استم معتقد است: متن و تماشاگر، هیچ یک ایستا یا 
وجودي از پیش شکل گرفته نیستند. تماشاگران به متن شکل 
مي دهند و از طریق تجربة فیلمي، در درون فرایندي تعاملي و 

بي پایان شکل مي گیرند )استم، 265:1383(.
در شیوة پیشــنهادی جدید، متن فیلمی بین مخاطب و 
فراگیرنده توأمان شکل می گیرد. در واقع فرامتن مخاطب اجازه 
می یابد که در تألیف متن سهم داشته باشد. البته گیتس معتقد 
است: فرامتن عزیزترین عقاید مؤلف را زیر سئوال می برد، اما در 
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این نگاه تعاملی تألیف دوسویه و مشارکتی است. البته بی شک 
سهم مخاطب و رسانه یکی نخواهد بود، اما این اولین گام های 

تجربة تعاملی مخاطب در شکل گیری روایت و متن است.
در تقابـل سـنتي »متـن« در برابـر »بافت«، متـن کانون 
معنـا تلقـي مي شـود و جایـگاه ویـژه مي یابـد و بافـت صرفـاً 
بـه حاشـیه تبدیل مي شـود. در حالـي که هـرگاه عنصري از 
ایـن بـه اصطـالح »بافـت« اعتبـار داللـت  کننده پیـدا کند، 
قابلیـت متنـي مي یابـد و به الیـه اي از الیه هـاي متن تبدیل 
مي شـود. یعنـي چنـان الیه اي نیـز ماهیتـاً در همـان فرایند 
داللتـي قرارمي گیـرد کـه دیگـر الیه هـاي متـن قـرار دارند. 
عینیتـي فیزیکـي دارد کـه به واسـطة رمزگانـي داراي ارزش 

داللتي شـده اسـت )سـجودي،211:1388(.

نگاهی به ساختار بستة آموزشی بر فراز آسمان 
در سـاختار جدیـدی کـه در مجموعة »بر فراز آسـمان« 
بـرای اولیـن بـار تجربـه شـده، اسـتفاده از تـوان رسـانه های 
رویکـرد  در  اسـت.  نظـر  مـد  نـو  روایـت  و شـیوه های  نـو 
»سـایبردراما« کـه بـا حـذف روایت از فیلـم امـکان تعامل و 
دخالـت مخاطب در محتوا را بیشـتر می کند، توجه به شـیوة 
ارائـه بر اسـاس پرسـش های متداول انجـام می گیـرد. لذا در 
مجموعـة آموزش معلمـان به جای مواجه شـدن با یک فیلم 
معمولـی، بـا قطعاتـی موضوعـی از فیلم هـا مواجهیـم که هر 
کـدام مسـتقل اند و در عین حال یـک کل نظام یافته را ایجاد 
می کننـد. ایـن قطعـات کوتـاه فیلمی بـر اسـاس موضوعات، 
بـه صورت چند رسـانه ای بـا امکان انتخاب بـدون محدودیت 
در تقـدم و تأخـر در اختیـار معلـم قـرار می گیـرد و قـدرت 
مشـارکت و انتخاب گـری مخاطـب را بـاال می بـرد. لـذا برای 

آمـوزش معلمان نرم افزاری چند رسـانه ای طراحی شـده که 
عـالوه بـر فیلـم هـا امـکان همراهی سـایر فایل هـای عکس، 

صـدا، اسـناد، پـی دی اف و… را ممکن سـاخته اسـت.

بخش کلیات درس
مباحث مطروح شده در این بخش عبارت اند از: مباحث 
کتاب  و  رشته  ویژگی های  درسی،  برنامة  در خصوص  کلی 
نونگاشت، از جمله ضرورت تغییر، ویژگی ها، رویکرد، ارتباط 
با اسناد باالدستی، شبکة مفهومی، کلیات ارزشیابی، معرفی 

اجزای بستة آموزشی

بخش درس ها )واحدهای یادگیری(
این بخش بسته به نیاز معلمان و شرایط درس، به فصل ها 
یــا حتی صفحات کتاب می پردازد یا صرفاً اهم نکات مؤثر در 

تدریس را مورد توجه قرار می دهد. 

زمان هر قطعه فیلم
بــه دلیل افزایش تعامل مخاطب، ایجــاز در کالم، امکان 
راحت تــر پخش در محیط های برخط، بهره گیری از شــیوة 
پرســش های متداول و… ترجیحاً سه تا پنج دقیقه برای هر 
قطعه فیلم در نظر گرفته شده است. برای مباحثی که ضرورتاً 
به زمان بیشتری برای تبیین نیاز دارند، هر »عنوان« بحث به 

چند »زیرعنوان« تقسیم شده است.

بخش نمونه روش تدریس
چنــد درس به صورت نمونه با حضــور دانش آموزان، در 

محیط کالس، کارگاه یا آزمایشگاه تدریس می شود.
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بخش مرور
در راســتای تقویت شــبکة مفهومی، گزیده ای از نمونة 
تدریس یا مباحثه مطروح شــده مربوط به پایه های قبل که 

توجه به آن ها اهمیت دارد، در این بخش ارائه شده است.

بخش گنجینه
بخش گنجینه خود به دو بخش کلی تقسیم می شود.

الف( گنجینه در راســتای برنامة درسی: منابع بیشتری 
برای مطالعه، از جمله کتاب، مقاله، ســایت و وبالگ معرفی 
و نیز عکس، فیلم، نقشــه، گرافیک، نمونة طرح درس، نمونة 

سئوال و سایر منابع متنوع مرتبط با درس ارائه شده اند.
ب(گنجینه در راستای شایســتگی های پایة معلمی: 
در ایــن بخش کتاب ها، مقاله هــا و مباحثی پیرامون روش ها 
و تکنیک های معلمی و همچنین ســایر رسانه های آموزشی 
همچون مجالت رشد، فیلم های آموزشی، کتاب های گویا، نرم 
افزار، سایت رشد، جشنوارة بین المللی فیلم رشد و نیز بخش 
فیلم خانه که گزیده ای از فیلم های جشــنوارة رشد را در خود 

دارد، معرفی شده اند. 
آنچه که در این بســتة چند رسانه ای اهمیت دو چندانی 
دارد، امکان تعامل و قدرت انتخاب  مخاطب اســت. مخاطب 
مجبور نیســت ابتدا تا انتهــای فیلم را ببینــد. او می تواند 
بخش هایــی را نبینــد و بخش هایی را چندین بــار ببیند. او 
می تواند دربــارة آغاز، میان و پایان فیلم، خود تصمیم بگیرد. 
حذف روایت باعث شده که هر قطعه کوتاه فیلم خود یک جز 
معنادار به ذات باشد و در عین حال، کل نظام یافته ای را هم 

به صورت مستتر ایجاد  کند. 
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بخش خصوصی، طرح »تاک« را 
با الگویی تازه اجرا می کند

گزارش

یکـی دیگـر از کارگاه هایی کـه »دفتر انتشـارات و 
تکنولوژی آموزشـی« درحاشـیة سـی امین نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهران برگـزار کرد، کارگاه آموزشـی 
ـ تبیینـی بـا موضوع »ویژگـی کتاب هـای کار کودکـ  
مربـی دورة پیش دبسـتان« بـود. در این نشسـت که با 
حضـور همکاران دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی 
سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی و جمعـی 
از پدیدآورنـدگان، مؤلفـان و مدیـران تألیف و ناشـران 
آموزشـی در دو بخـش برگـزار شـد، تولیـد کتاب های 
و  بحـث  مـورد  پیش دبسـتان  دورة  کمک آموزشـی 

گرفت. قـرار  تبادل نظـر 

تبادل نظر با اهل نشر به منظور هم افزایي با اهداف 
آموزشي

در ابتداي جلســه، فریبا کیا، معاون دفتر انتشــارات و 
تکنولوژي آموزشــي، با بیان اهمیت کار ســاماندهي منابع 
آموزشي و تربیتي گفت: »دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي 

با مدیریت ســاماندهي منابع آموزشي و تربیتي بیش از شش 
دوره اســت که از فرصت برگزاري نمایشگاه بین المللي کتاب 
براي تشــکیل نشســت ها و کارگاه هاي آموزشي در راستاي 
ایجاد تعامل الزم و شایســته بین بخش خصوصي و متولیان 
تولید محتوا براي مخاطبان آموزش وپرورش از 6 تا 18 سال و 
همچنین مخاطبان زیر شش سال و دورة پیش دبستان استفاده 
مي کند. این نشست ها معموالً براساس نیازسنجي هاي انجام 
شده در واحد بررسي محتواي کمک آموزشي دفتر انتشارات و 

تکنولوژي آموزشي صورت مي پذیرند.«
وي افزود: »این نشست در بخش اول نظرات کارشناسان 
و ارزیابان کتاب هاي کار مربيـ  کودک و مشــکالت و مسائل 
آن ها را در ارزیابي مدنظر قرار مي دهد و در بخش دیگر به ارائة 
راهکارهایي به منظور شناســایي کتاب هاي مناسب و معرفي 
آن ها براي بهره گیري دورة پیش دبستان مي پردازد که از این 
رهگذر، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي نیز در جهت 
هم افزایي با هدف هایي که براي این دوره ها پیش بیني شــده 

است، از نظرات دوستان استفاده مي کند. 
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طرح تربیت اوان کودکي
در ادامة این نشست، دکتر ابراهیم طالیي، رئیس سابق 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و مدیر موسسة مطالعات 
کودک )0 تا 6 ســال( و والدگری، در خصوص استانداردها و 
معیارهاي تولید کتاب هاي آموزشي در حوزة 0 تا 6 سال و یا 
تولد تا ورود به دبســتان گفت: »در دي ماه 1395 در مجلس 
شــوراي اسالمي قانوني تصویب شد با عنوان قانون مدارس و 
مؤسســات غیرانتفاعي و غیردولتي. یک بند از آن به تربیت و 
آموزش پیش از دبســتان مربوط است و به طور مشخص ذکر 
کرده که برنامه ریزي محتوا و طراحي برنامة این دوره برعهدة 
وزارت آموزش وپرورش اســت، ولي بخش هاي دیگر از جمله 
بهزیســتي و بخش هایي که مهارت الزم براي ورود به بخش 

پیش از دبستان را دارند می توانند آن را اجرا کنند. براي اجراي 
این قانون، آموزش وپرورش قراردادي با دانشگاه تربیت مدرس 
منعقد کرد تا آن دانشــگاه برنامة درسي کودکان 0 تا 6 سال 
را طراحي کند. بر این اساس طرحي به نام تاک )که مختصر 
شــده تربیت اوان کودکي است( تهیه شد و چند نهاد و مرکز 
پژوهشي تحت همین عنوان راه اندازي شدند. معادل انگلیسي 
آن ECE است که دانشگاه تربیت مدرس ایران به طور تخصصي 

عضو آن شده است.«
طالیــي با ابــراز نگرانــي از ورود دولت بــه این موضوع 
گفت: »امید اســت که دورة 0 تا 6 سال فقط به دست بخش 
خصوصي ســپرده شود، زیرا هرجا دولت به موضوع ورود پیدا 
کرده و از دست بخش خصوصي و غیردولتي گرفته، مشکالتي 
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پیش آمده است. البته استانداردها باید توسط دولت و وزارت 
آموزش وپرورش تعیین و اســتخراج شوند و بخش خصوصي 

براساس آن ها اقدام کند.«
وي افــزود: »فراخواني هم داده شــده اســت که بخش 
غیردولتي یعني ناشران، متخصصان، نهادهای غیردولتی و یا 
هر ارگان و بخشي که در حوزة کودکان 0 تا 6 فعالیت مي کند، 
براي همکاري اعالم آمادگي کند تا با همکاري آن ها، »تربیت 
اوان کودکي« با الگویي متفــاوت از آنچه در حوزة کودکان و 
نوجوانان 6 تا 18 سال جاري است، طراحي شود؛ یعني طرح 

موضوع اولیه با مشارکت بخش هاي غیردولتي شکل بگیرد.«
ابراهیم طالیي با بیان کلیت طرح از  مدعوین خواســت 
همفکري و ارائة نظرها و پیشنهادهای خود دربارة نحوة طراحي 
برنامه، تربیت مربیان، فضا و مکان مراکز پیش از دبســتان و 
مهدکودک ها، و نیز بحث اقتصاد حوزة پیش دبستاني، مجریان 
طرح را یاري کنند تا همة بخش ها هم زمان آماده باشند و کل 

برنامه به صورت یک بستة آموزشی به اجرا درآید.

آموزش پیش از دبستان به نمایش آموزشي تبدیل نشود
طالیی با اشــاره بــه 30 ایدة متفاوت کــه از بخش هاي 
گوناگون به سازمان رســیده اند گفت: »ایده هاي رسیده باید 
ســامان دهي شوند. نباید اجازه داد حوزة کودکان 0 تا 6 سال 
هم به نمایش آموزشــي و یک فعالیت بازاري تبدیل شود. از 
نظر بحث اقتصادي، اجراي این برنامه، تربیت مربي شایسته، 
تأمین مکان و فضا، و تولید محصوالت همگي به پول نیاز دارند. 
هزینه هاي منابع مالي را یا باید دولت تقبل کند که میانگین 
سرانة آموزشي براي هر کودک این سن در دنیا ساالنه حدود 
10 میلیون تومان اســت یا اینکه دولت باید در همان حوزة 6 

تا 18 ســال خودش فعالیت کند و به حوزة حوزة 0 تا 6 سال 
ورود پیدا نکند، تا بخش خصوصي آن را برعهده بگیرد و همة 
منابع آن را تأمین کند. در کنار آن باید اندیشید از چه فرمولي 
استفاده کنیم تا کودکان آسیب نبینند و آنچه در حوزة 6 تا 18 

سال مشهود است، در حوزة 0 تا 6 سال اتفاق نیفتد.«

آموزش پیش از دبستان کتاب نمي خواهد
در ادامة نشست، قرباني مقدم، عضو شوراي مدني مدارس 
کشور، پرسید: »آموزش وپرورش همة درس ها به غیر از درس 
ورزش و همة رشــته ها و علوم را به کتاب تبدیل کرده است. 
براي کودکان زیر 6 سال بحث ها حسي و لمسي هستند، پس 
چرا باید بحث کتاب مطرح شود و آموزش ها به کتاب تبدیل 
شــوند؟ این تفکرات مبنایي هستند و به برنامه ریزي و مباني 
نظري نیاز دارند. اگر قرار باشد بر منوال همیشگي پیش برود، 

چه فرقي با آموزش های مدرسه ای کنونی خواهد داشت؟«
طالیي در پاسخ گفت: »من هم با شما موافق هستم. فقط 
براي اطالع خدمتتان عرض کنم که از سال 1390 روي بحث 
مباني نظري 0 تا 6 سال شروع به کار کرده ایم؛ از جمله فلسفة 
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تربیت اوان کودکي، روانشناسي اوان کودکي، جامعه شناسي 
کودک در ایران، کودکي در زرند کرمان، کودکي در آســتانه 
و داده هاي ملي جمع آوري شــدند. در طول چهار سال، یک 
مطالعة طولي با عنوان مطالعة کودکي در ایران در مورد 500 
کودک 3 تا 13 ســاله انجام گرفت. اتفاقاً ما به  شدت به دنبال 
محصوالت غیرکتابي هستیم؛ یا به صورت رسانه دیجیتال یا 
بازي و ابزار آموزشــي. بخش خصوصي بــازار و والد را بهتر از 
آموزش وپرورش مي شناسد. به همین علت چارچوب فکري این 

بخش را با انگارة جدیدي طراحي خواهیم کرد.«
سپس هامون سبطي، مدیر مسئول انجمن ناشران گفت: 
»ما همیشه طبق یک سنت فکري مي اندیشیم و رفتار مي کنیم. 
زماني که صحبت از ناشران آموزشي صحبت مي شود، همان 
ذهنیتي که شما فرمودید تصور مي شود که تا حدي نیز قابل 
قبول است. آسیب شناسي آنچه  شــما از آن راضي نیستید، 

دغدغة ما نیز هست.«

کتاب را کنار نگذارید! 
خانم نوزرآدان یکی از مؤلفان پیشنهاد کرد: »براي اجراي 
این طرح یک برنامة آزمایشــي در گوشــه اي از تهران یا یکی از 
شهرستان ها در نظر گرفته شود تا معایب  آن پیدا و برطرف شوند.«
وي خطاب به دکتر طالیي افزود: »شما خودتان با کتاب 
آموزش دیده و یاد گرفته اید. اگر ما فرهنگیان کتاب را کنار بگذاریم، 
اشــتباه بزرگي کرده ایم؛ حتي براي مادران کم ســواد و بي سواد 

مي توان با زباني ساده و روان نوشت تا مهارت کسب کنند.«
دکتر طالیي در پاسخ گفت: »من هم موافقم که این برنامه 
به صورت آزمایشي اجرا شود. به این نکته توجه داشته باشید 
که این برنامه فقط درسي نیست، بلکه براي کمک به مربي نیز 

هست. اجراي این طرح به عهدة بخش غیردولتي است و آن ها 
باید استانداردها را رعایت کنند. توانایي کودکان در حل مسائل 
مشــترک تفاوت دارد و این طبیعي است. روش رشد کردن 
آنها نیز متفاوت است. وزارت آموزش و پرورش استانداردهای 
شایستگي مربي پیش از دبستان را تعیین مي کند. به همین 
علت در ابتدا عرض کردم که این طرح باید به صورت بسته اجرا 

و همة موارد برنامه ریزي شود.«

دورة پیش دبستان به صورت غیرمتمرکز برگزار مي شود
کارشناسان دورة پیش دبستان دفتر تألیف، خانم ها شیرین 
فاضلي و رقیه قنبري، در خصوص محورها و معیارهاي تألیف 
کتاب کار مربيـ  کودک پیش دبستان به بحث پرداختند. ابتدا 
قنبري در مورد رد شدن کتاب هاي کار کودکـ  مربي ارسالي 
به دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی گفت: »این کتاب ها 
براساس شاخص هاي عمومي و شاخص هاي اختصاصي بررسي 
و  در معرض قضاوت داوران قرار گرفتند. متأسفانه اکثر کتاب ها 
در بخش شاخص هاي اختصاصي دچار مشکل هستند. ما یک 
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کتاب راهنما به ناشران معرفي کرده ایم تا براساس آن بتوانند 
به تولید کتاب بپردازند.«

فاضلــي، دیگر کارشــناس دفتر تألیف نیز از ناشــراني که 
کتاب هایشان رد شده است خواست در صورت تمایل به دانستن 

ایرادهاي کتاب ها، فرم هاي ارزیابي را ببینند تا ایراد کار را دریابند.
یکي از ناشــران در این زمینه گفت: »درخصوص ارزیابي 
معیارهــا، ابعاد گوناگوني وجود دارند تــا محتوایي براي دورة 
دبستان یا پیش از دبستان تنظیم شود و در اختیار نوآموزان 
قرار گیرد. در حال حاضر، متأسفانه خود ادارات آموزش وپرورش 
استان ها مجموعه هایي را تدوین و مدارس را مجبور به استفاده 
از آن هــا کرده اند. این محتواها واقعاً ضعیف اند و اصول کلي را 
رعایت نکرده اند. چطور مي شود این محتواها اجباری  باشند و 

محتواهاي بهتر از آن ها رد شوند؟«
شیرین فاضلي، کارشــناس دفتر تألیف، در پاسخ گفت: 
»پیش دبستان تنها دوره اي است که به صورت غیرمتمرکز اداره 
مي شود، نظام آموزش وپرورش براي دورة پیش دبستان به این 
صورت اســت که هر اســتان محتوایي را براي این دوره تهیه 
می کند و آن را به مدارس ارائه مي دهد. محتواي این دوره را به 

طور قطع خود آموزش وپرورش تهیه مي کند.
ناشر دیگري پرسید: »چرا کتاب هاي نامناسبي که سازمان 
پژوهش رد کرده است، در بازار وجود دارند، در حالي که این کتاب ها 

فروش باالیي نیز دارند و حتي به چاپ دوم نیز رسیده اند؟«
فریبا کیا در جواب این سؤال گفت: »حق با شماست، ولي 
سازمان پژوهش متولي محتوا و مسئول نظارت بر آن  است و 
استانداردها را تعیین مي کند. در دورة پیش دبستان نیز سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت غیرمتمرکز و متناسب 
با شــرایط بومي و فرهنگي هر استان و با محوریت راهنماي 

فعالیت که در شــوراي عالي به تصویب رســیده است، عمل 
مي کند. اما بحث فروش و عرضة تولیدات نامناســب از حیطة 
وظایف ســازمان پژوهش خارج است و ما هم مي پذیریم که 
غیرقانوني است. بخش هاي مجری تصمیمات نظارتي باید به 
کمک بیایند. البته تا زماني که خود مربي یا والدین به آگاهي و 
باور نرسند که منابع آموزشي تولید شده مناسب نیستند، حتي 

بخش هاي نظارتي نیز نمي توانند کاري کنند.«
وي افزود: »سازمان پژوهش در مسیر اطالع رساني می کوشد. 
و  نشست ها  برگزاري  کتاب،  نمایشگاه  در  ساله  حضور شش 
کارگاه ها، توزیع کتاب نامه و انتشار فهرستگان منابع آموزشي 
مناسب در سراسر ایران در همین راستا انجام گرفته اند. هرچند 
قبول داریم کافي نیست، اما سعي در ارتقاي آن داریم. همین 
نشست گامي در جهت تعامل و رفع مسائل و مشکالت ناشران، 
مؤلفان و خانواده هاست. ما در بررسي کتاب هاي مناسب بین 800 
ناشر، مشاهده کردیم که بیش از 70 درصد کتاب هاي مناسب به 
45 ناشر تعلق دارد. یک جلسة هم اندیشي با این ناشران برگزار 
کردیم. از سال گذشته فهرستگان به تمام مدارس ارسال مي شود 
که رکوردي باال در آگاهي بخشي و اطالع رساني محسوب مي شود.

ضمناً به یاد داشته باشیم بخشی از کتاب هایی که تأیید 
نمی شوند ممکن است غیر مرتبط باشند. منظور از غیرمرتبط 
غربالگري  کتاب  ثبت  مرحلة  در همان  که  است  کتاب هایی 
مي شوند. کتاب هایي که چاپ اول همان سال یا یک سال قبل 
از آن نباشند، غیرمرتبِط زماني محسوب مي شوند. کتاب هایي 
هم که از لحاظ سطح علمي یا مباحث تخصصي پیچیده، مثاًل 
مناسب دانشگاه باشند نه مدرسه، غیرمرتبِط موضوعي عنوان 
مي گیرند و مطلقاً به این معنا نیست که مناسب یا مفید نیستند، 

بلکه بدین معني است که براي آن دوره مناسب نیستند.«
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گرافیک در خدمت محتوا یا 
محتوا در خدمت گرافیک

گزارش

سپیده چمن آرا، سردبیر مجلة رشد برهان ریاضي متوسطة اول

گزارشی از نشست نقد گرافیکی مجلة رشد برهان ریاضی متوسطة اول

رشد برهان ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطة اول 
چاپ می شود. این مجله بیست و سومین دورة انتشار خود را به 
پایان می برد. موضوع آن فقط ریاضیات است و همین موضوع 
چالش ها و سختی هایی در مراحل مختلف کار ایجاد می کند 
که برای من، -به عنوان ســردبیر فعلی این مجله- شــیرینی 
انجام یک کار آموزشی-فرهنگی را دو چندان می سازد. عالوه 
بر تهیة محتوای مناســب و خواندنی مرتبط با ریاضیات برای 
دانش آمــوزان پایه های هفتم و هشــتم و نهم - که به دالیل 
متفاوت؛ ویژگی ها و سختی های خود را دارد، قالب و گرافیک 
مناســب نیز اهمیت فــراوان دارند؛ گرافیکی کــه هم برای 
دانش آموزان این ســن جذابیت کافی داشته باشد، هم آن ها 
را به خواندن مطالب ترغیب کند، هم تا حدودی از خشــکی 
یا جدی بودن محتوا بکاهد، و هم به درستی و دقِت محتوای 

ریاضی و آموزشی مطلب لطمه نزند. 
مجلة رشــد برهان ریاضی متوسطة اول از مهر 1395 از 
حالت فصل نامه به ماه نامه تغییر یافت و از یک مجلة دورنگ، 

که از نظر امکانات گرافیکی و دشــواری کار، تفاوت چندانی با 
سیاه و سفید نداشت، به یک مجلة تمام رنگی تبدیل شد. این 
دو تغییر مهم و اساســی هم زمان شد با حضور آقای حسین 
یوزباشی به عنوان طراح گرافیک مجله. او با ایجاد تغییراتی در 
یونیفورم، گریدها و سرکلیشه های مجله و طراحی پیکتوگرام ها، 
طراحی نشانة »برهان« و تعریف هویت مجله متناسب با این 

نشانه، تغییراتی اساسی در گرافیک مجله ایجاد کرد. 
از ســوی دیگر، تحریریة مجله نیز با بهره گیری از عنصر 
رنگ و قالب های متنوع ژورنالیستی، با هم فکری با گرافیست 
مجله و دیگر طراحان گرافیک در دفتر مجالت رشد، به تولید 
محتواهایی دست زد که امکان استفاده از قابلیت ها و امکانات 

گرافیکی در مجله را بیشتر سازند.
به منظــور بازخورد گرفتن از تالش هایــی که در زمینة 
گرافیــک مجله طی دو دورة بیســت و یکم و بیســت و دوم 
انتشــار ماه نامة برهان صورت گرفته بود و برای اینکه حرکت 
به سوی بهتر شدن مجله متوقف نشود و با بهره گیری از نظر 
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کارشناسان صورت پذیرد، برای نقد گرافیکی مجله، از تعدادی 
از صاحب نظران این حوزه در داخل و خارج از دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی دعوت به عمل آمد. نشست نقد روز شنبه 

دهم تیرماه 1396 برگزار شد. 
افراد حاضر در این نشست عبارت بودند از: محمد ناصری 
)مدیر مسئول مجالت رشد(، سپیده چمن آرا )سردبیر مجله(، 
حسین یوزباشی )طراح گرافیک مجله(، پری حاجی خانی 
)مدیر داخلــی مجله(، و خانم ها: فریبا بندي )گرافیســت(، 
روشــنک فتحي )گرافیســت( و آقایان: محبت اهلل همتي 
)مشاور مجالت ماه نامه(، کاظم طالئي )ناظر هنري(، کوروش 
پارسانژاد )ناظر هنري(، ایمان اوجیان )گرافیست(، روح اهلل 

محمودیان )گرافیست(، مهران نعمت الهي )کارشناس واحد 
تولید و فني(، ســید حمید شریفي، صابر شیخ رضائي، و 

علیرضا پوراکبري که از خارج از دفتر مهمان نشست بودند.
آنچه در ادامه می خوانید، فرازهایی از نظرات حاضران در 
این نشســت دربارة گرافیک مجله است. به دلیل محدودیت 
فضا، صحبت هایی که تیم مجله )سردبیر و گرافیست( در این 

نشست داشتند، آورده نشده است.

 مجالت رشد جریان ساز هستند 
شریفی: همان طور که دوســتان مطلــع هستند محتوا 
موقعی به خوبی در دسترس مخاطب قرار می گیرد که با بهترین 
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کیفیت ارائه بشود. گاهی عواملی باعث می شوند که محتوای 
بسیار خوب و عالی که براي آن زحمت کشیده می شود مورد 
اســتفادة مخاطب قرار نگیرد؛ چون قالب ارائه، قالب درستی 
نیست و کیفیت مناسب ندارد. به ویژه در نشریات و مجالتی 
که جنبة فرهنگی دارند، این مشــکل بیشــتر دیده می شود؛ 
به خصوص مباحثی که محتوایشان برای مخاطب کمي سخت 
است یا از پیچیدگی های خاصی برخوردارند، مانند ریاضي. این 
معموالً باعث می شــود که گرافیک و ویژگی های تصویری و 
قالب های بصری رها می شوند و به آن ها توجه جدی نمی شود. 
در صورتی که برعکس، مــا در این نوع مطالب نیاز داریم که 
درمخاطب رغبت مطالعه ایجاد کنیم و خواندن مطالبی را که 
دشوار است، راحت کنیم. ُخب الحمدهلل احساس می شود در 

این نشریه این اتفاق افتاده است. 
مجموعة گرافیک رشــد و مجالت رشد خصوصاً در دهة 
1360 جــزو مجموعه هایی بود که در فضای گرافیکی جامعه 
جریان ساز و تأثیرگذار محسوب می شد. خاطرم هست که آن 
دوره آقای کشاورز کتابی هم با عنوان »گرافیک رشد« درآورد. 
نشریات، عالوه بر محتوا و موضوعاتی که مطرح می کنند، در 
ارتقای سواد بصری جامعه نیز بســیار تأثیرگذارند؛ خصوصاً 
که این نشــریات رشد براي گروه سنی کودک و نوجوان تهیه 
می شوند که کاراکتر و شخصیتشان درحال شکل گیري است. 
اگر ما در این امور اهتمام داشته باشیم، یقیناً در دریافت های 
فرهنگی و هنری این افراد در آینده مؤثر خواهد بود. متأسفانه 

در جامعة ما خیلی براي این امور اهتمام نمي شود. 

با دیدن نشریة برهان احساس کردم که حاال یا با برنامه یا 
بدون برنامه این اهتمام در این نشریه وجود دارد و بسیار جای 
خوش حالی است. این نکته را از این نظر گفتم که تأکید کنم، 
شما عالوه بر اینکه دارید محتوای خودتان را ارائه می کنید و 
می کوشید به بهترین شکل ارائه کنید تا مخاطبتان به صورت 
کامــل آن را دریافت کند، دارید به جنبه های بصری و ارتقای 

بصری جامعه هم کمک می کنید. 
این مجله ویژگی های مثبت زیــادی دارد. یکی از نکات 
مثبت و جالب توجه این نشــریه آن اســت کــه وقتی همة 
شــماره های یک دوره را می بینیم، احساس می شود که همه 
یک شــخصیت دارنــد و از یک هویت بصــری و یک برنامه 
برخوردارند. در عین حال احساس می کنیم، بین اعضای گروه 
تیم تولید تعاملی وجود دارد؛ به خصوص بین طراح گرافیک، 
مدیر هنری، ســردبیر و مســئوالن بخش تولیــد که این در 
یک نشریه بســیار الزم است؛ حتي فراتر از امور گرافیکی. به 
عنوان نمونه، اینکه تصویر چه کیفیتی داشــته باشد، چگونه 
عکاسی بشود، حتی در انتخاب ترتیب و توالی مطالب. مثاًل در 
بعضي از مطالِب شما، فشردگی زیادی در عناصر بصری وجود 
دارد: نمودارها، جدول ها و از این قبیل. گاهی در یک شــماره 
چند مطلِب این شــکلی هست که بهتر است با تعاملی که با 
گرافیستتان دارید، ترتیب آن ها را طوري تغییر بدهید که جای 

تنفس برای مخاطب بگذارد. 
نکتة دیگــر اینکه در مجلــة برهــان، از عناصر بصری، 
رنــگ و ویژگی ها و قابلیت های گرافیکــی برای ایجاد تنوع و 
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جذابیت برای مخاطب بهره برده شده است؛ همة سرکلیشه ها، 
سرفصل ها، حتی یونیفرم جلد و ساختار کلی گرافیک نشریه. 
متأسفانه سابقاً در نشریات ریاضی که در آن ها وجه آموزشی 
غلبة بیشــتری داشــت به این موضوع کمتر فکر می شد؛ به 
خصوص که معموالً تصور می شــد این جذابیت ها فقط برای 

گروه سنی کودک است. 
چند نکته هم هست که می تواند کمک کند نشریه بهتر 
شود: یکی اینکه ســعی کنید از خصوصیت هایی که در یک 
شماره ایجاد می کنید، در شماره های بعدی به صورت تکراری 
اســتفاده نکنید. اگر بنا به دالیلــی می خواهید تکرار کنید، 
بکوشید تغییراتی در آن به وجود آورید. این تغییرات می تواند 
به واسطه رنگ یا به واسطة اندازه یا محل قرارگیری باشد که 
خب من احســاس می کنم که آقای یوزباشی به این موضوع 
توجه داشته است و در بسیاري موارد این ها را انجام داده است. 
در بعضی موارد هم احساس می شود که هنوز آن قابلیت تکرار 

را برای ما دارد. 
نکتة دیگر اینکه گاهی این رنگ ها مانع سهولت خواندن 
می شوند. چون اصل اولیه در یک نشریه این است که ما مطالب 
را به راحتی پیدا کنیم و بدون هیچ مانع و ســختی به راحتی 
بخوانیم. در مراحل بعد الزم اســت زیباشناسی های خاص و 

جذابیت ها و تنوع را در صفحه ایجاد کنیم.

 برهان یکی از بهترین مجله های رشد  
پارســانژاد: من فکر می کنم در مجموع، برهان یکی از 

بهترین مجله های رشد است. این را بدون هیچ تعارف می گویم. 
دلیلش هم این اســت که به یک تشــخص و ساختار خاص 
گرافیکی رســیده است و ُخب، این برمی گردد به ذهنیتی که 
حسین یوزباشي دارد. عموماً نشریات عمومي دفتر نسبت به 
مجالت تخصصی اش از نظر طراحی گرافیک خیلی موفق ترند. 
من فکر کنم مهم ترین دلیلش هم این باشــد که در مجالت 
عمومی ما با تنوع موضوع مواجه هستیم؛ قصه، داستان، شعر، 
گزارش و خبر و بقیه موارد که معموالً طراح گرافیک را به تولید 
اثری با تنوع خاص و با آن شیرین کاری هایی که دوست دارد 

انجام دهد ترغیب می کند. 
وقتی موضوع مجله اي تخصصی می شود، کار برای طراح 
قدری مشکل تر از مجالت عمومی می شود. اینجا من باید هم 
به خانم چمن آرا و هم به حسین عزیز تبریک بگویم، به خاطر 
ذهنیتی که ایشــان دارند. نوع زیبایی شناسی که در کارهای 
گرافیکی  حسین هست و اینکه در تصویرگری هم دستی دارد، 
آن هم با خصلت های گرافیکی خاص، تصویرها استریلیزه شده، 
ساده و با رنگ های تخت شکل گرفته اند. این مجموعه ذهنیت 
باعث شــده است که برهان مجله ای بشود با ساختار در اصل 
درست گرافیکی که من فکر می کنم، در مجالت تخصصی این 

دفتر یکی از بهترین مجالت باشد.
یکي از مواردی که در ایجاد مجله با این کیفیت خیلی تأثیر 
داشته است، تعامل، گفت وگو و اعتمادی بوده که بین شما به 
عنوان ســردبیر و آقای یوزباشی وجود داشته است که شانس 
بزرگي هم براي شــما بوده و هم براي خود مجله. گرافیست 
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حتی گاه می آید و در محتوا هم تأثیرگذار می شــود و ممکن 
اســت آن را کم و زیاد کند، یا شــکل محتوا را به فراخور آن 
شکلی که قرار است پیدا بکند تغییر دهد. مجلة »جوان« هم 
همین خصوصیت ها را داشت. نتیجه اش این بود که »جوان« 
هم به یک تشخص گرافیکی رسیده بود که مهم ترین حسنش 
این اســت که شبیه به جریانات گرافیکی روز و متأثر از روش 
طراحان گرافیکی دیگر نیست. یعنی وقتی مجله را ورق می زنید 
احســاس می کنید که این کار حسین یوزباشی است با ذهنیت 

خودش و آن کار ایمان اوجیان است با ذهنیت خودش. 
چند نکتة دیگر هم هست که در اصل انتقاد نیست، بلکه 
دارم بلند بلند فکر می کنم دربارة اینکه مجله شــکل بهتری 
پیدا کند. در جلسه اي که پارسال دربارة همین مجله داشتیم 
من روی استفادة زیاد از رنگ و حضور زیاد آن در مجلة برهان 
صحبت کردم. این دوره را که ورق می زنم احساس می کنم که 
آقای یوزباشی نسبت به دورة قبلی مهارشده تر از رنگ استفاده 
کرده است. البته او توانایی خوبي در به کارگیری انواع رنگ ها 
در کنار هم دارد. چون این کار بسیار سخت است و وقتي تعداد 
رنگ از ســه تا بیشتر می شــود، معموالً جمع کردن آن براي 
طراحان گرافیک آسان نیست. البته هنوز من احساس می کنم 

از رنگ ها گاهی زیاد اســتفاده می شود. دیگر اینکه بازی های 
روی تیترهــا به نظر من خیلی خوب اســت و به تنوع کمک 
کــرده که در کنار تنوع، وحدت و یکپارچگی تفکر هم در آن 
هست. این نکتة در طراحی گرافیک مجله بسیار مهم است که 
شما تنوع داشته باشید، اما در تمام صفحات مجله و یک دوره، 

وحدت تفکر وجود داشته باشد. 
به قول مرحــوم ممیز، مجله یک محوطه اســت و این 
شانس را هر کسی ندارد که مجله کار کند. مجله یک سلسله 
خصوصیت هایی دارد که به خاطر توالی انتشارش و به خاطر 
اینکه طراح گرافیک باید به تعداد قابل توجهی صفحه فکر کند؛ 
حاال 64، 80 یا حتی 100 صفحه. اینکه گرافیســت بتواند در 
یک زمان محدود برای این صفحه ها یک فکر آماده کند، باعث 
صیقل یافتن ذهن طراح می شود و معموالً گرافیست هایی که 
سوابق کار مجله دارند، گرافیست های موفق تری هستند. کسی 
که قدر چنین محوطه ای را بداند، طبیعی است که می کوشد 

که برای هر دو صفحه بنشیند و فکر کند. 

 پالت رنگ یوزباشی برای یک مجلة ریاضی 
پوراکبری: یکی دو نکتة مثبت هســت که استادان هم 
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فرمودند. یکی همین یونیفرم بودن جلدهاست که واقعاً مجله 
را از دیگر مجله ها جدا می کند. بعد این پالت رنگی اســت که 
حسین یوزباشي دارد. خیلی حسن بزرگی است در موضوعی 
که این قدر خشک است بتوانیم آن قدربا رنگ و با فرم ها بازی 
کنیم. یکی دیگر هم اســتفاده از فضاهای مثبت و منفی در 
صفحات است که جایی نمی بینید صفحه ای خیلی خیلی شلوغ 
باشد یا صفحه ای خیلی خلوت باشد. ولی یک مسئله به نظر 
من به تیترها برمی گردد که جا دارد رویشان بیشتر کار شود. 
بعضی از آن هایی که دســت نویس کار شده خیلی خوب جا 
افتاده، ولی بعضی هایشان به سمت کودکانه شدن رفته اند. در 
بعضي موارد هم محل قرار گرفتن تیترها مي توانست تغییر کند 
تا مثاًل هم تصویر بهتر دیده می شود و هم خود تیتر. ضرورتی 

ندارد که تیترها همه جا باال قرار بگیرند.

 گرافیک برهان: گام های بلند به سمت تعالی 
طالئی: مشخص است که مجلة برهان چند گام درشت به 
سمت تعالی برداشته و این تعامل بین گروه تألیف و گرافیک 
این مجموعه اســت. فعل »خواســتن« را این دوستان خیلی 
خوب مشــترکاً صرف کرده اند. هرچند گام های اول اســت و 
انتظار داریم که در سال های آینده گام هایشان را بلندتر بردارند. 
ما باید از زمانی بترسیم که این خط رشد بدون اتفاق و افقی بشود.

ـ سال  همانطور که قبالً گفته شد، در دورة بیست و یکم مجله  
ـ خیلی از رنگ استفاده شده بود. در جلسات  اول کار آقاي یوزباشي 
نقد و بررسی که سال اول برگزار شد خیلی هم تأکید شد که از 
رنگ کمتر استفاده شود. البته این اتفاق تا حدودي افتاده است. به 

نظر من از سفید بیشتر باید استفاده کنید. رنگ سفید هم خودش 
رنگ است. عالوه بر این نکته، باید بگویم که آقای یوزباشی در 
تصویرســازی به بیانی رسیده که امروزه در دنیا هم مرسوم و 
زبان روز گرافیک دنیاســت. خیلی هم بجا استفاده شده و به 
وفور پشت جلدها یا در جای جای مجله این تکنیک را می بینیم 
که از اِلِمان هندســی خیلی ســاده به یک تصویرسازی خیلی 
پرتحرک رسیده است. این خیلی خوب است، چرا که شخصیت 
این جنس تصویرسازی به ریاضیات خیلی می خورد. انگار که شما 

با  ابزار ریاضی رفتید تصویرسازی کرده اید. 
البته انتظار داشــتم در کل مجله این شخصیت را خوب 
و زیاد ببینیم، ولی ناگهان شــخصیت دیگری در مجله دیده 
می شــود که آن هم اجراي خود آقای یوزباشی است. مثل آن 
آدم های دارای با ماهیچه های  بیرون زده و خیلی گردن کلفت. 
بهتر است از تصویرسازی هایی استفاده کنیم که هم هارمونی مجله 
بیشتر شود و هم اگر یک صفحه از آن را دیدیم، بدون اینکه نام 
برهان را ببینیم، بفهمیم که مجله، مجلة ریاضی می تواند باشد.
نکتة دیگر این اســت که آقای یوزباشی انگار این ذهنیت 
برایش ایجاد شده است که روی جلدش را خودش باید کار کند، 
تایپوگرافی را خودش باید کار کند، صفحه آرایی را خودش باید 
کار کند، تصویرسازی را خودش بایدکار کند و … ما می توانیم 
از تخصص های آدم های دیگر هم استفاده کنیم. ما آدم هایی 
داریم که فقط تایپوگرافی کار می کنند و با بعضی از مجالت ما 
همکاري دارند. یا از تصویرسازی های دیگران استفاده کنیم. از 
آن هــا بخواهیم آن جور که ما می خواهیم کار کنند و ما فقط 

مدیریت کنیم تا استاندارهاي مجله به سمت جلو برود.
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 تنها مجلة ریاضي که ترسناک نیست! 
اوجیان: وقتی حجم کار را در کار آقای یوزباشی می بینم، 
احساس می کنم که ایشان در استفاده از متریال دیزاین احتماالً 
یک چوب جادویی دارند. چون من خودم خیلی ســعی کردم 
با آن کار کنم و احساس کردم کار خیلی سختی است. من از 
روی حسن هاي مجله رد مي شوم و به چیزهایی که در ذهنم 

بود، اشاره می کنم:
خیلی خوب است که جلد یک شخصیت جداگانه دارد و 
شما خواستید جزء محتوا ببینیدش. ولی به نظر من جلد باید 
به داخل صفحات لینک داشــته باشد. شاید اگر محتوایی که 
پشت جلد کار شده است، جور دیگري داخل مجله کار مي شد، 

شخصیت جلد را به داخل مجله ربط مي داد. 
نکتة دیگر مسئلة پالت های رنگی است. من خودم با حجم 
رنگ به عنوان بدنه زیاد موافق نیســتم. یعنی با اینکه خیلی 
تنوع رنگی را دوســت دارم ولی احساس می کنم حضور رنگ 
باید دلیلی داشته باشد. در کار ما جاهایی که متن داریم، فضای 
سفیدخوانی هم خیلی مهم است. در برهان معموالً زیر متن 

عکس یا یک بافت یا یک رنگی وجود دارد. 
دیگر اینکه وقتی اســتوری بُرد یک مجله را روی دیوار نگاه 
می کنی، باید جاهایی فراز و فرود ببینی. یعنی جاهایی ضربه 
داشته باشد و جاهایی مخاطب را آزاد بگذارد. درست است که 
شما مجله را دوصفحه دوصفحه نگاه می کنید، ولی باید آن را 
کلی هم دید. به نظر من جاهایی در برهان باید فضاهای آزاد 

داشته باشد. 
دربــارة فونت تیترها جاهایی من بــا آقای طالیی موافق 
هستم. احساس می کنم که تیتر یک شخصیت جداگانه دارد و 
همیشه باید ثابت باشد و جایگاه خاصی داشته باشد. ولی وقتی 

مجلة شما را نگاه می کنم، احساس می کنم جاهایي اتصال ها 
و حتی ترتیب خواندن کلمات مشــکل است. در اتصاالت هم 

جاهایی مشکل داشتم. 
دربارة بافت ها هم آقای پارســانژاد گفتند. همه جا بافتی 
وجــود دارد و به نظر مــن هم خواننــده را آزاد نمی گذارید. 
مخصوصاً آن بافت شــطرنجی خیلی غالب اســت. البته فکر 
می کنم به خاطر ریاضی بودن کار است. من خیلی خوشحالم 
که کاًل مجله ای که دربارة ریاضی است، اصاًل  ترسناک نیست. 
یعنی آنقدر جذاب است که من اصاًل این حس را نداشتم که 

دارم مجلة ریاضی مي خوانم.
در ادامة صحبت های آقای طالیی واقعاً خیلی نکتة مهمی 
است که شــما بتوانید هر سال تغییری در مجله ایجاد کنید 
که با سال قبل تفاوت کند. متریال دیزاین و فلت دیزاین این 
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زیرا چاپ ما پاسخ گو نیست. البته به قول آقای اوجیان، کاغذ 
ما در مجلة برهان کاغذ خوبی اســت و چاپ ها هم نسبت به 
قبل خیلی پیشــرفت دارد. من می بینم که نسبت به پارسال، 
آقای یوزباشی همان روحیة کاری را حفظ کرده، ولی جاهایی 
زمینه های رنگی را حذف کرده و کار خیلی قدرت گرفته است. 
وقتی در صفحه ای که پر از رنگ است، هم تایپوگرافی داریم، 
هم تصویرســازی، هم عناصر پس زمینه، کار حیف می شود. 
به نظرم آقای یوزباشــی باید انرژی شان را ذخیره کنند. عالوه 
براین، من معتقد نیستم که گرافیست تمام تصویرسازی ها را 
خودش انجام بدهد. بگذارید گرافیکتان دیده شود. من پارسال 
در تصویرسازی امتیاز بیشتری به شما می دادم، چون از تنوع 
تصویرساز استفاده می کردید. فکر می کنم امسال مخاطب 13 
ســاله خسته می شود. پارسال جاهایی مجله فانتزی بیشتری 
داشــت. به نظرم توصیه شده است که آقای یوزباشی فانتزی 
را کم کنند. االن پســر من جوان است و مجلة شما را بسیار 

می پسندد. آیا نوجوان 13 ساله یا 15 ساله هم می پسندد؟

 بهترین استفاده از فرصت ها 
شــیخ رضائي: فکر می کنم آقای یوزباشی از فرصتی که 
خانم چمن آرا در مجله به او داده به بهترین نحو استفاده کرده 
اســت. همین فرصت را طراح های دیگر در مجله - حداقل در 
10 سال اخیر- داشته   اند و خب ما خروجی های خیلی مثبتی 
از لحاظ دانش گرافیکی، تصویرسازی و قواعد تصویری ندیدیم. 
به نظرم آقای یوزباشی کمي بیشــتر از توانش مایه گذاشته 
است. مي خواهم به حســین یک انتقاد خودمانی بکنم: او به 
قولــی همة هنرهایش را اینجا رو کرده اســت. به نظرم آقای 
یوزباشــی می توانست خیلی از هنرهایش را رو نکند که قطعاً 

بدی را دارند که زود تمام می شــوند مگــر اینکه در آن ها از 
عکس استفاده کنید یا اینکه پالت های رنگی را عوض کنید که 
متأسفانه فکر می کنم، یکی از نقطه ضعف های متریال دیزاین و 
فلت دیزاین اصاًل همین است که پالت های رنگی محدود دارند.

 فانتزي مجله را بیشتر کنید 
بندي: یادمان نرود که مخاطب مجلة ما 13 تا 15 ســاله 
اســت. بزرگ سال نیست، گرافیســت هم نیست. این مجله، 
مجله ای اســت برای اینکه محتوای آموزشــی را شیرین تر و 
فضایی برای یادگیری بچه ها ایجاد کند. اشکالی که من روی 
کار آقای یوزباشی وارد می کنم این است که پالت رنگش بسیار 
زیباست، ولی خیلی وسیع است. این پالت رنگ می تواند روی 
صفحه  بیاید، ولی در اجزا ریز بشــود و زمینه ها سفید باشد؛ 
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هرچه شــما هنرهای تان را بیشــتر رو کنید، توقع و انتظارها 
بیشتر می شود و پیکان نقد بیشتر سمت شما نشانه می رود. 

من هم چند تا نکته را عرض کنم. از جلد که شروع کنیم، 
به نظرم  جا دارد که باز هم روی نشــانة مجله بازنگری داشته 
باشیم. تصویرسازی جلدها خوب است و همین که شخصیت 
محور شده اند، خودش یونیفرم بصری خوبی ایجاد کرده است. 
منتها باید از زاویة تصویرسازی انتقادی بکنم: قدری تنوع پالن 
دوربینی داریم. مثاًل جاهایی رو جلدها خیلی کلوزآپ تر شده 
و در بعضی جاها نما متوســط است. اگر از این ها همه در یک 
قد و قواره استفاده می شد، بهتر بود. در بحث استفاده از رنگ 
باید بگویم از رنگ مشکی، از جلد تا انتها، چه در جلد چه در 
تیترها خیلی استفاده شده است. خیلی جاها خود این نوشته ها 
و حتی این دســن ها در روی جلدها می توانست رنگی باشد. 
یعنی همان تنفس فضایی که دوستان در بحث صفحه آرایی 

می گویند را می توان در رنگ تایپ ها هم لحاظ کرد. 
در بحــث طراحی حروف هم به نظرم کار جذاب اســت، 
ولی در دورة جدید به بازنگری نیاز دارد. شــاید الزم نباشــد 
همه جا  ما از طراحی حروف دست ساز استفاده کنیم. دربارة 
ابعاد تایپ ها در صفحات باید بگویم، خیلی جاها تیتر بر متن 
یا تصویرسازی خیلی غالب است. از نظر سفیدخواني، صفحات 
کمیک در مجله از لحاظ تصویری خیلی خوب دیده می شوند، 
چون حاشیه هایشان سفید است. در تزئینات صفحه، به نظرم 
آیکون هایی مثل آیکون پازل ها قشنگ اند، ولی در جاهایی ابعاد 
و ترکیبشــان از نمک کار کم می کنــد. اگر می خواهیم آن را 
تکرار کنیم، به آن ها تنــوع رنگ بدهیم. یعنی الزام ندارد که 

همة پازل ها را در یک الگوی پالت رنگی ببینیم. 
در چند ســال اخیر من گاهی بیــرون از اینجا جلدهای 

مجالت رشــد را می بینم و خیلی عصبی می شــوم. بعضی از 
جلدها در گروه نشریات به معنی واقعی خیلی بدآرت هستند. 
نکتــه ای که به نظرم مغفول ماند صفحه های دو و ســه جلد 
مجله است. آقای یوزباشی برای جلد و صفحات داخلی خیلی 
فکر کرده، ولي به نظرم الزامی نداشــته اســت که همه اش را 
تصویرســازی کار کند. چه بسا در این صفحات می توانست از 
عکاسی هنری و از عکس هایی که بیان هنری دارند استفاده  کند. 
البته آقای یوزباشی سعی کرده است سواد بصری مخاطب را رشد 
بدهد. حاال که این نگاه را دارد، به قولی همت دیگری هم بکند و 

این صفحات دو و سه را هم با عکس هاي هنری پیش ببرد. 

 فاصلة زیاد گرافیک برهان با سایر مجالت تخصصي 
فتحي: دوستان همة نکته ها را گفتند. من فکر می کنم با 
فاصلة زیادی گرافیک مجلة برهان ـ که موضوعش تخصصی 
استـ  با مجالت دیگر، به خصوص مجالت تخصصی دفتر فرق 
می کند. فقط دو تا نکته به نظرم مي رسد که بگویم: یکي اینکه 
سبک تصویرسازي این دوره )دورة بیست و دوم( تقریباً با این گروه 
سنی و به خصوص تیپ مجله که مجلة ریاضی است هماهنگ تر 
است. در حالی که بعضی تصویرسازی هاي سال گذشته شاید برای 

مثالً مجلة دانش آموز مناسب تر بود تا مجلة برهان. 
یک نکتة دیگر اینکه نمی دانم برای دانش آموزان راهنمایی 
چه جذابیتی دارد که هر شــماره یک عکــس ریاضی دان را 
روي جلد ببینند، با توجه به اینکه بعضی تصویرها اصاًل کاری 
نمی کنند و فقط یک چهره اند. شاید این نظر تیم مجله بوده 
است که عکس ریاضی دان ها آورده شود. جدا از طراحی اش که 
خوب است، خود موضوع و این تکراری که هر شماره دارد، فکر 

نمی کنم برای بچه های این سن خیلی جذاب باشد.
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 وقتی سفارش خوب به گرافیست داده شود 
محمودیان: دست شــما درد نکند. من هم مجله را که 
می دیدم واقعاً از گرافیکش خیلی لــذت بردم و مهم تر از آن 
همکاری بین تیم تولید و گرافیک مجله به نظرم خیلی موفق 
بوده و خیلی هم این همکاری مهم اســت. منظورم این است 
که گرافیست وقتی می خواهد شروع کند، سفارش خوب خیلی 
می تواند کمکش کند. مثاًل ما همیشه این مشکل را داریم که 
جلد باید ارجاعی به داخل مجله داشته باشد، ولی در بسیاری 
از مجالت این قید را نداریم و روی جلد دربارة مناسبت هاست. 
این خیلی خوب اســت که در برهان، ارجاع روی جلد حداقل 
به پشت جلد است. البته خیلی بهتر و تخصصی تر می شد روی 
آن کار کــرد که دربارة آن دیگر دوســتان نکات را گفتند. به 
نظرم رنگ ها خیلی خوب اند. حرف دوستان درست است که 
ســفیدخوانی باید رعایت شود، ولی به نظر من رنگ ها خیلی 
جذابند. فقط این را رعایت کنید که وقتی شما دوصفحه سفید 
دارید دوصفحه هم رنگی باید کار کنید. تیترها هم به همین 
ترتیب خیلی خوب کار شده اند. من همیشه دوست داشته ام 
این گونه کار کنم، ولی نمی توانســتم و حاال می بینم این کار 

انجام شده است. 

 سردبیر، ایندیزاین بلد است! 
نعمت الهي: ما در بخش تولید هســتیم. با 28 مجله در 
ارتباطیم. خانم چمن آرا تنها سردبیری است که به بخش تولید 
پا می گذارند و تا لحظــه آخر مجله را تعقیب می کنند. خب 
ایشان به ایندیزاین هم تسلط نسبی دارند. اغلب سردبیرهای 
مجــالت ما فقط در حیطة خودشــان کار می کنند و به بقیة 
حیطه ها وارد نمی شوند. حسنی که خانم چمن آرا دارند و عامل 

موفقیتشان هم هست، همین اســت که خودشان در بخش 
تولید  فعالیت می کنند، تک تک مراحل تولید مجله را دنبال 
می کنند؛ از وقتی که به تولید می رســد تا وقتی که به چاپ 
می رود. یعنی روی تمام فعالیت های مرتبط با مجله مســلط 

هستند و این یکی از عامل های پیشرفت مجله بوده است. 
ما با اینکه در بخش تولید مجالت هســتیم ولی خیلی از 
سردبیرها را نمی شناسیم و فقط اسمشان را در مجله می بینیم. 
خانم چمن آرا از معدود ســردبیرهایی هســتند که ساعت ها 
در واحد تولید می نشــینند و دربارة مجله صحبت می کنند. 
خودشــان گاهی کار مدیرداخلی یا کار گرافیســت را انجام 
می دهند. این الگوی خیلی خوبی است برای بقیة سردبیرها، 
برای اینکه بدانند، مجله در چه مرحله ای هست، کجا رفته، چه 

شده و ادامه اش چه خواهد شد.

 چهار صفحة جلد را دوست دارم 
همتي: به عنــوان مخاطب عام و عادی چند نکته عرض 
می کنم. من به شخصه چهار صفحة جلد مجلة شما را خیلی 
دوست دارم. یک دلیلش شاید محتوایی باشد که شما طراحی 
می کنید. طبیعتاً براســاس این طراحی آقای یوزباشی هم به 
بهترین شکل ممکن جلدها را عرضه می کند. جلدهای مجله 
برهان به نوعی فرازمانی هم هستند. هر کدام از این صفحات 
خودشان یک پوستر آموزشی اند که می توان بزرگ چاپ کرد و 
در مدارس، در کالس ها، و در سال ن ها نصب کرد. محتوایش به 

یک زمان و مکان محدود نیست. 
اما دربارة صفحه هــای داخلی. می دانید که کار من اینجا 
در این اســت که دوبار نسخة سیاه و سفید مجله را می بینم 
و مجله را زمانی به شــکل واقعی نگاه می کنم که چاپ شده 
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باشد. زمانی که نسخة چاپ شده را ورق می زنم، هنوز نسبت 
به جلدهــا همان حس خــوب را دارم، در حالی که در مورد 
صفحه های داخل این طور نیســت. البته این مالک نیست و 
امکان دارد بچه ها مثــل من حس نکنند. با نکته ای که آقای 
پارســانژاد گفتند، موافقم که تک تک این صفحه ها به شکل 
مســتقل خوب اند ولی وقتی پشت ســر هم قرار می گیرند، 
مطلوب نیســتند. من به عنوان خوانندة عادی اذیت می شوم. 
حاال دلیلش را دوستان بهتر می دانند. نکتة دیگر اینکه آقای 
یوزباشی همة مجله را خودشان تولید می کنند. مثل این است 
که ما به خانم چمن آرا بگوییم که شما به عنوان سردبیر همة 
محتوای مجله را خودت تولید کن؛ خودت مصاحبه انجام بده، 
خودت گزارش تهیه کن، خودت مقاله بنویس و خودت ترجمه 
کن. این کاری اســت که آقای یوزباشــی در گرافیک مجله 

می کند و به نظر من نقطه ضعف بزرگی است. 

 تیم خوب با حساسیت هاي سردبیر 
ناصري: رشــد برهان مجله ای قدیمی است و بیش از 20 
سال عمر دارد. کارهایی که ما در این چند دورة اخیر برای آن 
انجام داده ایم، یکی این بوده اســت که مجله را از فصل نامه به 
ماه نامه تبدیل کرده ایم، تا جزو مجموعه ای باشد که بیشتر و 
مرتب دیده می شوند و بیشتر مخاطب خود را جذب کند. دیگر 
اینکه مجله تک رنگ بود که ابتدا دورنگ و بعد چهاررنگ شد. 
به نظر من ظرف دو ســه سال اخیر تیمی که تشکیل داده اند 
و دارند کار می کنند، با نوع حساسیت هایی که خانم چمن آرا 

دارد، کار را دارند خوب جلو می برند.
منتهــا یکی از چیزهایی که توجه مــرا در دو دورة اخیر 
جلب کرده، روی جلدهای مجله بوده است. به نظر من بچه ها 

خوششان نمی آید. ما که در دهة 1370 روی جلدهای مجلة 
جوان، تصویر دانشــمندان ایرانی معاصــر را کار می کردیم، 
بازخوردی که داشــتیم این بود که بچه ها خوششان نمی آید. 
البتــه اثبات این موضــوع به یک تحقیق میدانــی نیاز دارد. 
واقعاً نمی دانم چهره هایی که تصویرســازی می شوند و تقریباً 

شباهت هایی به هم دارند، چه جذابیتی دارند؟ 
البته من نمی گویم که کار در حِد حداقلی بوده است، بلکه 
قطعاً تفکری پشت آن وجود دارد که باالخره این شخصیت ها 
را به این کیفیت عرضه می کنید. عرضم این اســت که دفتر 
مجله در یک جامعة آماری نظرســنجی کنــد. چون به نظر 
می آید: »هرکسی از ظن خود شد یار من« و شما اآلن با تجربة 
شخصی خودتان دارید پیش می روید. جناب یوزباشی تجربة 
اطرافیــان خودش را می گوید. من هم دارم تجربة شــخصی 
خودم طی دوران معلمی و دریافت خودم را می گویم. از طرف 
دیگر، در مجالت رشد چیزهایی هم حسن هستند و هم عیب. 
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مثل اینکه برای یک دورة مجله، جلدها با یک برنامة مشخص 
آماده شوند. اینکه چیزی باید یک دوره برود، می تواند حسن 
مجله باشــد که تا این حد دربارة صفحه ای یا سرفصلی فکر 
بشــود که برای یک دوره برود. ولی عیبش این است که اگر 
کســی ایراد جدی به آن وارد کرد، بگوییم دیگر امسال را باید 
برویم و چاره ای نداریم. توجه کنید که دانش آموزان فقط سه 
ســال مجلة شما را می خوانند و شما با یک اشتباه، یک سوم 

زمانی را که مخاطب شما وجود دارد، از دست می دهید. 
نکتة دوم این اســت که من احساس می کنم، اکنون که 
مجله رنگی شده، شما دوست دارید که حداکثر استفاده از رنگ 
بشود. به نظر می رسد در بعضی قسمت های مجلة برهان، خیلی 
از رنگ استفاده می شود. شاید در جاهای تخصصی به ویژه در 
ریاضیات این کار خیلی جالب نباشد. البته محل توجه دارد که: 
اساساً چقدر باید از رنگ در یک مجلة تخصصی دانش آموزی 
اســتفاده بشود؟ ما ســواد بصری خود را اول از کتاب درسی 
می گیریم. می بینیم که کتاب ریاضیات با علوم یا جغرافیا فرق 
دارد. حاال این ســؤال مطرح است که: »این همه رنگ در این 
مجله مفید است یا خیر؟« که شما صاحب نظران می توانید به 

آن جواب بدهید.

 و حرف هاي آخر ... 
پارسانژاد: من تصور می کنم، موقعی که می خواهیم نظر 
بدهیم، نقد بکنیم و تعریف بکنیم، گاه ســلیقة خود را بیان 
می کنیم. حتماً در هر نظری، ســلیقه وجود دارد. و ســخت 
اســت که آدم بخواهد قواعد، منطق و اصول را از ســلیقه اش 
جدا کند. به این دلیل می خواهم بگویم، اگر حسین یوزباشی 
هوشــمند نباشد، شنیدن تمام نقدهای ما و رعایت کردنشان 

باعث می شــود که برهان، مجلة خیلی مغشوشی شود! من به 
عنوان یک پیشنهاد و یک توصیه به او می گویم که تو خودت 
به عنوان طراح باید بنشینی این نظرات را بررسی کنی و ببینی 
که کدامشان در راه ارتقای مجله می تواند کمکت کند. یعنی 

آخرسر خودت هستی که تصمیم می گیری.

شــریفي: همین که ما اثری را نقد و پیرامونش صحبت 
فراوان می کنیم، نشــان می دهد که ویژگی ها، خصوصیت ها 
و اســتانداردهای الزم را دارد و ما ســرذوق می آییم و مواردی را 
می بینیم و مي گوییم که بخشی سلیقه ای است، بخشی مبتنی بر 
مبانی و بخشی  هم زیبایی شناسی است. به راستی این مطالب 
در واقعیــت چقدر می تواند کمک کند؟ گاه ما مطالبی را مطرح 
می کنیم که به صورت مجزا قابل قبول اند، ولی شاید در موقعیت، 

زمان و شرایط قابل قبول نباشند و حتی مشکل زا باشند. 
طالئی: باید بگویم که تیم مجله تیم خیلی خوبی اســت 
که دوست دارد مجلة بهتری داشته باشد. این دوست داشتن، 
انگیزة خیلی خوبی است و سبب می شود به سمت جلو حرکت 
کند. آقای یوزباشی باید این صحبت ها را در جهت کیفیت بهتر 
مجله گلچین کنند. می دانید که ما در استفاده از ظرفیت  های 
دیگران محدودیت نداریم و می توانیم از تصویرسازهای خوب 
استفاده کنیم. همان طوری که شما یک رسام حرفه ای برای 
خودتان پیدا کردید، در عکاسی، تصویرسازی، تایپوگرافی هم 
می توانید این کار را بکنید و ایشــان مدیریت کنند. ما انتظار 
نداریم که شمارة بعد این مجله خیلی متفاوت تر از این باشد، 
ولي الزم اســت صیقل بخورد. مثل خوشنویسی ما که بعد از 
10 قرن صیقل پیدا کرد تا رســید به حاال. االن دیگر کســی 
نمی تواند به خوش نویسی ما ایرادي بگیرد. صبر ما زیاد  است. 
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خاطرات معلمان در سایه

گزارش

زهرا صنعتگران

اشاره
اولین جشنوارة خاطرات معلمی زمانی برگزار شد که سردبیران و شورای برنامه ریزی مجالت بر آن شدند سهم 
بیشتری از مجالت خود را به خاطرات »معلمان در سایه« اختصاص دهند. معلمان در سایه در واقع معلمانی هستند 
که تجربیاتشان می  تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت مجالت، دبیران، مدارس و داشته باشد. آنچه در ادامه می آید 

گزارشی است از فرایند شکل گیری ایده تا اجرای اولین جشنوارة خاطرات معلمی.

      یک: 
1./ نقد به کمبود فضای ادبیاتِی شــعر، داستان، خاطره 
و… 2./ تأمین محتوا برای مجله 3./ فراتر رفتن از شیوه های 
بوروکراتیک نوشــتن، قالب های درس پژوهی، اقدام پژوهی و 
تکیه بر ســاده ترین نوع روایت: خاطره نویســی 4./ آگاه کردن 
معلمان از تأثیرات نوشــتن 5./ بومی سازی ادبیات با استفاده 
از تجربیات منحصربه فرد شرکت کنندگان6./ آگاهی بی واسطه 
از شرایط، ظرفیت ها، امکانات و آنچه در شهرهای دور از مرکز 
می گذرد 7./ شــکل گیری نوعی تاریخ شــفاهی و غیررسمی 
به واســطة خاطرات 8./ ترغیب معلمان به فعالیت و مشارکت 
اجتماعی ورای دیوارهای کالس درس 9./ و اشاعة این امر در 
گروه های آموزشی و ادارات آموزش وپرورش سایر استان ها 10./ 

ایجاد بستر و فضایی برای آموزش معلمان

گزارشی از نخستین جشن خاطرات معلمی سال 1396
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      دو:
1./ چاپ فراخوان در شمارة 6 اسفندماه سال 1395 مجلة 
رشد معلم 2./ جمع آوری 360 خاطره از 27 استان: 99 نفر آقا 
و 261 خانم 3./ انتخاب خانم مرشد زاده و آقایان حسینی نژاد 
و یوســف زاده، هرکدام با تجربة چند سال سردبیری، آموزش، 
نوشتن و داوری جهت داوری جشنواره یکم 4./ نبود دبیرخانة 
مجــزا، ایجــاد اخــالل در کار دفتر؛ و همچنیــن نقص در 
جمع آوری مشخصات، اطالعات آماری، جایگاه و ظرفیت های 
شــرکت کنندگان 5./ مرحلــة اول داوری و چرخش مجموع 
خاطرات بین هر ســه داور 6./ مواجه شدن داوران با امکان ها 
و کمبودهــای موجود در خاطرات. برای مثــال، داده های نو، 
روایت های خالقانه، نثر و قلم ساده، روان، قوی و صریح برخی 
معلمان، و درعین حال زیاده گویی ها، فرم های گزارشی، قالبی و 
خالی از صمیمیت معلمان دیگر 7./ برگزیده شدن 27 خاطرة 

قابل تدوین و اصالح برای چاپ در مجالت 8./ برگزاری مرحلة 
دوم داوری و تعیین 15 برگزیدة نهایی جشــنواره 9./ ارسال 
جوایز برگزیدگان در شهریورماه 1396 10./ بررسی و بازبینی 
جشنوارة اول و تصمیم گیری درباره دومین جشنواره خاطرات 

معلمی در سال جدید.

      سه:
1./ تقویت زیرساخت های نرم افزاری و تخصیص دبیرخانه 
مجزا در جهت جمع آوری آثار و اطالعات شرکت کنندگان 2./ 
اضافه شدن بخش آموزش 3./ درگیر کردن گروه های آموزشی، 
نمایندگان مجالت و استان های دیگر درزمینة اطالع رسانی و 
اشــاعه اهداف 4./ کدگذاری آثار رسیده و تغییر سبک داوری 
با توجه به کدها 5./ تشــکیل باشــگاه معلمان و جریان های 

غیراداری به عنوان اهداف آتی

بخش خاطرات، چه در مجالت رشــد و چه پیک، همواره بخشی خواندنی بوده است؛ و جایگاه ویژه اش باعث توجه 
ویژه به آن می شود. از گذشــته »انتشارات مدرسه« نیز در مجموعه هایی چند جلدی، به انتشار و پخش خاطرات 
معلمان پرداخته است. اما این حرکت ها به صورت مقطعی و منفرد ثمربخش نخواهند بود و کارکردشان درگرو استمرار 

و به روز شدن مداومشان است.
• »دفتر انتشــارات و تکنولوژی  آموزشــی« با توجه به ماهیت خود، باید کمک حال معلمان -در تمام زمینه ها و 
نه صرفًا در بخش آموزش علمی- باشد. جشــن خاطرات معلمی مسیری است تا از تجربیات بومی هر معلم در 
بسترهای فرهنگی  ـ جغرافیایی منحصربه فرد خود برای ارتقای آموزش همان منطقه و یا مناطق مشابه، بهره مند مان 
کند. ازاین رو بســتر شکل گیری چنین جشنواره ای در دفتر فراهم شده؛ و بودجه و مالحظات قانونی اش نیز از پیش 

مدنظر قرارگرفته است.
• اگرچه هدف جشن خاطرات معلمی ایجاد جریانی فرهنگیـ  آموزشی  است که در پس این برنامه قرار دارد، بااین حال 
مقرر  کردن طرح های انگیزشی برای معلمان و همچنین قرار گرفتن این جشن در برنامة پنج سالة توسعة سازمان هم 

برای برگزارکننده و هم برای شرکت کنندگان، به ترتیب الزام قانونی و انگیزه به وجود خواهد آورد.
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 یوسف زاده:
جشنوارة خاطره نویسی شاید انگیزه ای باشد برای بازیابی 
لحظه های ازدســت رفته، احیای حس هــا و تجربه های 
موجود در آن هــا، و درنتیجه، مجهز شــدن برای ادامة 
راه. مهم تریــن عامل تســهیل کننده در این امر می تواند 
ایجاد فرصت هایی برای تســلط همکاران بر تکنیک های 
نویسندگی باشد. چون وقتی انسان در کاری مهارت پیدا 
کند، شوق بیشتری برای بهره گیری از آن خواهد داشت. 
تا جایی که دیده ام، بسیاری از همکاران خاطرات شفاهی 
نابی دارند، اما به دلیل تسلط نداشتن روی آرایه های زبان، 
از مکتوب کردن آن ها اکراه دارند. امکان ندارد معلمی که 
ســال ها تدریس کرده و هرروز باده ها دانش آموز و اولیای 
آن ها سروکار داشته است، خاطرات جالبی از دوران خدمت 

خود نداشته باشد. در اینجا خود خاطره اصل است. 
آنچه کــه نظر بنــده را جلب کرد، این بــود که از 
میان صد ها خاطرة رســیده، فقط حدود یک دهم آن ها 
به معنی واقعی خاطره بودنــد و جذابیت و تأثیرگذاری 
الزم را داشــتند. خیلی از همکاران تجربه های تدریس و 
ابداع روش های یاددهی را خاطره تلقی کرده بودند. مثاًل 
توضیح داده بودند، برای آموزش فالن مفهوم ریاضی از چه 
ترفند هایی بهره گرفته اند. به عبارت  دیگر، آنچه به عنوان 
خاطره ارســال کرده بودند، درواقــع نوعی درس پژوهی 
بود. با این حال برخی از خاطرات خوب، به روابط عاطفی 
معلمان و دانش آمــوزان پرداخته بودند و بر این واقعیت 
تأکید داشتند که: »بچه ها درس ها را فراموش می کنند، 
اما حسی را که در آن ها به وجود می آوریم، هرگز فراموش 

نخواهند کرد.« 

در بخش پیش  رو از آقایان یوســف زاده و 
حسینی نژاد سئواالتی خواهیم پرسید. بر آنیم 
زوایــای متفاوت نــگاه داوران را به تصویر در 
آوریم. سرکار خانم مرشدزاده نیز یکی دیگر از 
داوران این دوره از جشنواره بودند که متأسفانه 
در بازه زمانی تهیة گــزارش موفق به تماس با 

ایشان  نشدیم.
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حین مرور خاطــرات به این فکر افتــادم که اگر آن ها 
به شــکل فیلم و سایر شــکل های هنری باز آفرینی شوند، 
می توانند تأثیر مثبتی بر افکار عمومی بگذارند و درک جامعه 
را از اهمیت و جایگاه معلم عمق ببخشند. امید وارم با گسترده 
شدن دامنة جشنواره و رسیدن به نقطة »هر معلم یک خاطره 
در ســال«، این جشنواره به حرکتی جریان ساز و تأثیرگذار 
در آموزش وپرورش تبدیل شود. زیرا خاطرات بهترین شکل 
باز نمایی واقعیت هستند و این قابلیت را دارند که با انعکاس 
واقعیت های اجتماعی در عرصة تعلیم و تربیت، به عنوان یک 
بازخورد توصیفی، راهگشای مدیران ارشد آموزش وپرورش و 

حتی نظام باشند. 
جا دارد ایــن فراخوان عموم مردم را در برگیرد تا آن ها 
نیز خاطرات جذاب خود را از معلمانشــان بنویسند. هر چه 
باشــد میلیون ها ایرانی 12 سال از بهترین ایام عمر خود را 
در مدرســه ها گذرانده اند و اغلبشان خاطرات بسیاری از آن 
دوره دارند. شــنیدن سخن و خاطرات آن ها نیز می تواند در 
شناسایی راه های رفته و نرفته کمک زیادی به همة ما بکند.   

  حسینی نژاد:
در جامعة ما همه چیز حالت شــفاهی به خود گرفته است. 
مکتوب نشــدن خاطــرات به مدفون شدنشــان در فضای 
محدود کالس و اداره خواهد انجامید. معلم اگر آموزش دیده 
باشــد تا »مؤثر« بنویســد، هم به خود، هم به روستا و هم 
به جامعه اش کمک خواهد کرد. نوشتن خاطرات، مشخص 
کردن ظرفیت های هر روستا، استفاده از موقعیت ها و... همه 
راهکارهایی کم هزینه و »شدنی« هستند. جشنواره خاطرات 
معلمی نباید صرفاً به چشم یک مسابقه دیده شود. هدف از 

این حرکت -که درواقع فراخوان اســت و نه مسابقه- ثبت 
مطالبه های معلمان، و الزمه اش، چاپ و نشر آثار آن هاست. 
متأسفانه سازمان)همانند نظام  آموزشی ما( بیشتر به اعطای 
امتیــازات اداری، جوایز نقدی و پیدا کردن »بازنده و برنده« 
بســنده کرده است. زیادشدن امتیازات به غلبه فرم و از بین 
رفتن محتوا منجر خواهد شــد. همان طور که در پروژه های 
درس پژوهی نیز شاهد بودیم، برخی مدیران سرمایه گذاری 
می کردنــد و با آموزش محــدود معلمان، برنده شــدن را 

می خریدند. 
آنچه در این جشنواره مورد غفلت قرارگرفته است، بخش 
اصلی کار، یعنی »اشاعة تفکر و تاریخ شفاهی معلمان« است. 
ما انتظار داریم با به وجود آمدن بســتری مناســب بتوانیم 
صدای معلم را فارغ از میزان امکاناتی که در دســت دارد و 
با اســتفاده از ســاده ترین نوع ادبیاتـ  که خاطره است- به 
گوش اجتماع برسانیم. در این زمینه معلمان جلوتر از برنامه 
ریزان ســازمانی حرکت کرده اند. زمان بندی چاپ مجالت و 
اقامت هیئت تحریریه در تهران از مواردی هستند که دست 
ســردبیران را برای دخالت دادن بیشتر معلمان بازنخواهند 
گذاشت. ازاین رو مدنظر قرار دادن اصالحات ساختاری درون 
خود سازمان و یا انتقال دادن این طرح به شبکه های خارج از 

سازمان نیز حائز اهمیت است.
و امــا نکتة دیگر را در قالــب توصیه به معلمان خواهم 
گفت: موجزنویســی برگ برندة شــما برای فــراری ندادن 
مخاطب اســت. در رقابت با شبکه های مجازی و با توجه به 
سلیقة فعلی افراد، شما »مجبورید« از اطناب و زیاده گویی، 
محافظه کاری و تعارفات بی جا حذر داشــته باشید. تعریف 
خاطره جزئی از ذات انســان اســت. نیاز به بسترســازی و 
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آمــوزش چندانی ندارد. فقط باید بتوانید -مختصر و مفید- 
توجه مخاطب را به آنچه اتفاق افتاده است، جلب کند؛ کاری 
که همیشــه در مهمانی ها، در جمع همــکاران، درون دفتر 
و… انجــام می دهید. در پایان می خواهم تأکید مجددی بر 
بخش »محافظه کار نبودن« داشته باشم. چراکه اعتقادم بر 
این است: برای تغییر باید هزینه داد. اگر خاطرة شما بخش 
متمایزکننده ای نداشته باشد و یا در آن نه سیخ بسوزد و نه 
کباب، ارســال این خاطرات به جز نفعی آنی و تقلیل دادن 

محتوا به فرم، هیچ فایدة جمعی دیگری نخواهد داشت.

پس از فراخوان ششــم اسفند ماه سال 1396 مجلة 
رشــد معلم، حدود 360 خاطره از 27 اســتان به دست 
برگزارکنندگان رسید. در این بخش گپ و گفت کوتاهی 
با پنج نفر از 15 معلمی که خاطراتشان، خاطرات منتخب 

جشنوارة اول بوده است خواهیم داشت.

شیوة آشنایی شما با جشنواره چطور صورت گرفت؟
فخری قاسمی: توسط کارشــناس تحقیــق و پژوهش اداره 
اطالع پیدا کردم. ایشان یک گروه برای بررسی اقدام پژوهی 

ها تشکیل داده بودند و اطالعیه را در گروه گذاشتند.
مریم حسینی: در مجلة رشد معلم  از برگزاری جشنواره آگاه 
شــدم. البته همیشه مجله در دسترس نیست و آن مجله 

اتفاقی به دستم رسید و مطالعه کردم.
علی اکبر صادقی: تقریباً تمام مجالت رشد را می خوانم و از 

همین طریق از مسابقة خاطره نویسی آگاه شدم.

آیا هدف خاصی از ارسال خاطراتتان به جشنواره داشتید؟
فخری قاسمی: دقیقاً نمی دانم زمان ارسال خاطره به چه فکر 

می کردم، اما شاید دوست داشتم چاپ بشود.
مریم حسینی: من به جایزه ، امتیاز ، چاپ و شنیده شدن 
خاطرات فکر می کــردم. ولی حاال که جایــزه و امتیاز را 
گرفته ام، فقط به چاپ و شنیده شدن خاطراتم فکر می کنم. 

قطعاً مورد دوم لذتی مستدام دارد.
علی اکبر صادقی: یادم نیست، فقط خاطرات را از بین حدود 
100 خاطره ای که قباًل نوشــته بودم، انتخاب کردم. برایم 
خیلی سخت بود که تصمیم بگیرم کدام خاطره را بفرستم.

حبیب ســبحانی: ثبت و نگارش  خاطــرات  ازآنجاکه در 
برگیرندة امکانات آموزشی، روش تدریس و  فضای آموزشی 
است، عالوه بر اینکه  نوعی  انتقال  تجربه  محسوب می شود، 

اسناد موثقی در پژوهش های تاریخی به شمار می آید.
فاطمه مسعودی: من از شهرستان اقلید استان فارس، یکی 
از مقام های دوم بودم. وقتی خاطره ام را فرســتادم، دوست 
داشتم مقام کســب کنم. برای من امتیاز محسوب نشد، 
چــون اداره گفــت از طرف وزیر یا معاونین باید باشــد و 
مدیرکل امتیاز شهرستان به شمار می آید. همچنین گفتند 
هیچ مالکی مبنی بر مقام شما در این لوح درج نشده است. 
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حتی در مجله هم نامی از عزیزانی که صاحب مقام شــده 
بودند، نیامده بود .البته من تلفن زدم و مطلب را بازگو کردم 

و آن ها هم قرار شد اطالع بدهند.

با چه مالکی یک خاطره را انتخاب و خاطره های دیگر 
را کنار می گذاشتید؟

مریم حســینی: خاطراتم را قبل از نگارش، برای همکاران 
، دوســتان و دانش آموزانم بازگو کرده بودم و خاطره ای را 
ثبت کردم که عکس العمل مثبتی از مخاطبم گرفته بودم و 
می دانستم که ارزش نگارش، چاپ و شنیده شدن را برای 

عزیزان دیگر نیز دارد.
علی اکبر صادقی: وقتی داشتم خاطرات را انتخاب می کردم 
بــه این فکــر می کردم کــه داوران به نــکات ادبی و نوع 
نوشتن امتیاز بیشــتری می دهند. بنابراین به برنده شدن 
فکر می کردم. بر همین اساس خاطرات نوشته  شده را دوباره 
بازنویسی کردم. اما روزی که می خواستم آن ها را ارسال کنم، 
همه ناپدیدشده بود و من خاطرات را به همان شکل که قباًل 

بدون در نظر گرفتن مسابقه نوشته بودم، ارسال کردم.
فاطمه مسعودی: چرا آن ها را ننوشته ام؟ به بعضی ها برمی خورد. 
بعضی از آن ها غیرانســانی شــاید هم غیراخالقی باشــند. 
خرابکاری هــای خودم خیلی واضح بودند. بعضی از خاطرات 
طوالنی بود و من عالقة زیادی به کوتاه نویسی دارم. بعضی از 
خاطرات به تنهایی نمی توانند بار معنایی خودشان را به دوش 
بکشند، باید با خاطرة دیگری ترکیب یا همراه شوند تا به مفهوم 
قابل قبولی برســند. بعضی از خاطرات خودبه خود به وجود 
می آیند و بعضی ها را من خودم به وجودشان آورده ام و بنابراین 
از نوشــتن آن ها خودداری کرده ام. مطلب دیگری که مدنظر 
داشتم، این بود که خاطرات هندی و گریه آور را هم ننویسم. 
بیشتر خاطرات خوش مزه و خاطراتی را که لبخندی به همراه 

داشته باشد بنویسم.

کاربرد خاطره نویسی را در چه می بینید؟
مریم حسینی: حکایت ها و داستان های زیادی مطالعه می کنم تا در 
فرصت های ایجادشده ، وقت اضافی کالس، یا زمانی که کالس 
خسته کننده شده است، از آن ها استفاده کنم. حکایت ها شیرین 
و شنیدنی اند. اما هیچ گاه جای خاطره ای را که از خودم تعریف 
می کنم، نمی گیرند. خاطرات همیشه دل نشین تر بوده اند.

علی اکبر صادقی: به نظر من ما معلمان به کالس می رویم و در را 
پشت سرمان می بندیم و هیچ کس از کار ما باخبر نمی شود. این 
خیلی بد است. اگر کار ما خوب باشد، پس بقیه باید ببینند  و 
باعث نیرو گرفتن ما بشود. اما اگر کارمان مشکل دارد، دیگران باید 
بفهمند و مشکل را اصالح کنند. خاطره نوشتن پنجره ای است 
که به وسیلة آن ما دیگران را که مخصوصاً همکارانمان هستند، 
به کالس خودمان دعوت می کنیم تا از بودن باهم لذت ببریم و 

یادگیری خودمان را افزایش بدهیم.
حبیب ســبحانی: خاطرات در برگیرندة شادی ها و تلخی ها 

هستند و هر خواننده ای را  با  راوی  همراه خواهند کرد.
فاطمه مسعودی: فایدة نوشتن خاطره ثبت لحظه های خوب و 

شیرین و کسب تجربه برای عزیزان دیگر است.

اگر خودتان داور جشنواره بودید خاطرات را چگونه 
ارزیابی می کردید؟ 

مریم حســینی: من اگر داور بودم ، بعد از خواندن خاطره ،  
آنچه را که گذشته و اتفاق افتاده در ذهنم تصور می کردم 
و خود را در آن فضا قرار می دادم و بیشــترین امتیاز را به 

جمع بندی و تأثیرگذاری خاطره می دادم.
علی اکبر صادقی: خاطرات زیادی خوانده ام. در بعضی از این خاطرات، 
همکاران زیاد به حواشی پرداخته اند. اگر در مجله های رشد کمی به 
چگونه نوشتن پرداخته شود بیراه نخواهد بود. البته در چند شمارة 

سال گذشته توضیحاتی آمده بود، ولی کافی نبود.
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در ارتباط با نوشتن، دورة  خاصی را گذرانده بودید؟
فخری قاســمی: دورة خاصی ندیده بودم، اما داســتان ها و 

خاطرات زیادی خوانده بودم.
مریم حســینی: انتخاب موضوع اولین و ساده ترین مرحله 
است. قطعاً برای اینکه موضوع یا گفتاری به نوشتار تبدیل 
شود، احتیاج به یادگیری و یاددهی احتیاج است. اما دنیای 
خاطرات ما هر چه صمیمی تر باشــد، گیراتر است و قالبی 
بودن گاه ما را از این دنیا و محدوده دور می کند. ذهن را آزاد 
می گذاریم و می نویسیم، ولی نمی توان انکار کرد که بدون در 
نظر گرفتن ســاختار، نمی توان نوشته را به سرانجام رساند؛ 
حتی یک خاطره یا لطیفه. طرح نوشته الزمة هر نوع نگارشی 

است. بله، دوره هایی را  گذرانده ام.
علی اکبر صادقی: در دوره های فیلم نامه نویسی شرکت کرده ام  
گاهی هم داســتان می نویسم و چون شش هفت سالی می 
شود که خاطراتم را می نویسم فکر می کنم دستم روان شده . برای 
نوشتن اگر آموزش داده بشود خیلی بهتر است من خودم خاطرات 

داستان های فراوانی خواندم و به کم گویی و ایجاز عالقه دارم.

به نظرتان دلیل بی رغبتی برخی معلمان نسبت به 
مکتوب کردن خاطراتشان چیست؟

مریم حسینی: قطعاً همة همکاران خاطره و حرفی برای بازگو 
کردن مطالب دارند اما پیدا کردن گوش آسان تر است، و اکثر 

همکاران، از زبان و گفتار استفاده می کنند تا قلم و نوشتار.
علی اکبر صادقی: همین مجالت رشد کمتر خوانده می شوند! 
من به همة همکارانم گفته ام که چنین مسابقه ای هست، اما 
هیچ کدامشان تمایلی به نوشتن نداشتند. گرچه ماپرچمدار علم 
و دانش هستیم، ولی با کتاب بیگانه ایم . این تناقض عجیبی 
است. دالیلی که می آوردند نشانة کتاب نخوانی بود. به نظرشان 
ثبت خاطرات اصالً معنی نداشت. مجله موجودی بیگانه است 
و حرف های پا در هوایی می زند. من نمی دانم با وجود نخواندن 

مجالت چطور به اين نظرات رسيده بودند!

در خاطرات این معلمان در »مجلة رشد معلم« بخوانید!
فخری قاسمی: خانم من خدا را دوست دارم. قرآن را هم دوست 
دارم. اما خدا مرا دوســت ندارد. خدا دوســت ندارد من قرآن 

بخوانم.

ک استانها
سر به تفکی

ش آموزان دختر و پ
فراوانی دان
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مریم حسینی: كفش های تو مدت ها پشت ويترين مغازه بودند و 
آموزش خاصی نديدند . تو بايد به كفش ها فوتبال ياد بدهی . 

اكثر كفش ها راه رفتن هم بلد نيستند.
علی اکبر صادقی: من همون اول كســر رو ياد گرفتم. شــما 
بيســكويتا رو تكه تكه می كرديد به مــن می داديد، من هم 

می خوردم و می گفتم ياد نگرفتم!

حبیب سبحانی: از اينكه توی اين شهر غيرت آباد عشق را مجاز 
كرده بودم، هم خوش حال بودم هم نگران.

فاطمه مســعودی: »دادای من ! ختم كالم اينكه ، خانوم شوما 
تعهد محضری پنج ساله داِدس و نمی تونِد به اين زودی ازاينجا 
ِخالص بِشد…« خدا اين تكه از جهنم را برای شكنجة من 

روی زمين فرود آورده بود. 
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در چرخة برنامه ریزی، تولید و توزیع مجالت رشــد، 
بخش »توزیع« از حساســیت های خاصــی برخوردار 
است. نمایندگان مجالت رشد حلقة ارتباط برنامه ریزان 
و تولیدکنندگان با مخاطبان مجالت رشــد هســتند. 
هفدهمین دورة همایش نمایندگان مجالت رشــد شهر 
تهران و شهرستان های استان تهران، با هدف هم فکری 
و تجلیل از تالش هان آن ها در بیستمین روز از شهریور 
1396، در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی برگزار شد که گزارش آن را در ادامه می خوانید.

• • •

تداوم انتشار،  راز ماندگاری مجالت رشد
سیدکمال شهابلو، معاون برنامه ریزی و انتشارات دفتر

در جلســه اي که در سال گذشــته داشتیم، از شما چند 
خواهــش کرده بودم. یکی از آن هــا این بود که به کمک هم 
دسترسی دانش آموزان به مجالت رشد را راحت تر کنیم. این 

مجالت ارزان قیمت هستند و برای اینکه به کمک هم بتوانیم 
دامنة توزیع و انتشار مجالت را گسترده تر و به آنچه که هدف 
ما در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی است، برسیم. امروز 

می خواهم با چند کلید واژه، چند اصل را توضیح بدهم.
بخــش اول دربارة »کاالی فرهنگی« اســت. ما با مفهوم 
کاالی فرهنگی در ارتباط هستیم. این عبارت دو بخش دارد: 
کاال و فرهنگ که بخش اول آن به اقتصاد برمی گردد و بخش 
دیگر آن فرهنگ اســت. اگر بخواهیم خیلی اقتصادی به این 
موضوع نگاه کنیــم، می توانیم اقتصاد را زیرمجموعة فرهنگ 
و طبعاً حاصل توســعة فرهنگ بدانیم. توسعة فرهنگ باعث 
می شود، اقتصاد رشد بیشتری داشته باشد. کشورهایی که از 
نظر فرهنگی سطح باالتری دارند، معموالً از نظر اقتصادی هم 
ســطح مطلوب تری دارند. یعنی می توانیم بگوییم که اقتصاد 
زمینه ای است برای توسعة فرهنگ و برعکس. یعنی این دو با 
هم تعامل دارند. کاالی فرهنگی چه نقشی میتواند در توسعة 

»عدالت آموزشی« داشته باشد؟
هرچند که فرهنگ و اقتصاد با هم تعامل دارند، اما می توان 

شهریور، ایستگاه قدرشناسی

گزارش

گزارشی از هفدهمین جلسة هم اندیشی معاونان و نمایندگان مجالت رشد تهران و شهرستان  های استان تهران
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گفت نقش فرهنگ بیش از اقتصاد اســت. در بخش مجالت 
رشد، هر قدر شما مجلة رشد بیشتری دریافت کنید و هرچه 
مخاطب شــما بیشتر شود، قیمت مجله کمتر می شود. یعنی 
وقتی شما فعالیت فرهنگی انجام می دهید و شمارگان مجالت 
را باال می برید، قیمت مجله سرشکن و ارزان تر می شود. وقتی 
قیمت مجالت را از آنچه که هست باالتر ببرید، می بینید که 
تعداد مخاطبان شما کمتر می شــود. این ارتباط مستقیم ما 
را متوجه می کنــد، اگر بخواهیم به نحوی آموزش را از منظر 
مجالت رشد توسعه بدهیم الزم است که مخاطبان بیشتری 
داشــته باشــیم، قیمت ارزان تری روی مجــالت بگذاریم و 

گستردگی توزیع آن را بیشتر کنیم.
نکتة دوم در مورد کیفیت است. کیفیت را در بخش های 
متفاوتی می توان بررســی کرد. یک بخش آن می تواند محتوا 
باشد؛ یعنی متن، تصویر و عکس. یک بخش آن مربوط می شود 
به ویترینی که محتوا در آن منتشر می شود؛ مثل کاغذ چاپ 
و غیــره. اما یک بخش مهم در کیفیت این اســت که »تداوم 
انتشار« داشته باشید. تداوم انتشار و اینکه مجالت پشت سر 

هم به دست مخاطب برسند؛ یک اصل مهم کیفی است. 
برای مثال، شــما ممکن اســت از مجله ای در کیوسک 
خوشتان بیاید و آن را بخرید. اگر ماه بعد بخواهید آن را تهیه 
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کنید، اما مجله موجود نباشــد و در ماه بعدی مجالت دو ماه 
قبلی را که موجود نبوده  است را به شما تحویل بدهند، دلزده 
می شوید. هر چند دو اصل کیفی و فیزیکی کیفیت خوبی هم 
داشــته باشند، اما عدم تداوم انتشار باعث شد که شما دلسرد 
شــوید و به سمت مجله ای که همیشــه به صورت مداوم در 

اختیار شما قرار می گیرد، بروید. 
نمایندگان مجالت رشــد در زمینة تداوم انتشــار بسیار 
می توانند به ما کمک کنند. در بعضی از مناطق شاهد هستیم 
که چهار  شــماره از مجله را یک جا بــه دانش آموزان تحویل 
می دهند. قطعاً دانش آموز همة این چهار شماره از مجله را که 
یکجا به دستش رسیده است، نمی خواند. به احتمال زیاد فقط 
شمارة آخر آن را می خوانند که ممکن است در آن محتوا و مطلبی 
وجود داشته باشد که تکمیل کنندة شماره های قبل از آن است. در 
اینجاست که دانش آموز از محتوایی که در شماره های قبلی وجود 
داشته، محروم شده است. چون به اصل مهم راهبرد کیفیت، یعنی 

تداوم انتشار، اهمیت داده نشده است.
بخش بعدی در مورد عدالت توزیعی اســت. بین عدالت 
و برابری رابطة مســتقیم وجود دارد. ما باید توجه بیشتری از 
نظر توزیع به مناطق و مدارســی داشته باشیم که در حوزة ما 
از امکانات کمتری برخوردارند. این عدالت توزیعی است. ما در 
بعضی موارد فکر می کنیم به سمت مدارسی نرویم که کمتر 
برخوردار هستند. چرا که شــاید از نظر مالی امکان پرداخت 
ساالنة این هزینة کم را برای مجالت نداشته باشند. در صورتی  
که با هدیة چند شــماره از مجله به دانش آموزان آن مناطق، 
می توانیــم آن ها را ترغیب کنیم که مجالت را از ما بخواهند. 
دیده شده که وقتی یکی دو شماره از مجالت را در معرض دید 
بچه ها در مدرسه قرار می دهیم، آن ها طالب آن مجله شده اند؛ 

به خصوص در دورة ابتدایی. یعنی دانش آموز به خانواده انتقال 
می دهد، خانواده از مدرسه می خواهد و  مدیر مدرسه هم مجله 
را از ما طلب می کند. قباًل هم گفته ایم که مدیر مدرســه باید 
طالب مجله بشود و مجله را بخواهد. اگر به سمت مدیر نرویم 
و بخواهیم به روش های دیگری مجله را وارد مدرســه کنیم، 
کار سخت می شــود. اگر مدیر بخواهد و قبول کند که مجلة 
رشــد را باید دریافت کند، قطعاً اجازه می دهد که مجله وارد 
مدرسه شود و مخاطب های بیشتری از مطالب مجله بهره مند 

خواهند شد.
نقش اولیای دانش آموزان هم مهم است. وقتی مدیر قبول 
کند که در جلســات اولیا و مربیــان، بحث خواندن و مطالعة 
مجالت رشــد را که باعث ارتقای کیفــی فرهنگ مطالعه و 
خواندن در مدارس می شــود، مطرح کند، خانواده تحت تأثیر 
قــرار می گیرد و فرهنگ مطالعه باال می رود. قطعاً الگوبرداری 
دانش آموزان از خانواده خیلی زیاد اســت. یعنی مدیر مدرسه 

میتواند روی خانواده ها تأثیر بگذارد. 
مجالت رشد هم به صورت فیزیکی منتشر می شوند و هم به 
صورت غیر فیزیکی. در ابتدای هر ماه به صورت فیزیکی منتشر 
می شوند و توضیحات الزم را آقای زندگانی به شما می دهند. اما 
در مورد صورت غیرفیزیکی آن  و اینکه در شبکه های اجتماعی 
چه کاری انجام داده ایم، خانم نورائی برای شما توضیح خواهند داد.

تبادل تجربیات 
زهره مدیحی، نمایندة مجالت رشد در منطقة 14 تهران

نمایندگی مجالت رشــد در منطقة 14 از سال 1388 به 
عهدة من اســت. بنده در تابستان که جلسات مدیران مناطق 
برگزار می شــود در مورد مجالت رشــد توضیحــات الزم را 
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ارائه می کنم. ما به دنبال این نیســتیم که فقط برای مجالت 
هزینه ای انجام بشــود و بچه ها فقط آن را از مدرسه به خانه 
ببرند. در ماه های مرداد و شهریور برای نمایندگان توزیع که در 
مدارس داریم، جلساتی می گذاریم و آن ها را توجیه می کنیم 

که در مدرسه چه انتظاری از نمایندگان داریم. 
عالوه بر آن، ما هر ســال پوســتر و بروشــور تهیه و در 
مدارس توزیع می کنیم. ضمن آنکه از طریق اتوماســیون هم 
اطالع رسانی می کنیم. این اطالع رسانی را در طول تابستان هم 

ادامه می دهیم و در نهایت به مدارس بخش نامه هم ارســال 
می کنیم. وقتی آمار را دریافت کردیم، آن را برای دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی می فرستیم و مجالت از مهرماه به دست 
ما می رسند. همکارانی داریم که کار توزیع را انجام می دهند. 
در منطقة ما اغلب مدارس خودشان برای بردن مجالت اقدام 
می  کنند. راننده ای داریم که در شــیفت بعد از ظهر و بعد از 
ســاعت اداری مجالت را بین مدارس توزیع می کند. در پایان 
ســال برای همة همکارانی کــه در این زمینه با من همکاری 

می کنند، حق الزحمه ای درنظر گرفته می شود.
مجالت مدارسی که خودشان از منطقه تحویل می گیرند، 
به دبیرخانه تحویل می دهیــم و آن ها از دبیرخانه مجالت را 
تحویل می گیرند. در نهایت اســامی همة ایــن عزیزان برای 
دریافت تقدیرنامه به دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی اعالم 
می شود. در مدارس روی این مجالت کار می کنند و با حاصل 

کارشان در مناسبت های گوناگون نمایشگاه برگزار می کنند. 
من دوبار در سال از مدارس بازدید می کنم. بار اول زمانی 
اســت که مجالت را تا بهمن ارسال کرده ایم و به خصوص در 
دهة فجر که بیشتر جشنواره ها برگزار می شوند؛ جشنواره های 
هنری، فرهنگی، غذا، تئاتر و… اغلب جشــنواره ها بر اساس 
مجالت رشد شکل می گیرند، به خصوص در مدارس ابتدایی و 
دورة اول متوسطه. اما در مدارس دورة دوم متوسطه دوم به کار 
بیشتر و جلسات بیشتر با مدیران مدارس نیاز است. پیشنهاد 
می کنم، همین طور که برای ما در سال یک  جلسه هم اندیشی 
برگزار می شود، هر سال یک همایش هم برای مدیران مدارس 
برگزار کنند. این کار باعث می شود که مدیران خیلی بیشتر با 
مجالت آشنا شوند. االن خیلی از آن ها مجالت را می گیرند، فقط 
نگاهی سرســری به آن می اندازند و آن را کنار می گذارند. اما اگر 

زهره مدیحی
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این کار انجام شــود، میزان جذب بیشتر می شود. یک بار من به 
مدارس بخش نامه کردم که اگر کسی می خواهد برای مجالت رشد 
مقاله ای بدهد تا تاریخ مشخصی مقاله اش را برای من ارسال کند. 
تعداد زیادی سی دی مقاله به دستم رسید. االن هم می بینم بعضی 
از مقاالت مجالت رشد از منطقة 14 هستند و این نشان می دهد 

که معلمان خواهان مشارکت هستند. 
هر ســال برای نمایندگان رشد بخش نامه می فرستم که در 
اردیبهشت فعالیت های فرهنگی شان را در قالب سی دی برای ما 
ارسال کنند. همه استقبال می کنند و می فرستند. حتی مدارسی 
هم که تعداد کمی مجله دریافت می کنند سی دی فعالیت ها شان را 
برای ما ارسال می کنند. از برگزیدگانشان تقدیر می کنیم. به مدرسه 
می رویم و در برنامه هایی که دارند، شرکت می کنیم و با هدیة نقدی 

کوچکی از آن ها قدردانی به عمل می آوریم.
مرحلة پایانی کار همان تقدیرنامه است. از دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی درخواســت می کنیم کــه برای همة 
نماینــدگان و مدیرانی که مجله را دریافت کرده اند تقدیرنامه 
بفرستد. من فهرستی از لیست فعاالن مجالت رشد در زمینة 
توزیع و کار اجرایی دارم. بعضی از مدارس ممکن است بزرگ 
باشند و 1000 عدد مجله ببرند. آن ها نیروهای بیشتری تعریف 
می کنند  و ما مدیون دوستان در دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی هســتیم که به ما اجازه این کار را  می دهند. این 

تقدیرنامه ها برای نمایندگان و مدیران بسیار ارزشمندند. 
 

 بازدید از مدارس
معصومه رضایی، نمایندة مجالت رشد در منطقة 8 تهران

امسال اولین ســالی اســت که من به عنوان کارشناس 
مسئول منطقة 8 در گروه های آموزشی و همچنین به عنوان 

نمایندة مجالت رشــد در منطقة 8 تهران معرفی شــده ام. با 
توجــه به اینکه مدت کمی از انتصاب من می گذرد، تجربه ای 
را کــه نمایندة محترم منطقة 14 دارند، من ندارم. در منطقة 
ما دانش آموزان مــدارس ابتدایی مجالت را خوب می خوانند. 
در این مدارس برای بچه ها مســابقه می گذارند و معما طرح 
می کنند. کاردستی های خوبی هم توسط دانش آموزان از طریق 
مجالت رشد تهیه می شود. کارهایشان که به دست ما برسد، 
برایشان تقدیرنامه صادر می کنیم. اما دانش آموزان مدارس دورة 
دوم متوسطه چندان تمایلی به خواندن مجالت ندارند. مجالت 
رشــد فقط به آن ها تحویل داده می شود. همکاران ما مجالت 
رشــد برهان متوسطه و رشد مدرسة فردا را به خاطر امتیاز یا 

معصومه رضایی
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چیزهای دیگر که مدیر مدرسه تأیید می کند، می خوانند. اما 
هنوز نهادینه نشــده اند. به نظر من این موضوع در دوره های 
اول و دوم متوسطه هم برای همکاران و هم برای دانش آموزان 

تعریف نشده است. 
من در جلســات مدیــران و در اتوماســیون اعالم کردم 
که مدارس تا 22 شــهریورماه فرم هــا را به ما تحویل دهند. 
در جلســه ای که با مدیران داشــتم، تأکید کردم که شما از 
همکارانتان بخواهید مجالت رشــد را مطالعه کنند. به آن ها 
گفتم که شــما به عنوان مدیر می توانید بندهای ارزشیابی را 
تغییر بدهید. می توانید بخش هایی در این برگه های ارزشیابی 
قرار دهید که همکاران به مطالعة مجالت رشد تشویق شوند. 
همین طور دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می تواند برای 
جذب مخاطب بیشــتری از میــان دانش آموزان تکنیک های 

متفاوتی را به کار ببرد. 
من دیدم که مجلة رشد برهان ریاضی مسابقه ای گذاشته 
بود و بعد از آن یکی از مدارس برای ماه بعد تعداد بیشــتری 
مجلة برهان ریاضی را درخواســت کرد. علت را که جویا شدم 
گفتند که این مجله مســابقه برگزار می کند. از شما خواهش 
می کنم که در جلســات، به خصوص جلسات اواخر شهریور، 
مدیران مدارس دوره  های اول و دوم متوسطه را توجیه کنید. 
متأسفانه می بینیم که مجالت فقط گرفته می شوند، اما خوانده 
نمی شــوند. باید همه دست به دســت هم بدهیم تا بتوانیم 

خروجی خوبی را در مدارس داشته باشیم.
موضوع دیگر اینکه با هماهنگی با معاون محترم منطقه 
برای تمام خدمت گــزاران عزیز که در توزیع مجالت رشــد 
زحمت کشیدند تقدیرنامه صادر شــد. این برای آن ها جالب 
بود. در اتوماســیون هــم اعالم کردم، مدارســی که مجالت 

رشد دریافت کردند می توانند مراجعه کنند و تقدیر نامه های 
سازمانی و داخلی شان را دریافت کنند. همکارانی که به بهانة 
کمبود بودجه از دریافت مجالت رشد امتناع کرده بودند پس از 
مشاهدة  این پیام در اتوماسیون خواستار دریافت مجالت رشد 
شــده اند. از آنجای که دیگر فرصت دریافت مجالت برای آن 
سال تحصیلی تمام شده بود، قرار شد برای سال تحصیلی آتی 

آن ها هم برای دریافت مجالت رشد ثبت نام کنند.
 

 لذت مطالعه باعث ترویج آن در میان دانش آموزان می شود
محمد ناصــری، مدیرکل دفتر انتشــارات و تکنولوژی 

آموزشی
خوشــحالم که در این روز مبارک و عزیــز، والدت امام 
موسی کاظم )ع( در خدمت شما هستم. دو حدیث کوتاه از 
امام موسی کاظم )علیه السالم( برای شما نقل می کنم: اولین 
ســخنی که از امام موسی کاظم )ع( عرض می کنم این است: 
»اگر مؤمنی را ساکت و کم حرف دیدید، به وی نزدیک شوید 
که حکمت می افشــاند. مؤمن کم حرف و پرکار است و منافق 
پُرحرف و کم کار«. این حرف بســیار مهمی است هم در مورد 
اهمیت سکوت و هم معیاری برای اینکه همة ما خودمان را با 

این حدیث بسنجیم که چقدر به ایمان نزدیک شده ایم.
حدیث دوم هم بی ارتباط به حدیث اول نیســت و بسیار 
حدیث قابل اعتنایی اســت: »زندگی جز برای دو کس خیری 
ندارد: شنوندة نگهدار و عالم زبان دار«. به نظر من عالم زبان دار 
به تعبیر امروزی، یعنی عالمی که حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد. معلمی یا واعظی که حرفی برای گفتن داشته باشد. 
هر آدمی که حرفی برای گفتن داشــته باشد. و یا شنونده ای، 
دانش آموزی، دانشــجویی و انسانی که حرف و پیام را بگیرد. 
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یعنی به تعبیری دیگر انســان ها یا عالم اند یــا یادگیرنده. از 
این دو حالت خارج نیســت. توفیق ما که به صفت فرهنگی 
بودن متصف هســتیم این است که یا باید در مقام یاددهنده 
باشیم و یا در مقام یادگیرنده. سازمان های  موفق سازمان های 
یادگیرنده هستند. یعنی فرایند یادگیری دائماً در جریان است. 
اگر در جامعه همین چند حدیث رعایت شود، قطعاً وضعیت 
مسلمانان و شیعیان خیلی بهتر از چیزی خواهد بود که امروز 

شاهد آن هستیم.
در مــورد کاری که ما داریم انجام می دهیم، یعنی ترویج 
مطالعه و ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه، باید بگویم که کار 
ساده ای نیست. چون مطالعة آزاد و اساساً پرداختن به مطالعه 
از جمله اموری است که نمی توان به سادگی آن را انتقال داد. 

یعنی افرادی که اهل مطالعه باشــند، مطالعه را با لذت انجام 
بدهند و عالقه مند به حوزة خواندن باشند، افرادی هستند که 
بایــد این ویژگی را درک کرده باشــند. این ویژگی اگر درک 

نشود، قابل انتقال نیست و امری کاماًل شخصی است. 
متأسفانه در جوامع مدرن فرهنگ هم که مطالعه بخشی از 
آن است، به مثابة یک کاال دیده می شود. در 20 سال گذشته 
این ادبیات در میان ما وجود نداشت که بگوییم کاالی فرهنگی. 
اما امروز واژة کاالی فرهنگی واژه ای تقریباً جا افتاده ای شــده 
اســت. خاطرم هست که یکی از اســتادان دانشگاه که دربارة 
کاال و فرهنــگ صحبت می کرد، می گفت به چه اجازه ای این 
ادبیات رایج شــده اســت که مقولة  کتاب را در حد یک کاال 
پایین می آورند؟ متأسفانه االن جوامع عمدتاً جوامعی هستند 
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که مقولة فرهنگ را به سطح کاال تنزل داده اند، آن هم کاالهای 
انبوه یا همان Mass Culture. یعنی تولید، تولید انبوه و توزیع 

هم توزیع انبوه. 
موضع فرهنگ اساساً این گونه نبوده و اگر بخواهد درست 
شود، باید امری کاماًل شخصی بشود. اگر مطالعه بخواهد اتفاق 
بیفتد، برچسب نیســت که آن را به جایی بزنیم و برویم. اگر 
می بینیم که در بعضی از حوزه های فرهنگی موفقیت چندانی 
نداریم، دلیلش این است که در جان تک تک افراد نمی نشیند. 
اگر نماز جماعت در مدارس ابتدایی خوانده می شود و در مدارس 
دورة اول متوســطه کمتر و در مدارس دورة دوم متوسطه دو 
کمتر می شود، دلیلش این اســت که این امر شخصی نشده 
است. این امر حالت تظاهرات دارد. این امر حالت تبلیغ بدون 
توجه دارد و درونی نشده است. وگرنه چه دلیلی دارد کسی که 
به مرتبة عقالنیت بیشتری می رسد این چیزها را کنار بگذارد. 
این ها حتماً باید با روح و روان و اندیشه انسان ها پیوند بخورند 

تا ماندگار بشوند.
اگر مطالعه در دورة ابتدایی جواب می دهد اما در دوره های 
اول و دوم متوسطه کمتر می شود، دالیل زیادی دارد. یکی از 
دالیلش این است که در سنین دبستان تأثیرپذیری و اعتماد 
داشتن به بزرگ ترها و پذیرفتن حرف های آن ها بیشتر است 
دانش آموزان در این دوره اساســاً دانش و اســتقالل چندانی 
ندارند. بنابراین اعتبار مدیر مدرســه، اعتبار نمایندة مجالت 
رشد و اعتبار معلم به توزیع بهتر این مجالت در سنین مجالت 

کودک، نوآموز و دانش آموز منجر می شود. 
در ســنین نوجوانی و جوانی، به تعبیر تقســیم بندی ما 
یعنی در مجالت رشــد نوجوان و رشد جوان )سه سال دورة 
اول متوســطه و سه ســال دورة دوم متوســطه(، اتفاقی که 

می افتد این اســت که بچه های ما بزرگتر شده اند و احساس 
شخصیت بیشــتری می کنند. دوست دارند در حوزه هایی که 
وارد می شوند و در آن ها قدرت انتخاب دارند خودشان انتخاب 
کنند، خودشــان بخرند و خودشان بخوانند. اینجاست که امر 
توزیع عمومی دیگر جواب نمی دهــد. در این بخش تک تک 
دانش آموزان باید مخاطب این مجالت قرار بگیرند. یک بخش 
آن به تدبیر، توان و هنر افرادی که این محتوا را تهیه می کنند، 
برمی گردد که بتوانند با مخاطب امروز حرف بزنند. چه حرفی 

برای نوجوان یا جوان دارید؟ 
بخش دیگر واسطه ای بین این دو است که می  تواند معلم، 
معاون، مدیر و یا نمایندة رشد باشد. اگر شما بتوانید این پیوند 
را برقرار کنید که مجله به دست بچه ها برسد و واسطه ای باشد 
برای اینکه آن مجله حداقل یک بار خوانده شــود، به مقصود 
نزدیک شده ایم. به این شکل که مثاًل معلم سر کالس بگوید: 
بچه ها این داستانی که در مجله رشد نوجوان چاپ شده است، 
خوانده ام. از نظر من شــخصیت داستان و خود داستان خیلی 
مناسب نیست، نظر شما چیســت؟ وقتی این دیالوگ برقرار 
می شــود دانش آموز احســاس می کند که به عنوان مخاطب 
دیده شده است و حاال می تواند نظر بدهد. یعنی اگر قرار باشد 
مطالعه بعد از سن دورة ابتدایی اتفاق بیفتد، راهش این است 

که از مطالعة اجباری دست برداریم. 
متأســفانه در دفتــر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی 
دانش آمــوزان دورة پیش دانشــگاهی از دایرة مجالت رشــد 
خارج هســتند. چرا که آنقدر فشــار، هجمه و استرس روی 
این دانش آموزان زیاد است که نمی توانیم از آنان توقع داشته 
باشیم دربارة مجلة رشد جوان نظر بدهند. پس دانش آموزان 
پیش دانشگاهی متأسفانه از دایرة مدیریت ما در حوزة فرهنگ 
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خارج هستند. اگر این حالت پیش دانشگاهی به پایه های یازدهم، 
دهم و نهم هم برسد که این دیگر فاجعه است. متأسفانه این 
واقعیت وجود دارد. چون فضای آن ها با فضای دیگران متفاوت 
است و همة ما داریم به این موضوع کمک می کنیم که این فضا 
وجود داشته باشد. در اینجا من نمی خواهم کنکور را نقد کنم، 

اما ناچارم واقعیت را بیان می کنم.
ما اگر بخواهیم واقع گرایانه تر برخورد کنیم، فقط در مورد 
دورة ابتدایی و دورة اول متوسطه باید صحبت کنیم. شمارگان 
مجلة دانش آموز از یک میلیون و 600 هزار نسخه در هر سال 
تحصیلی به 500 تا 600 هزار نسخه رسیده است. باید بگویم 
که اگر همین هم در نظام آموزشــی ما در پنجاه و چند سال 
پیش طراحی نشده بود، االن همین 500 هزار نسخه هم قطعاً 
وجود نداشت. بعضی از دوستان به ما می گویند که چرا مجالت 
را در کیوســک ارائه نمی کنید. 20 سال پیش این کار انجام 
شده است و به صد دلیل جواب نداد. یکی از دالیلش این است 
که اساســاً تنها جایی که برای مطالعة آزاد در نظام آموزش و 
پرورش طراحی شده، همین مجالت رشد است. مجالت پیک 
را به یاد داریم. این مجالت حدود 50 ســال پیش در آموزش 
و پرورش طراحی شدند، برای اینکه جایی مطالعة آزاد، مطالعة با 
عالقه، مطالعه ای با اختیار داشته باشیم و مطالعة با تهدید و زور را 

کنار بگذاریم. چون این در کتاب های درسی وجود دارد. 
پــس درون آموزش و پرورش نظام مطالعة آزاد و با اختیار و 
عالقه توسط »مجالت پیک« قبل از انقالب و »مجالت رشد« بعد 
از انقالب طراحی شد که ما باید از این موقعیت استفاده کنیم. اما 

استفاده از آن منوط به همان واسطه ای است که قبالً گفتم. 
امروز می خواهم دربارة جامعــة فرهنگی خودمان که به 
شــدت در امر مطالعه ضعیف است، صحبت کنم. توجه کنید 

که درس دادن و سر کالس رفتن مطالعة آزاد نیست. مطالعه 
یعنی وقت گذاری در خارج از نظام  کار. کتاب بخوانید در زمینة 
تاریخ، فلســفه، رمان، ادبیات و هر موضوع دیگری به اختیار 
و انتخاب خودتــان. واقعاً مطالعه چقدر در زندگی معلمان ما 
رایج است؟ مطالعه نه به معنی مطالعة صرف، چون بعضی از 
افراد به شدت نسبت به مطالعه حساس می شوند؛ مثل استاد 
کامران فانی. خیلی از کتاب هایی که می خوانید می بینید از 
کامران فانی تقدیر کرده اند که این کتاب را خوانده و ویرایش 
علمی کرده اســت. خود ایشان کتابی تألیف نکرده است. یک 
بار از ایشــان پرسیدم: چرا کتاب ندارید؟ گفت: اینقدر عطش 
مطالعه دارم که وقتی برای نوشتن ندارم. ایشان از جمله افراد 

استثنایی هستند. 
اما اگر  شــخصی که زیاد می خواند، به نوشتن هم عالقه 
داشــته باشد، ناچار به نوشتن می شــود. نویسندة واقعی اگر 
ننویســد، مریض می شــود. خالصه لذت مطالعه را نمی توان 
با لذت دیگــری عوض کرد. کتاب را با هیچ رســانة دیگری 
نمی توان عوض کرد؛ حتی با ســینما. سینما که رسانة بسیار 
مهمی هم اســت نمی تواند جای کتاب را بگیرد. از کتاب های 
مشــهور تولســتوی مثل »جنگ و صلح«، »آنــا کارنینا«، 
»رستاخیز« و ... فیلم ساخته شده، اما خوِد کتاب چیز دیگری 
است. مطالعه هیچ جایگزینی ندارد. یکی از دالیلی که جامعة 
ما از نظر مطالعه، آن هم مطالعة عمیق، جامعة ضعیفی شده، 
این اســت که افراد از طریق تلفن همراه چند کانال تلگرامی 
را نگاه می کنند و وقتی مطلبی از یک پاراگراف بیشــتر شده 
باشد، حوصلة خواندن آن را هم ندارند؛ یعنی جامعة بی حوصله. 
افرادی که به صفحات تلگرام عادت می کنند، دیگر نمی توانند 
مطالب بلند را مطالعه کنند. برای همین برخی از افراد فرهیخته 
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در کانال های تلگرامی عضو  نیستند.
از خودمــان بپرســیم آخریــن کتابی کــه خوانده ایم و 
نمی توانستیم آن را کنار بگذاریم، چه کتابی و چند صفحه بوده؟ 
اگر ما خودمان لذت مطالعه را درک نکرده باشیم، نمی توانیم 
آن را انتقــال بدهیم. نمی توانیم به دانش آموزان حســمان را 
انتقال بدهیم؛ به خصوص برای دانش آموزان که خیلی حسی 
هم هستند. دانش آموزان دورة اول متوسطه و بچه های نوجوان 
در عین اینکه بسیار احساس شخصیت، جاه طلبی و غرور دارند، 
افراد بسیار تأثیرپذیری هستند. این ها باید بیشتر از بچه های 
دورة ابتدایی تصمیم بگیرند که مطالعه کنند. اتفاقی که افتاده 
این است که واسطه ای که آن ها را به گفت وگو بگیرد، به مطالعه 
تشویق کند و از آن ها بخواهد دربارة آنچه خوانده اند، صحبت کنند، 
وجود ندارد. متأسفانه برای این گروه همه چیز همراه با اجبار و اکراه 
است. اتفاقی که باید بیفتد این است که عالقه و لذت مطالعه باید 

در آن ها به وجود بیاید.
بنده دو مجله را به شما پیشنهاد می کنم که حتماً آن ها را 
بخوانید. اول شمارة پاییز 1396مجلة »رشد آموزش ریاضی« است. 
در این شماره 80 صفحه مطلب دربارة مرحوم مریم میرزاخانی 
که دانشمند بسیار بزرگی بود، آمده است. ببینید که ایشان چقدر 

اهل مطالعه و چقدر اهل ادبیات و داستان بوده است.
مجلة دیگری که به شــما پیشنهاد می کنم و درخواست 
دارم آن را حتماً مطالعه کنید، »رشــد مدرسة فردا« به تاریخ 
آبان 1396 است. این شماره از رشد مدرسة فردا دربارة خواندن 
کتاب است و بسیار مطالب خوبی دارد. داستان ما از این قرار است 
که تا جامعة فرهنگی ما و جامعة معلمان ما خودشان اهل خواندن 
نشوند، دانش آموزان و فرزندان ما قطعاً اهل خواندن نخواهند شد. 
دانش آموزان امروز ما عمدتاً از نســلی که ما به آن تعلق 

داریم، بیشتر وقت می گذارند و هدف دارتر دنبال درس می روند. 
بیشتر با کلمه و کتاب آشــنا هستند. شما در مدارس نسبتاً 
خوب می بینید که دانش آموزان در سطح دورة دوم متوسطه با 
هجم انبوه مطالبی که باید مطالعه کنند روبه رو هستند. البته 
هرچند با اجبار و اکراه، این عادت در آن ها به وجود آمده است. 
اگر پنج درصد از این عادت و از این زمان به مطالعة با اختیار 
موکول شود و معلمان ما بفهمند که اگر پنج درصد از وقتی که 
به دانش آموزان کنکوری اختصاص می دهند، به خواندن چند 
زندگی نامه مثل هلن کلر، پروفسور حسابی، ابن سینا و دیگر 
دانشــمندان ایرانی و خارجی اختصاص دهند، بچه ها متحول 

می شوند و آن ها را وارد فضای دیگری خواهند کرد. 
مشاوران خوب مگر چه می کنند؟ آن ها با دانش آموز حرف 
می زننــد و به او انگیزه می دهنــد، او را از حالت تنبلی خارج 
می کنند، افق ها را به او نشان می دهند. این ها در کتاب ها نوشته 
شــده اند و به آدم ها حس می دهند. متأسفانه ما این کارها را 

انجام نمی دهیم.
شــما االن مشاهده کنید که چند درصد از دانشجویان ما 
در دانشگاه های کشور مایل هستند که به خارج از ایران بروند. 
این موضوع در کتاب های درسی نیست. باید در جای دیگری 

به دنبال هویت ملی بگردیم.

عمر پنجاه ساله
آموزش  رشــد  مدیرداخلی  بخشــوده،  علی محمــد 

فنی حرفه ای و کاردانش
مجالت رشــد عمری 50 ساله دارند و در این عمر 50 ساله 
فراز و نشیب های زیادی را طی کرده اند تا امروز که چهار رنگ و با 
محتوای خوب چاپ می شوند. هدف کلی ما این است که ان شاءاهلل 

265



با همت شما  این مجالت به دست مخاطبان خودشان برسند. زیرا 
در بعضی از اســتان ها مثل استان های مرزی کشور شاهد بودیم 
که مجالت در انبارها خاک می خورند. اگر می خواهیم جوانان، چه 
دختر و چه پسر، موفق باشند و برای آیندة خودشان شغل خوبی 
داشته باشند باید مهارت آموزی را یاد بگیرند؛ از همان دورة ابتدایی 
تا پایان دورة دوم متوسطه. پس لطف کنید، مجلة رشد فنی و حرفه ای 

و کاردانش را که امروز مورد توجه است، حتماً به مخاطبان برسانید.

رفت و برگشت اطالعات
محمدرضا حشمتی، سردبیر رشد معلم

لطفاً»سال نامة رشــد« شــمارة 11 را از صفحة 242 تا 
275 مطالعــه بفرمایید.  بحث قابل تأملی دارد. خاطرنشــان 
می کنم، برای تولید مجالت هم اندیشی هایی صورت می گیرد 
و اظهارنظرها در نظر گرفته می شوند و در نهایت برنامة مجله 
بر اساس آن بسته می شود. بر اساس آن برنامه هم گفت وگوها 
صورت می گیرند و مطالب نوشته می شوند. البته کار بی نقصی 
نیســت و می تواند نقص داشته باشد و قابل نقد است. من به 
عنوان نمایندة مجلة رشد معلم خواهش می کنم برای ما فرصتی 
مهیا کنید که در خدمت مدارسی که مجله را می خوانند باشیم 

و دوستان بگویند که کجاهای مجله خوب نیست. 
ما به رفت و برگشــت اطالعات نیاز داریم. کســانی که 
می توانند این امر را برای ما مهیا کنند، همکاران ما در گروه های 
آموزشی هســتند. در مجالت تخصصی و در مجالت عمومی 
هم همکاران ما در گروه های آموزشی و نمایندگان در مناطق 
شهرستان های استان تهران در این زمینه خیلی می توانند به 
ما کمک کنند. ما امسال در مجلة رشد معلم دو عنوان اضافه 

کرده ایم و در برنامه مان قرار داده ایم:
یکی بحث حق و حقوق معلمان است، با توجه به اتفاق هایی 
که افتاده اند و با توجه به مسائلی که برای معلمان وجود دارد. گاهی 
به عنوان معلم به دلیل اینکه اطالعات الزم حقوقی را نداشته ایم 
ـ حقوقی استان تهران  محکوم شــده ایم. ما از ادارة کارشناسی 
مطالب را خواسته ایم. این مطلب به واسطة خواستة معلمان استان 

آذربایجان شرقی در مجله منتشر شده است. 
مطلب دیگر این است که با توجه به بحث معیشتی معلم ها، 
جاهایی وجود دارند که می توانند وضع معیشتی آن ها را بهتر 
می کنند؛ مانند بیمه ها. معلم ها باید بتوانند از ظرفیت هایی که 
در بیمه ها وجود دارد، اســتفاده کنند. امسال این موضوع هم 
وارد مجلة رشد معلم شده اســت. این موضوع را هم کسانی 
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با ما درمیان گذاشتند که رشد معلم را خوانده بودند و عقیده 
داشتند این موضوع بهتر است وارد مجله شود.

در زندگی واقعی ما، ریاضی در چه جایگاهی است؟
سپیده چمن آرا، سردبیر رشد برهان ریاضی دورة متوسطه اول

تشــکر از اینکــه مجالت رشــد را به دســت مخاطبان 
می رسانید. مشکالت زیاد است. خوب است که در این جلسات 
هم فکری کنیم و راه هایی بیابیــم که دانش آموزان و معلمان 
منابعی را که در اینجا تولید می شوند مطالعه کنند و حتی در 
برنامه های درسی شان آن ها را مورد استفاده قرار بدهند. رشد 
برهان ریاضی متوسطة اول برای دانش آموزان دورة متوسطة 
اول منتشــر می شود. این مجله قباًل فصل نامه بود و حدود دو 
سال است که به صورت ماه نامه منتشر می شود. هیئت تحریریة 
مجله تالش می کند که مجله ای جذاب و متناسب با سن مخاطب  
که سن نوجوانی و حساسی است، فراهم کند. مطالب خواندنی 
باشند و مطالبی باشند که به پرسش هایی که در این سن به ذهن 
نوجوان می رسند را پاسخ دهند. پرسش هایی مانند این که ریاضی 
به چه دردی می خورد؟ در زندگی واقعی ما ریاضی چه جایگاهی 
دارد؟ چگونه می توانیم مسائل ریاضی را بهتر حل کنیم؟ چگونه 

می توانیم موضوعات ریاضی را بهتر متوجه شویم؟ 
قرار است مجله فقط دربارة ریاضیات باشد اما موضوع های 
دیگــری را هم درنظر گرفته ایم؛ مثل توجه به محیط اطراف، 
توجه به نظمی که اطراف ما وجود دارد و می توانیم الگوهایی 
را در آن ببینیم، خوب فکر کردن و خوب مســئله حل کردن 
بــه عنوان یک ایده کلی و به عنوان آنچه که در زندگی واقعی 
هم می تواند کمک کننده باشد. سعی شده است این موضوع ها 
در زمینة اصلی مطالب باشــند. این مجله حالت کتاب درسی 
و کمک درســی ندارد، چون سیاســت ما این بوده است که 

بچه ها آن را آزاد و از روی اختیار مطالعه کنند. اگر قرار باشــد 
چیزی دربارة کتاب های درسی بخوانند معلمان آن ها را معرفی 
می کنند. اما زمــان آزادی که دلشــان بخواهد چیز دیگری 
بخوانند، اگر خواستند در زمینة ریاضی بخوانند چیزی باشد 
که بتوانند در کنار کتاب درســی بهتر فکر کنند و از مطالعة 

خود لذت ببرند.
 

شروع مطالعه از مجله
علی اصغر جعفریان، سردبیر رشد نوجوان

همان طور که نویسندگان وقتی می خواهند کار نویسندگی 
را شــروع کنند، باید از نوشتن در مجالت شروع کنند افرادی 
هم که می خواهند اهل مطالعه شــوند، باید از همین مجله ها 
شروع کنند. افراد زیادی در این مجموعه زحمت می کشند تا 
مجالت تولید شوند. خوش بختانه من هم تولید کنندة مجله 
هستم و هم مصرف کنندة آن. من مدیر مدرسه هستم که باید 
مجالت را بگیرم و به دانش آموزان بدهم. مناطقی را می شناسم 
که چون نماینده به مجالت رشــد اهمیت می دهد، مدارس با 
مجالت آشنا هستند. ما به دنبال باال رفتن شمارگان نیستیم، 
می خواهیم بچه ها بیشــتر مطالعه کنند. اینجا اقتصاد مطرح 
نیست، فرهنگ اهمیت دارد. بنابراین دوستانی که در مناطق 
هستند، بدانند که در جایگاهی قرار دارند که می توانند نتیجة 
زحمات تعداد زیادی از افراد را به راحتی به دست دانش آموزان 
و معلمان برسانند. تشکر می کنم از دوستانی که به این موضوع 
اهمیت می دهند که کار سختی هم نیست. مدیران برای اینکه 
معلمانشان را به روز کنند، نیازی نیست که به آن ها کتاب های 
گران قیمــت معرفی کنند. همین مجالت رشــد را اگر با هم 

بخوانند می توانند کاماًل به روز شوند.
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عید بزرگ غدیر خم
خدمت خواهران و برادران عزیز و همکاران محترم سالم 
عرض می کنم. همة ما امروز جمع شــده ایم به عشق امام رضا 
)علیه السالم( و خدا را شکر می کنیم. سپاس گزاری می کنم به 
طور ویژه از همة مسئوالنی که در خراسان رضوی ـ پایتخت 
معنوی جهان اســالم ـ زحمت بســیاری برای این جلسات 

متحمل شده اند.
در آستانة عید بزرگ غدیر خم هستیم  و پیشاپیش خدمت 
همة شما بزرگواران عزیز این روز بسیار بزرگ را تبریک عرض 
می کنم و از حضرت موال استمداد می جوییم، در کاری که بر 
عهدة ما گذاشته شده است، ان شاءاهلل همه مان موفق باشیم و 
در مجموع امیدواریم یکی از شیعیان آن حضرت قلمداد شویم. 
چون موضوع جلســه کتاب، مطالعه، خواندن و فرهنگ  
اســت، یادی از عالمه امینــی می کنیم: مــرد بزرگی که 
زندگی اش را به پای نوشتن کتاب بسیار بسیار مهم» الغدیر« 

گذاشــت. یازده جلد کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است. 
عالمه امینی از علما و بزرگان معاصر بوده اســت. ایشــان در 
ســال 1342 به رحمت خدا رفتند. مرد بزرگ، عالم و فاضلی  
بودند آن طور که در احواالت ایشــان می نویسند در شبانه روز 
16 ســاعت کار می کردند.  مطالب کتاب الغدیر، در 10 هزار 
جلــد پراکنده اند. این مطالب به صورت مدون در ایران نبود و 
در مصر، پاکستان، هند و جاهای دیگر پراکنده بود که  ایشان 
شخصاً با همه مشکالت یکی یکی رفته است و منابع اهل سنت 

و دیگر منابع را دیده و الغدیر را نوشته است. 
خود عالمه امینی می گفت: که من با 100هزار کتاب مرتباً 
در ارتباط بودم. یعنی 100 هزار جلدی که در مجموع از آن ها 
استخراج می کند. ایشان کتاب الغدیر را تاریخی و ماندگار کرد. 
اگر بخواهیم از ســلوک آن مرد بــزرگ بیاموزیم، باید بدانیم 
ایشان نزد همة مسلمین از جمله عزیزان اهل سنت محترم بود 
و وقتی ایشان را برای پیش نماز می فرستادند و به امامت ایشان 
نماز برگزار می شد، همه شرکت می کردند. ایشان یک سلوک 

سواد خواندن تنها با مطالعه
 به قصد فهمیدن و لذت بردن حاصل می شود

گزارش

سخنرانی محمد ناصری؛ مدیر کل دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی در هفدهمین نشست سراسری 
معاونان و نمایندگان رشد استان ها
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بسیار اخالقی، دوستانه و برادرانه ای با همه داشتند. این یکی از 
مصادیق مهمی که ما به عنوان الگو در کار خودمان می توانیم 
داشته باشیم، ثبات قدمی است که این مرد بزرگ داشت. نهایتاً 
هم کتاب بسیار ارزشمندی که نوشت، جاهای مختلف از جمله 
علمای بزرگ االزهر را تحت تأثیر خودش قرار داد و این یکی از 
مصادیق واقعی شیعة امیرالمونین علی علیه السالم بودن است.

در ایامی که  این جلسه را برگزار می کنیم، خصوصاً برای 
ما که افتخار داریم در عالم تعلیم و تربیت مشــغول هستیم، 
حادثة تلخ تصادف و درگذشت تعدادی از دانش آموزان استان 
هرمزگان، حادثة بســیار سنگینی بود. متأسفانه در ایامی رخ 
داد که دورة وزارت برادرمان جناب آقای بطحایی شــروع شد 
و شرایط را سنگین کرد. این ضایعه را به همة بازماندگان آن 
عزیزان تسلیت می گوییم و ان شاءاهلل که خداوند روح مهربان، 

پاک و معصومشان را غریق رحمت کند.
در این نشست از جنبة علمی موضوع برادر بسیار خوش 
لحن و دانشمندمان آقای دکتر عبدالعظیم کریمی نکاتی را 
بیان خواهند کرد. ولی از باب خالی نبودن عریضه بنده هم چند 
نکته ای عرض می کنم و در نشســت تبادل نظر در خدمتتان 
خواهم بود. موقعی که جناب آقای نادری ازدانش آموزان سؤال 
کرد: آیا شــما مجله می خوانید؟ اسم مجله تان چیست؟ این 
عزیزان خیلی صادقانه و محترمانه نظرشان را گفتند و توجه 
چندانی به نظریاتی که ما دوست داشتیم بیان شود، نداشتند. 
اگر از پایه  های پایین تری بودنــد، یعنی از گروه دانش آموزی 

بودند بیشتر به این مجالت توجه داشتند. 

از شئون شغل دبیری نوشتن است
یکی از شئون شغل دبیری، نوشتن است. دبیر یعنی کسی 
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که می نویســد. این شأن بنا به دالیل متفاوت در طول تاریخ 
دچار مشکالتی شده است و اساساً مقولة بسیار زیبای  نوشتن 
که در گذشته مرســوم بود، امروزه خیلی کم وجود دارد. اگر 
شــما در صنوف مختلف جامعه نــگاه کنید صنف معلمی به 
عنوان صنف مطرح بوده  است و به عنوان کسانی که نمایندگان 
مهمی در عرصة نوشتن داشته اند، شناخته می شدند. اما االن 
از اینکه نوشته هایشــان متنوع و تأثیرگذار باشند و آدم های 
مهمی در این حوزه ها داشــته باشیم، متأسفانه خبری نیست 
و یا بسیار انگشت شمار می بینیم. اگر هم انگشت شمار وجود 
دارند، خیلی آدم های مهمی نیستند. حتی آدم های که امروزه 
در ایران درعالم تعلیم و تربیت قلم می زنند و مطرح هستند، 
بعضی هایشــان اساساً معلم نیســتند و مثاًل از حوزة اقتصاد 

آمده اند. از جمله جناب آقــای دکتر رنانی، از صاحب نظران 
در حوزة تعلیم و تربیت، در زمینة »کودکی« کار می کند، ولی 
از حوزة آموزش و پرورش نیســت و از دل آموزش پرورش بر 
نیامده است. این موضوع دالیل مختلفی هم برای این موضوع 

مطرح می شود. 
وقتی با معلمان صحبت می کنیم ممکن است از مشکالت 
معیشتی، مسائل اجتماعی و معضالت داخل مدرسه بگویند. 
ولی واقعیت این اســت که هیچ کدام از این ها نمی تواند شأن 
کســانی را بپوشاند که به عنوان دبیر، معلم یا آموزگار در این 
زمینه فعالیت می کنند. من االن هر چه فکر می کنم، در عالم 
نوشتن، نوشــتن به معنی نویسندگی و نویسندگی به معنی 
ادبیات، هنوز هم  آدمــی که حرف های تأثیر گذاری در عالم 
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تعلیم و تربیت داشته باشد، به ذهنم نمی رسد. یکی جالل آل 
احمد است که معلم بود و تجربة معلمی داشت، ولی او هم با 
فضای معلمی درگیر نبود. البته کتاب »مدیر مدرسه«اش که 
محصول دهة1340 بود، هنوزهم قابل توجه است. باالخره این 
ضعف از کجا ناشی می شــود، اینکه قدرت نوشتن اینقدرکم 
است و اساساً نمی نویسند؟ جامعة بزرگ معلمان ما اگر توانایی 
نوشــتن مؤثر را داشتند، طبیعتاً در جامعه هم تأثیر بیشتری 
می گذاشــتند و می توانســتند حقیقت مطلق حق و حقوق 
معلمی، حق و حقوق دانش آموز و حق و حقوق تعلیم و تربیت 

را بگیرند.

جامعة کم خوان
یکی از مهم ترین دالیلی که معلمان ما به نوشــتن روی 
نمی آورند و اندیشه هایشــان را ثبت نمی کنند و در این بین 
آدم های مهمی  از بینشــان در نمی آید، این اســت که خود 
جامعة معلمان ما بســیار کم کتاب می خوانند. خیلی فضای 
لــذت بردن از خواندن و خواندِن نــه به عنوان کار تخصصی 
)مثل مطالعة کتاب درسی دانش آموز یا دانشجویی(  مطالعه 
وجود ندارد. مطالعه یعنی با اراده و اختیار خودت متنی را در 
حوزه ای بخوانی، از آن اســتفاده کنی و پاسخ گوی دل خودت 
باشی، نه پاسخ گوی امتحانی که می خواهند از تو بگیرند؛ حاال 
در هر حوزه ای که می خواهد باشــد. یعنی در کنار مطالعات 
تخصصی و با هدف و قصدی انجام گیرد. از جامعة معلمان ما 
چرا نویسنده های بزرگی در نمی آید؟ چون جامعة کم مطالعه 

و کم  خوانی داریم.
اگــر معلمی،  دبیری، آمــوزگاری که یکی از شــئون و 

صالحیت های حرفه ای او باید نوشتن باشد نمی تواند بنویسد 
ریشه اش در کم خواندن و کم مطالعه کردن است. این معلم آن 
چنان که باید و شاید نمی تواند در دانش آموزانش تأثیر بگذارد. 
این بســاط کنکور به این شدت و حدت و داستانی که امروزه 
پیچیده شده اســت و  صد تا عاقل در آن درمانده اند، از کجا 
ناشی می شود؟ از آنجا که نبض امور این ماجرا دست معلمان 
نیست. یعنی آدم های از حوزه های دیگری ورود پیدا کرده اند 
و گوی سبقت را ربوده اند. حتماً شما مطلع هستید و بنده هم 
به واســطة همین دفتری که در آن مشغولیم، مطلع هستم، 
کسانی که امروز در نشر کمک آموزشی دارند فعالیت می کنند، 
معلم نیســتند و اگر هم معلمی در بینشان باشد، جزو عوامل 
دسته چندم معلمی است. یکی از مهم ترین حوزه های نشرمان 
گروهی هستند که همه پزشک اند. یعنی پزشک هایی که قباًل 
پزشک بوده اند، ولی االن پزشکی را کنار گذاشته اند. ظاهرش 
هم این  است که ما می خواهیم سطح آموزش را ارتقاء بدهیم. 
می آیند شروع به کارهای کمک آموزشی می کنند. مطالعة این 
کارهای کمک آموزشی اساساً در هیچ جای دنیا مطالعه کردن 

محسوب نمی شود. 
دانشــجویان صنعتی شریف، فردوسی مشــهد، تهران، 
امیرکبیر و همة این دانشــگاه ها، بچه های نخبه هستند، ولی 
آدم های خیلی با ســوادی، به معنی اینکه مطالعات مفصلی 
داشته باشند، نیستند. )اغلب را می گویم، ولی استثناهایی هم 

داریم(.

نابغه ای به نام مریم میرزاخانی
روح مریـم میرزاخانـی شـاد. نابغـه ای بـود، ولـی نـه 
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نابغـه ای در حـد و انـدازة دانشـمندان معاصـر امـروز، بلکـه 
فراتـر. خانـم دکتـر گویـا، سـردبیر مجلـة »رشـد آمـوزش 
ریاضـی«، ویـژه نامه ای در مـورد به مریم میرزاخانی منتشـر 
کـرد و آدم هـای مهمی هـم دربـارة او قلم زدند. مـن از دکتر 
گویا سـؤال کردم: سـبک ایشان چیسـت؟ گفت: فالنی، شما 
مریـم میرزاخانـی را مثـل دانشـمند 100 یا 200 سـال اخیر 
نـگاه نکـن. او را در طراز خیام، خوارزمی و ابن سـینا نگاه کن. 
میرزاخانـی گفت وگویـی سـه صفحـه ای با مجلـه ای خارجی 
دارد کـه خواندنـی اسـت. کـه ایشـان اصـاًل اهـل گفت وگـو 
نبـود، و جالـب اسـت کـه پـدرش می گویـد: مریـم اگـر قرار 
بـود همیشـه گفت وگـو کند، اصاًل بـه کارش نمی رسـید. این 
مصاحبـه بسـیار خواندنی اسـت و نـکات جالبـی دارد. اولین 
سـؤالش ایـن بـود: چطـور بـه ریاضـی عالقه منـد شـدید؟ 
ایشـان گفتـه بـود کـه مـن فکـر نمی کـردم تـا ایـن حـد به 
ریاضـی عالقه منـد شـوم. مـن عاشـق نویسـندگی بـودم! و 
عاشـق مطالعـة رمـان و داسـتان. در حالـی که ما بـه کودک 
می گوییـم: ریاضـی بخـوان! ریاضـی بخـوان! همـة آدم هایی 
که  خالقیت و نبوغ داشـته  اند، در کودکی داسـتان و افسـانه 
زیـاد خوانـده و شـنیده اند در نتیجـه تخیلشـان قـدرت پیدا 
کـرده اسـت؛ تخیلـی کـه بعـداً  می توانـد در خدمـت اهداف 
بیشـتری قـرار بگیرد. کسـانی که رمـان خوانده انـد، آدم های 
واقـع بین تـر، منطقی تـر و بـا سـعة صدر بیشـتری هسـتند. 
می دانیـد دلیلـش چیسـت؟ بـه خاطر این اسـت کـه تجربة 

زیسـته و ثبـات شـخصیت دارند.
خانـم مریـم میرزاخانـی می گوید: کـه من اهل داسـتان 

بـودم و یکـی از خوش بختی هـای من این بـود که در 
دبیرسـتان فرزانگان نزدیک میدان انقـالب درس می خواندم. 
کتاب فروشـی  آن  بـه  کتاب فروشـی  ایـن  از  دوسـتان  بـا 
می رفتیـم و غـرق عالـم خوانـدن بودیـم. بعضـی وقت ها یک 
سـاعت در صـف کتاب فروشـی بودیـم و بعـد هـم مجبـور 

می شـدیم کتـاب را بخریـم! 
از او می پرسـند: شـما چـه موقعی احسـاس خوش بختی 
می کنیـد؟ می گویـد: لحظـه ای کـه می گویـم »آهـان!« آن 
لحظـه ای که یـاد می گیرم چطور معادله و مسـئله ای را حل 

کنـم. آن لحظـه ای که جواب سـؤالی را به  دسـت مـی آورم.
واقعـاً بایـد ببینیم چقـدر لحظه هـای آهان داریـم. چون 
معلـم بایـد لذتـش را درک بکنـد تا بعد، موقعـی که تدریس 
وضـع  از  دانش آمـوز،  از چشـم های  را  ایـن  می کنـد،  هـم 
دانش آمـوز، ازحسـی کـه دانش آمـوز به دسـت مـی آورد و از 
موقعـی کـه دانش آمـوز پـای تختـه می آیـد، بتوانـد متوجه 
بشـود. این چیزی اسـت که باید درونی شـود. مطالعه پایه و 
مایة نوشـتن اسـت. نویسـندگان در هر حوزه و در هر حیطه 

همـواره بـه شـدت مطالعـه می کرده اند.

یادداشت های مرحوم شهید مطهری
در یادداشـت های مرحـوم شـهید مطهـری می خوانیـم 
کـه خیلـی خیلـی زیاد و فـوق العـاده در حوزه هـای متفاوت 
از  کـه  دبیرسـتان  در  داشـتیم  معلمـی  مـا  می خواندنـد، 
شـاگردهای نزدیـک اسـتاد مطهری بـود و در مدرسـة علوی 
درس خوانـده بود. ورودی سـال 1350 دانشـگاه شـریف بود. 
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ایشـان نقـل می کـرد: یـک روز آقای مطهـری به من 
گفـت: فالنی، شـما با این آقـای گودرزی رفـت و آمد داری؟ 
او مـردی پرجنـب و جـوش و جـذاب بـود و تفسـیر قـرآن 
می گفـت. سـال هـای  1356 و 1357 در قم خیلی مخفیانه 
کار مـی کـرد و جذب نیـرو می کرد مثل سـازمان مجاهدین. 
آقـای مطهـری بـه اسـتاد ما گفـت: فالنی شـما که بـا این ها 
رفـت و آمـد داری، هرچـه می توانـی جزوه هـا و کتاب هـای 
آن هـا را بگیـر و بـه من بده. هر چقدر بیشـتر بهتر. اسـتاد ما 
می گویـد:  بیـن دو سـه هـزار صفحه کپی گرفتم و به اسـتاد 
مطهـری رسـاندم. یـک هفته نشـد که آقـای مطهـری تمام 
ایـن آثـار را به دقت خواند و حتی از بعضی هایش هم نسـخه 
بـرداری کـرد و برگرداند. یعنی آقای مطهری در هر مسـیری 
کـه وارد می شـد، صرف نظـر از نبوغی که حاال خـداداد بوده 

و اسـتعدادش، بسـیار پشـتکار دارد و معلم بوده اسـت.
دکتر شریعتی در خاطراتش می نویسد: بابای من سر ناهار 
و شــام هم کتاب ورق می زد؛ شریعتی که معلم خراسان  بود. 
ما معلمان چون کم می خوانیم، نمی توانیم بنویسیم. و اال اگر 
این جامعة بزرگ خودش می توانســت زیاد بخواند و بنویسد، 
حرف هایش را خودش در جامعه می زد و شأن و منزلت معلمان 
باال می رفت. یکی از مشکالتی که ما در جامعة معلمان داریم 
این اســت که می گویند: کاری نکنید که شأن و منزلت معلم 
پایین بیاید، خب حرف حقی است. بخشی از این مهم تر از هر 
چیزی معیشت است، اما قبل از آن شأن و منزلت است. شأن 

و منزلت هم به نوع عملکرد خود جامعة معلمان برمی گردد. 
ما االن در حوزه ای هســتیم که کامــاًل فرهنگی و حوزة 

مطالعه است. ما در این جا همه چیز را از حیث مطالعه می بینیم 
و بررسی می کنیم. به نظر می رسد که در زمینة خواندن  اساساً 
بایــد خودمان را به مطالعه ملزم بکنیــم و انصافاً آنچه که در 
مجالت رشد، چه مجالت عمومی و چه مجالت تخصصی اتفاق 
می افتد، این است که این مجالت کادری به عنوان شورای تحریریه 
دارند مرکب از آدم های مطلع و باســواد در حوزه های خودشان و 

معموالً چیزهایی که می نویسند،  قابل توجه و به روز است.

دانشگاه فرهنگیان و مجالت تخصصی رشد
اخیـراً دانشـگاه فرهنگیـان تصمیم گرفته اسـت، مقاالت 
مجـالت رشـد تخصصی را کتاب کنند. بعضـی از این مقاالت 
ممکـن اسـت مربوط به 15 سـال پیش هسـتند، ولـی هنوز 
مـورد توجه انـد. از طـرف دیگـر، حداقـل شـمارگان مجـالت 
دانـش آمـوزی ما، یعنی کـودک، نوآمـوز و دانش آمـوز 800 
هـزار نسـخه اسـت. من ادعا می کنـم تنها جایی کـه در نظام 
آموزشـی مـا مطالعـه در آن تعبیـه شـده، همیـن سیسـتم 
مجـالت رشـد اسـت. مـا در مـدارس کتابخانة کالسـیک که 
نداریـم. کتـاب دار هـم چـون آموزش پـرورش بودجه نـدارد، 
حـذف می شـود. حتی وقتـی کتابـدار هسـت و کتابخانه هم 
هسـت، باز تحول سیسـتمی اتفاق نمی افتـد. تنها چیزی که 
در ایـن زمینـه داریـم و بودجـة دولتـی دارد، همیـن مجالت 
رشـد اسـت کـه به همـت شـما دارد آمـاده می شـود. هر چه 
همـت شـما بیشـتر باشـد اعتبـارات بیشـتری می گیریـد و 

هرچـه کمتـر همـت کنید، قطعـاً کمتر می شـود. 
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رانندة ســازمان پژوهش قبل از حرکت، ساعت قرار 
ما با مدیر آموزش و پرورش منطقة 6 تهران را پرســید و 
متوجه شــد که کمي دیر شده. خالصه گازش را گرفت و 
با شتاب به ســمت منطقة 6 حرکت کردیم. من صندلي 
جلویي کنار راننده نشسته بودم و خانم جواهري پور روی 
صندلي عقب بود. از صحبت هایمان معلوم شد که من و 
خانم جواهري پور هر دو در حال مطالعة روزنامه هاي صبح 
با گوشي هاي موبایلمان بودیم.البته بعد از خواندن اخبار 
روزنامه هــا من براي خواندن مقاله اي که از قبل در ذهنم 
بود به وبگاه مجالت رشد )roshdmag.ir( رفتم. مقاله را 
پیدا کردم. قسمتي از مقاله را تا به میدان فلسطین برسیم 
خواندم. ادامه اش را هم گذاشــتم براي بعد از برگشت از 
منطقة 6. به منطقة 6 که رسیدیم، مستقیم به سراغ اتاق 

مدیریت رفتیم و خانم دکتر پروازي مقدم را پیدا کردیم.
بــا وجود اینکــه از قبل تلفني و مکتــوب با خانم 
پروازي مقدم هماهنگ کرده بودیــم و علت مالقاتمان 
را واضح گفته بودیم، ایشــان دوباره موضوع را پرسید 
و ما مجدداً برایشــان توضیح دادیم که ما مشغول تهیة 

گزارشی تحقیقي با موضوع »ماه نامة رشد برهان ریاضي 
متوسطة اول و راهکارهاي افزایش شمارگان آن« هستیم. 
پروپــوزال این تحقیق را هم اواخــر مهر ماه با موضوع: 
»تحقیقي بر شمارگان برهان ریاضي متوسطه اول« نهایي 
کردیم و توضیح دادیم که موضوع تحقیق ما یافتن علت 
عدم مطالعة دانش آموزان اســت. مي خواهیم از نظرات 
و پیشــنهادات صاحب نظران آموزش وپرورش، هم براي 
واکاوي علت عدم مطالعه و هم ارائه راهکاري براي ایجاد 

عالقه در دانش آموزان، اطالع پیدا کنیم.

مسئلة  اصلي 
بــا توجه بــه افزایش اطالعــات جدید و رونــد نگارش 
کتاب های درســی در آموزش رسمی، به منابع متفاوتی، اعم 
از کتاب، مجله، سایت و نرم افزار در کنار آموزش رسمی نیاز 
 اســت، به طوري که بتواند دانش آمــوزان را عالوه بر آموزش 
رســمی، به دانش روز مجهز کند. عالوه بر آن حجم مطالب 
و اطالعات تولیدی به گونه ای اســت که نمی توان تمام آن ها 
را در ساعات آموزش رسمی گنجاند. براي همین، بدون منابع 

مجالت رشد در زیر ذره بین

پژوهش

حسین نامي ساعي

پژوهشی بر شمارگان برهان ریاضی متوسطة اول
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کمک آموزشی دانش آموزان قادر نخواهند بود به فهم درستي 
از منابع آموزش رسمي برسند و نیز برنامة دقیق و آگاهانه ای 

برای آیندة شغلی و تحصیلی خود پیش بینی کنند. 
شکي نیست که نخستین هدف هر نشریه جذب مخاطب 
اســت. مخاطب کیست ؟ مخاطب کسی اســت که رسانه را 
می خــرد و برای دیدن و مطالعــة آن هزینه صرف می کند. 
می دانیم که مخاطبان نشریاتی مانند »رشد برهان« و »رشد 
نوجوان«  دانش آموزان نوجوان متوســطة اول  هســتند و این 
دســته از مخاطبان ویژگی های خاصی دارند. جذب و جلب 
توجــه نوجوانان به نوآوري نیاز دارد. درحالت کلي، دو ســوم 
خوانندگان کل نشریات کشور زیر 40 سال هستند. بنابراین 
کساني که براي روزنامه ها  و مجله های نوجوانان مي نویسند، 
باید مطالبشان در حدي باشد که نوجوانان هویت ملي و علمي 

خود را در آن ها بیابند. 
آمار نشــان مي دهد، در یکي دو دهة گذشــته بر تعداد 
خوانندگان حرفه اي افزوده شده و از تعداد خوانندگاني که به 
مطالب عمومي تر عالقه دارند، کاســته شده است. یعنی روند 
کنوني براي حفظ خوانندگان حرفه اي مطلوب است، اما براي 
جذب خوانندگان جوان تر و تبدیل آن ها به خوانندگان حرفه اي 
به فعالیت بیشتر و شناسایي سوژه ها و موضوع های مورد عالقة 

آن ها نیاز داریم. 
این روزها مشــکل نوجوانان این است که چگونه از پس 
حجم بســیار زیاد اطالعات برآیند. اکثر آن هــا اعتقاد دارند، 
مطالب مجله ها و روزنامه ها تکراري هســتند و بر توانایي ها و 
اطالعات آن ها چیــزي نمي افزایند. محققان روي چهار نکته 
تأکیــد دارند: تازه کــردن و بــه روز درآوردن مکرر مطالب 
برجســته؛ پرداختن به مباحث اساســي و عمق بخشیدن به 

آن ها؛ غني سازي و پرداختن به پیشینه و سابقة هر موضوع و 
»آموزش بي دردســر«؛ راهنمایي و اشاره به منابع متعارف در 
سایر رسانه ها. البته ایجاد چنین فضایی دریک مجلة تخصصی 
علمی به مهارت ها و ظرفیت هــای خاصی نیاز دارد که بدون 
شناخت»نیاز«های نوجوانان هر نسل امکان پذیر نخواهد بود. 

»دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی« از سال 1341 
در تولید ایــن نوع منابع آموزشــی فعالیــت دارد و»نیاز 
سنجی« جزو وظایف و برنامه های این دفتر است. الزم است 
این نیاز سنجی چه در حوزة محتوای و چه در حوزة جذب 
مخاطب هر چند ســال یکبار انجام شود. مجله  ها نیز مانند 
هر کاالی فرهنگی ـ تجاری نظیر روزنامه و یا فیلم، باید به 
جذب مشتری و توسعة فعالیت های اقتصادی خود بپردازند 

تا ماندگار و اثر گذار شوند. 

متغیرهاي تحقیق:
1. مطابقت با نیاز مخاطب و مخاطب شناسی؛ 

2. داشتن انگیزة جلب مخاطب؛ 
3. تبلیغات و آگاه سازی؛ 

4. ارتباط دوسویه با مخاطب؛ 
5. قابلیت تبدیل مخاطب گذری به مخاطب پایا؛

6. انعطاف پذیری در برابر تغییرات فناوری؛ 
7. تطابق با نیازهای جامعه؛ 

8. قابلیت رقابت با نشریات دیگر و آشنایی با اصول رقابت در 
این بازار؛

9. فاکتور ضریب تأثیرگذار محتوا.  
واضح اســت که این متغیرها لزوم »نیاز سنجی«  و »نیاز 

آفرینی« در مخاطبان مجله ها را تشریح می کند. 
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اهمیت تحقیق
 نشریاتی که بدون انگیزة افزایش خوانندگان خود منتشر 
شــوند و همواره به بازنگری سیاســت ها و روش های جذب 
مخاطب نپردازند، نخواهند توانســت مدتی طوالنی به حضور 
خود ادامه دهند. با توجه به بررســی های به عمل آمده جای 
مطالعات و تحقیقاتی که بتواند همواره در کنار هیئت تحریریة 
مجالت تخصصی بررســی هایی مثل نیازســنجی مخاطب، 
بازاریابی حرفه ای، میــزان  اثرگذاری مجالت، دالیل کاهش و 
یا افزایش خوانندگان را بررسی نماید خالی است. در نشریات 
حرفه ای و تخصصی در سراســر دنیا تیم حرفه ای همواره در 
کنار نویســندگان تخصصی همکاری دارند و سفارش تولید 
محتواها را به تحریریه ارائه می دهند. برای چنین پژوهش هایی 
به تحقیقات میدانی و مصاحبه های حرفه ای و چهره به چهره 

با ذی نفعان احتیاج داریم. 
روشــی که برای انجام چنین تحقیقی پیش بینی شــد، 
»روش دلفی« بود که قرار شد به صورت »پایلوت« درآموزش و 
پرورش استان تهران انجام شود تا ذائقة مخاطبان مختلف مورد 
بررسی قرار گیرد. ما در فرایند تهیه پروپوزال متوجه شدیم که 
تاکنون تحقیقاتی در حوزة افزایش مخاطب مجالت علمی ـ 
ریاضی کودکان و نوجوانان و مخاطب شناسی در کشور انجام 
نشده است. بنابراین نتایج این تحقیق بسیار حائز اهمیت است.

هدف هاي تحقیق
هدف آرمانی: تعیین راهکارهای تهیة مجله و اشــتراک 
مجله توســط تمام دانش آموزان دورة اول متوسطه و ترجمة 

مجله به زبان انگلیسی و انتشار آن در سایر کشورها.
هدف های ویژه: تعیین و اجرای راهکار 

• انتشــار مجله برهان ریاضی به عنــوان مهم ترین محتوی 
آموزشی بعد از کتاب درسی ریاضیات دورة متوسطه اول؛

•  افزایش مشــارکت دانش آموزان و معلمان سراسر کشور در 
انتشار مجلة برهان ریاضی دورة متوسطه اول؛

• تهیه آرشیو مجالت برهان در کتابخانه های مدارس کشور؛ 
• ایجاد کیوسک فروش مجالت در مدارس و نرم افزار ویژة هر 

شمارة مجلة برهان و نسخة قابل فروش الکترونیکی؛
• ایجاد شبکة کمک آموزشی مجلة برهان و برگزاری مسابقات 

و کنفرانس های ویژة برهان ریاضی؛
• برگزاري مسابقات هماهنگ درمدارس، مناطق و استان ها از 

محتواي مجلة برهان متوسطة اول.
هدف کاربردی: تهیة مدل پژوهشــی دائمی نیاز سنجی 
مخاطبــان مجالت تخصصــی دفتر انتشــارات و تکنولوژی 

آموزشی وزارت آموزش و پرورش. 

بهره وران تحقیق
1. دفتــر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی وزارت آموزش و 

پرورش؛ 
2. ادارات کل آموزش و پرورش استان ها )در صورت صالحدید 

دفتر تألیف(؛
3. رسانه های کشور)در صورت صالحدید دفتر تألیف(؛

4. محققان و پژوهشگران )در صورت صالحدید دفتر تألیف(.

فرضیه هاي تحقیق
1. نا آشــنایی دانش آموزان، معلمــان و مدیران مدارس علت 

نخریدن مجلة برهان ریاضی است.
2. دسترسی به مجالت و تهیة آن ها مشکل است.
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3. مجله نسخة اینترنتی قابل فروش ندارد و نسخة اینترنتي آن 
به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دارد. بنابراین عالقه ای 

به خرید آن وجود ندارد.
4. محتوای مجله نیازهای آموزشی دانش آموزان و معلمان را 

مرتفع نمی کند.
5. گرافیک و نوع کاغذ مجله جذابیت ندارد. )شــکل ظاهري 

مجله(
6. تبلیغات مجله کافی نیست.

7. ارتباط دو سویه بین دانش آموزان و مجله وجود ندارد.
8. هزینة تهیة مجله باالست.

9. تنوع مطالب و نوع محتوا قابل رقابت با سایر مجالت نیست.
10. دانش آموزان به مطالعة محتوای علمی و تخصصی عالقه 

ندارند.
11. خانواده ها به سرمایه گذاری و تخصیص هزینه به مجالت 

علمی در سبد خرید خود عالقه ندارند.
12. نظام توزیع مجالت در کشور فراگیر نیست.

13. نقش معلمان در تولید محتواي مجلة ریاضي برهان دورة 
متوسطة  اول ضعیف است.

14. بین نظام آموزشي مدارس ومنابع علمي، مانند مجله  ها و 
کتاب های غیردرسي تعامل سازنده اي وجود ندارد.

15. جامعة دانش آموزي، معلمان و اولیا به کارایي مجالت در 
ارتقاء آموزشي دانش آموزان عقیده ندارند.

16. نمایندگان توزیع مجالت رشد استان ها با اصول »بازاریابي 
و مشتري مداري« آشنا نیستند.

17. مدیران مدارس عالقــه ای به تهیة مجله ندارند و در این 
زمینه همکاری نمی کنند.

18. مطالب و مقاالت دانش آموزي حضور کم رنگ و نامحسوسی 

در مجله دارند.
19. زمینه هاي رقابتي و انگیزشي، مانند برگزاري مسابقاتي در 
مجله، همچنین برگزاري مسابقاتي از محتوا و مطالب برهان در 

مدارس، مناطق و استان ها وجود ندارد.

روش تحقیق در این پروپوزال
روش دلفی یک روش یا تکنیک ارتباطی ساختارمند است 
که در اصل به منظور پیش گویی سامان مند و تعاملی با تکیه 
بر هم اندیشی کارشناسان و خبرگان، ابداع شده و توسعه پیدا 
کرده است. این روش که در آینده پژوهی از آن استفاده می شود، 
عمدتاً هدف هایی چون کشف ایده های نوآورانه و قابل اطمینان 
و یا تهیة اطالعاتی مناســب به منظور تصمیم گیری را دنبال 
می کند. روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و 
طبقه بندی دانش موجود نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان 
است که از طریق گفت وگو ویا توزیع پرسش نامه هایی بین این 
افراد و دریافت بازخورد کنترل شده و پاسخ ها و نظرات صورت 

می گیرد.
روش دلفی بر اســاس رویکرد پژوهش جدلی، یعنی نظر 
یــا تز )ایجاد عقیده یا نظر(، پاد نظر یا آنتی تز )نظر و عقیدة 
مخالف( و نهایتاً ســاخت سنتز )توافق و اجماع جدید( شکل 
گرفته اســت که در پی فرایند ســاخت نظریة تازه ای ایجاد 
می شــود. به اعتقاد هلمر، دلفی ابزار ارتباطی سودمندی بین 
گروهی ازکارشناســان و خبرگان است که فرموله کردن آرای 
 )Wissema, 1982( اعضــاء گروه را آســان می کند. ویســما
بــا تأکید بر اهمیت روش دلفی، از آن به عنوان روشــی برای 
»کاوش تک متغیره« برای پیش بینــی آیندة فناوری ها یاد 
می کند. او می افزاید: روش دلفی با این هدف طراحی شده که 
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بتواند مباحثات میان کارشناسان وخبرگان را امکان پذیر کند، 
به طوری که از تأثیر رفتارهای متقابل اجتماعی که معموالً در 
مباحثات گروهی اتفاق می افتد و به مانعی در برابر شکل یافتن 

عقاید و نظرات منجر می شود، جلوگیری کند.
بالدویــن )Baldwin, 1975( بــاور دارد که در شــرایط 
نابســندگی دانش موجود نزد تصمیم گیرندگان، آنان ناگزیر 
به تصمیم ســازی با اتکا به ادراکات مســتقیم خود و یا آرای 

کارشناسان هستند.
اســاس و پایة روش یــا تکنیک دلفی بر این اســت که 
نظر متخصصان هر قلمرو علمــی در مورد پیش بینی آینده 
صاحب ترین نظر اســت. بنابراین برخالف روش های پژوهش 
پیمایشــی، اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکت کنندگان در 
پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده بستگی 
دارد. شــرکت کنندگان در تحقیق دلفــی از 5 تا 20 و یا با 
توجه به شرایط بیشتر از20 نفر را شامل می شوند. کمینه تعداد 
شرکت کنندگان به چگونگی طراحی روش تحقیق بستگی دارد. 
در این روش هیئت )پنل هایی از متخصصان تشکیل می شود 
که در آن ارتباط میان اعضا، توسط رئیس یا ناظر هیئت انجام 
می شود. ارتباطات داخلی شرکت کنندگان به  صورت ناشناس 
است و نظرات، پیش بینی ها و تمایالت به ارائه دهندگان آن ها 
منتسب نمی شوند. انتشار این اطالعات بدون اعالم هویت ارائه 

دهندگان صورت می گیرد.
به رغم تفاوت های قابل توجهی که در کاربرد روش دلفی 
وجود دارد، معموالً پژوهش دلفی با یک گفت وگو، مصاحبه و 
یا پرسش نامه که توسط تیم کوچکی طراحی شده و به گروه 
بزرگ تری از متخصصان فرستاده می شود، آغاز می شود. سؤاالت 
به طریقی تنظیم می شوند که مخاطبان بتوانند ضمن استنباط 

کردن و فهمیدن مسئلة مطرح شدند، واکنش های فردی خود 
را بروز دهند. وقتی پاســخ ها جمع آوري شد، طیف پاسخ ها و 
دالیلی که متخصصان برای پاسخ هایشان بیان کرده اند، بررسی 
و خالصه نویسی می شوند. در این مرحله مواردی که مرتبط با 
هدف های زمینة تحقیق نباشند حذف می شوند و از این طریق 
از مسائل منفی رایج در تعامالت داخل گروهی )مرتبط با حوزة 

روان شناسی اجتماعی( اجتناب می شود. 
پس از آن، گزارش خالصه ای برای متخصصان فرســتاده 
می شــود. متخصصان اجازه دارند پاسخ هایشــان را بر اساس 
نتایج تغییــر دهند و محققان این نتایــج دور دوم را مجدداً 
ارزیابی می کنند. بدین طریق در طول زمان و با پیشرفت کار، 
دیدگاه های مخاطبان با موضوع مطروحه تطابق خواهند یافت. 
این فرایند ادامه می یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات حاصل 

شود یا مشخص شود که متخصصان  به  توافق  نرسیده اند.
مهم ترین نکته در روش دلفی، غلبه بر نکات منفی موجود 
 ،)Fowles, 1978(در کمیته های متعارف است. طبق نظر فاولز
افشــا نکردن هویت، بازخورد کنترل شده و پاسخ های مبتنی 
بر آمار، مهم ترین مشخصه های دلفی هستند. دلفی یک روش 
آماری سفت و سخت برای پیش بینی آینده نیست. نبود نمونه 
گیری، نامشــخص بودن رخدادهای آینده و نبود فرایندهای 
خوش تعریف و شناخته شده برای انجام دادن مطالعات دلفی، 
تنها چند مورد از مواردی هســتند کــه دلفی را از روش های 
علمی کنترل شده متمایز می کنند. مطالعة دلفی برای مسائلی 
باارزش است که به تکنیک های موشکافانة دقیق نیاز ندارند؛ 
مثاًل زمانی که داده ها ناکافــی یا فاقد قطعیت اند، نمونه های 
واقعی موجود نیســتند و یا گردآوردن افــراد و بحث کردن 
در مورد مســئله ای مشکل است. از آنجا که تکنیک دلفی بر 
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ناشناس بودن، بازخوردهای کنترل شده و پاسخ گروهی آماری 
تکیه دارد و بنابراین از نفوذ افراد برجسته در گروهای بحث یا 
فشــار گروه برای هم نوایی اجتناب می کند، با استفاده از این 

تکنیک اجماعی معتبر از متخصصان می توان به دست آورد.

مراحل انجام تحقیق
1. تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی؛

2. گزینش یک یا چند هیئت )پنل( برای شرکت در فعالیت ها. 
اعضــای این هیئت ها معموالً کارشناســان و خبرگان قلمرو 

پژوهش هستند؛
3. راه اندازی فعالیت های تنظیم سؤال، گفت وگو و مصاحبه و 

پرسش نامه؛
4. بررسی ســؤاالت از دید نوشتاری )رفع ابهامات استنباطی 

و…(؛
5. ارســال نخستین فرم پرســش نامه برای کارشناسان عضو 

هیئت ها )گفت وگو، مصاحبه و…(؛
6. واکاوی پاسخ های رسیده در دور نخست؛

7. آماده کردن سؤاالت وپرسش نامة دور دوم )با بازنگری های 
مورد نیاز( ؛

8. ارسال سؤاالت وپرســش نامه دور دوم برای کارشناسان و 
عضو هیئت ها؛

9. واکاوی پاســخ های رسیده در دور دوم )مراحل 7، 8 و 9 تا 
دستیابی به پایداری در پاسخ های در یافتی ادامه می یابند(؛

10. آماده سازی گزارش توسط تیم گزارشگر و پردازشگر
مهم ترین نکته در این فرایند، درک هدف های به کارگیری 
روش دلفی از طرف شــرکت کنندگان است. در صورت درک 
نادرست، با پاســخ هایی نامرتبط از ســوی شرکت کنندگان 
مواجه خواهیم بود. پاســخ دهندگان بایــد از دانش کافی در 

حوزة مربوطه برخوردار و با ادبیات موضوعی مقوله مورد بحث 
آشنایی داشته باشند. البته در عین حال شاید لزوماً به تخصص 

بسیار باال در زمینة مورد نظر نیازی نباشد.
همان گونــه که در بخش قبل گفته شــد، حداقل تعداد 
اعضای هیئت ها برای دستیابی به نتیجه قابل اتکا به طراحی 
 )Berkhoff, 1975( پژوهش و بستگی دارد. بنا بر نظر برکهوف
در شــرایط آرمانی حتی گروه های چهــار نفره هم می توانند 

عملکرد مناسبی داشته باشند.

جامعة آماري
1. دانش آموزان  مدارس اســتان تهران، از هر منطقه  25 نفر   

)دو دخترانه و دو پسرانه با طبقه بندی غیرانتفاعی و دولتی(؛
2. انجمن هــای اولیا و مربیان چهار مدرســه از هر منطقه، با 

حضور حداقل 25 نفر از اولیا؛
3. دبیران ریاضی هرمنطقه، در هر مورد پژوهشی حداقل 10 نفر؛

4. مدیران مدارس در هر منطقه، حداقل 10 مدرسه. 

گزارش تحقیق
منطقة 6 
مشکالت

1. معلم دورة ابتدایی بودن مسئول توزیع مجالت. قرار شد 
فردي از گروه هاي آموزشــی یا پژوهش ســرا براي سال 

آینده معرفي شود.
2. عدم معرفی مطلوب مجله در مدارس. قرار شــد در سال 
جاري و سال آینده، به ویژه در ابتداي سال 1396 )فروردین 
و اردیبهشت(، پوستر و بروشورهایی به منظور معرفي و شرح 
نحوة اشــتراک مجله، ویژة مدارس تهیه و در مدارس براي 

دانش آموزان، مدیران و معلمان توزیع شود.
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2. با توجه به عالقة وافر مدیر منطقة 19)دکترکوهستاني( 
به توســعة مطالعه در منطقه، ایشان در همة جلساتشان 

مجله را معرفی کند.
3. اقداماتی در ســطح کالن صورت گیرند تا مدارس مطالعه 

محور و پژوهش محور شوند.
4. سردبیر و هیئت تحریریة برهان با حضورشان )با هماهنگی 
طرفین( در جلســات مدیران، دبیــران ریاضی، گروه های 
آموزشی و انجمن های اولیا و مربیان منطقه، مجله و اهداف 

آن راتبیین و معرفی کنند.
5. ســرگروه های آموزشــی و اعضای انجمن های اولیا و 
مربیان با هماهنگی دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی از 
مسیر تولید محتوا و چاپ مجله در دفتر و افست بازدید کنند.

منطقة 8
مشکالت

1. ناآشنایی و شناخت مسئوالن و مدیران با مجله )مجله خوب 
معرفی  نشده  است(. 

2. پایین  بودن  سرانة  مطالعة  دانش آموزی.  
3. تمایل نداشــتن دانش آموزان به مطالعه در فضای کاغذی و  

تمایل آن ها  به  فضای  مجازی.
4. مطالب مجالت رشد، با زبان و فهم دانش آموزان فاصله 

دارد.

پیشنهادها:
1. وزارت آموزش و پرورش به فرهنگ ســازی و تبلیغات 
بیشتر در زمینة نقش مثبت مجالت رشد در ارتقای سطح 

دانش دانش آموزان بپردازد.

پیشنهادها:
1. برگزاری جلسات دائمي و توجیهی دو طرفه با گروه های 
آموزشــی، و اعضای انجمن اولیا و مربیان و دبیران ریاضی 

طي سال.
2. برگزاری جلسات توجیهی و توضیحی در دفتر مجلة برهان 

ویژة مدیران مدارس و گروه های آموزشی و دبیران ریاضی. 
3. مشارکت دبیران در تهیة مطالب و مقاالت مجله و اختصاص 

صفحاتي ثابت و ویژه در مجله به مقاالت دبیران ریاضي.
4. همکاری گروه های آموزشی ریاضی و دبیران ریاضی با مجله 
که به نحوی به عنوان عملکرد پژوهشی ارزیابی و محاسبه 

شود.

منطقة 19 
مشکالت

1. بی عالقگی دانش آموزان به مطالعه در این منطقه، با توجه به 
پایین بودن میانگین معدل درسي دانش آموزان. دانش آموزان 

به مطالعة منابع اصلي خود هم تمایلي ندارند.
2. محبوبیت تلگرام در فضای مجازی به دلیل جذابیت ذاتی آن که 

به عدم تمایل و استقبال از مجلة برهان منجر شده است.
3. نبود تبلیغات مناســب در مورد مجلــة برهان از طریق 

رسانه هاي دیگر نظیر مجله ها، روزنامه ها، صدا و سیما.
4. نا آشنایی دبیران و مدیران با مجالت رشد. الزم است مجله 
طي سال به شکل های گوناگون و به طور دائمی معرفی شود.  

پیشنهادها:
1. چاپ مقاالت مناسب برای همکاران در مجله و ارتباط بیشتر 

با معلمان مؤلف، با در نظر گرفتن صفحات ویژه در مجله. 

280



2. مجالت به ســمت کاربردی کردن  مطالب و اســتفاده از 
مطالب رشد در زندگي روزمره حرکت کنند.

3. مجلة برهان در هر شــماره مسابقاتی برگزار کند و براي 
دانش آموزاني که در این مســابقات رتبه کسب مي کنند، 

امتیازاتی در نظر بگیرد.
4. مجلة برهان بخش هایی از کتاب هاي درسي ریاضي را که 
معلمان در تدریس وتفهیم آن ها دچار چالش هســتند و 
بخش هایی را که برای دانش آموزان مشکل اند، آموزش دهد.

5. بــرای دانش آموزان مصاحبه هاي جــذاب و خواندني و 
مرتبط با دنیاي دانش آموزي تهیه کند.

منطقة 15
مشکالت

1. اســتقبال بیشتر از مجالت دورة ابتدایی نسبت به سایر 
مجالت در منطقه.

2. توجیــه نبــودن مدیران مدارس در خصــوص کارایی 
مجالت رشــد )الزم است برنامه ای از طرف دفتر در این 

خصوص تدوین و اجرا شود(. 
3. در بســیاري از مقاالت و مطالب مجالت کلی گویی به 
صورتي اســت که این مطالب براي هر دانش آموزي قابل 

استفاده و تعمیم نیستند.

پیشنهادها:
1. تبلیغات مؤثر و دائمی و یا متناوب در خصوص معرفی مجلة 

برهان صورت پذیرد.
2. مجالت رشد در نشست های مدیران مناطق، شورای معلمان 

و انجمن های اولیا و مربیان معرفی شوند.

3. مانند دورة ابتدایی که »یک روز با اسباب بازی« برگزار 
می شــد، با تدوین برنامه ای »یک روز با مجالت رشد« و 
با همکاری دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در مناطق 

برگزار شود.
4. نگرش مدیران مدارس به گونه ای تغییر یابد که حمایت از 

مجالت رشد را به عنوان مهم ترین راهکار در نظر بگیرند.
5. دفتر انتشارات و مســئوالن ستادی از بخش ها و عوامل 
گوناگون مرتبط با مجالت در مناطق تقدیر به عمل آورند. 

منطقة 1 
مشکالت

1. تنوع رســانه ها به ویژه وجود فضای مجازی، باعث افت 
شمارگان مجالت کاغذی شده است.

2. برای مدیران مدارسی که در معرفی و اشتراک مجالت 
نقش بیشتری دارند، بسته های تشویقی پیش بینی نشده 

است.
3. تمایل به مطالعه و انگیــزة دانش آموزان برای مطالعه 

کاهش یافته است.
4. دانش آموزان از تولیدات آموزش و پرورش گریزانند.

5. دانش آموزان زمان کافی برای مطالعات غیردرسی ندارند.

پیشنهادها:
1. کار گروه هــای مؤلفــان و اعضای هیئت تحریریة مجله 

نیازهای مطالعاتی دانش آموزان را  ارزیابی کنند.
2. با روش هایی از جمله اعطای تقدیرنامة ستادی در مدیران، 
معلمان و نمایندگان توزیع مجالت در مناطق انگیزه ایجاد 

شود.
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3. برای خوانندگان بســته های مادی و معنوی تشــویقی 
پیش بینی شود. 

4. سهم مقاالت د انش آموزی در مجالت بیشتر شود. 
5. شمارگان کم ولی محتوای وزین به شمارگان باال با محتوای 

ناچیز ترجیح  داده شود.

منطقة 5
مشکالت

1. رسانه های مجازی بیشتر از مجالت کاغذی جذابیت دارند.
2. دانش آموزان از رشته های علوم پایه استقبال نمی کنند.
3. برای مجالت رشد تبلیغ مناسبی صورت نگرفته است.

4. دانش آموزان با مجلة برهان ریاضی آشنا نیستند.

پیشنهادها:
1. برای هر شمارة مجله مسابقاتی تدارک دیده شود. 

2. مدیران موفق در مجله معرفی شوند. 
3. دبیران ریاضیات برای تهیة مطالب مجالت فراخوانده شوند.

4. به منظور معرفی مجله در ســطح شهر خصوصاً در فصل 
تابســتان و با هماهنگی با شــهرداری ها از بنر و تابلوهای 

تبلیغاتی استفاده شود.
5. تحریریة مجله مطالبی مرتبط با کتاب های درســی و به 
منظور جلوگیری از کج فهمی های آموزش ریاضیات تهیه 

و درج کند.
 

منطقة 4
مشکالت

1. دبیران و مسئوالن آموزش و پرورش با مجالت تخصصی و 

عمومی  رشد  آشنا  نیستند. 
2. موضوع برخی مقاله ها قابل جست وجو در اینترنت است و 

ارزش درج در مجله را ندارد.

پیشنهادها:
1. پایة علمی مجالت رشــد به مجــالت ترویجی، علمی و 

پژوهشی ارتقا داده شود.
2. فرهنگ سازی و اطالع رسانی دائمی و مناسب که موتور 
محرکة افزایش شــمارگان است، در مورد مطالعة  مجالت 

رشد صورت گیرد.
3. مجله های رشد به همکاران آموزشــی خارج از آموزش و 
پرورش )آموزشــگاه های علمی، مراکز علمی و دانشگاهی 

و…( معرفی شوند.
4. رشد برهان مسابقات و آزمون های علمی دانش آموزای  با  

در نظرگرفتن جوایز نفیس برگزار کند.
5. مقاالتی تألیف شــوند که در فضای مجاری نمونه ای از 

آن ها نیست.

منطقة 7 
مشکالت

1. در جامعه نگاهی انتقادی به آموزش و پرورش وجود دارد 
و از هر محتوایی که به شکلی با آموزش و پرورش در ارتباط 

است،  استقبال نمی شود.
2. کتاب های درسی با ساحت های تعریف شده در سند تحول 

بنیادین )ساحت 6: علمی و فناورانه(  تطابق ندارند. 
3. در مناطق باالی شهر تهران فقر فرهنگی وجود دارد، زیرا 

تصور می کنند  همه  چیز  را  می دانند.
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4. اولویت اولیا و دانش آموزان مجله نیست، چون می خواهند 
به دانشگاه برسند و تحصیل در آموزشگاه ها جایگزین سایر 

مطالعات  شده  است.
5. تعداد و تنوع مجالت زیاد است و مجله های رشد نوجوان، 
برهــان 1 و برهان 2 دانش آموزان را دچار ســردرگمی 

می کنند.

پیشنهادها:
1. از سیستم های مدیریتی مناسب، مانند مدل تعالی سازمانی، 

برای طراحی راهبردهای مجالت رشد استفاده شود.
2. نیازهای دانش آموزان بررســی شوند و مجله »مرجعیت« 

داشته باشد.
3. وزارت آموزش و پرورش به مدت یک سال، حداقل درچند 

استان و یا چند منطقه، تهیة مجالت رشد را اجباری کند.
4. دریک منطقه به طور نمونه، مجالت رشــد رایگان توزیع 

شوند تا ذائقة دانش آموزان به آن عادت کند. 

منطقة 10
مشکالت

1. در مورد مجالت رشد در رسانه ها و صدا سیما تبلیغات 
کافی صورت نگرفته است.

2.  در مــدارس »روح پژوهــش« جای خــود را به »روح 
ابتذال« داده است.

پیشنهادها:
1. توزیع مجالت رشد به گروه هاي آموزشي و پژوهش سراها 

محول شود.

2. برای مجالت رشد، با به کارگیري ظرفیت رسانه ها و صدا و 
سیما، تبلیغات شود.

3. تورهای آموزشی برای معلمان، دانش آموزان، و اولیا در مورد 
فرآیند تولید، توزیع، نحوه نگارش برگزار شود.

4. مسئوالن ستادی دفتر انتشارات در استان های کشور حضور 
پیدا کنند.

5. باید ذائقه های دانش آمــوزان را بیازماییم و ذائقه پروری 
کنیم.

منطقة 14
مشکالت

1. ایجاد جو تجاری و بازاری در آموزش و پرورش از سرانة 
مطالعات علمی کاسته است.

2. مدیران مدارس نیــاز و اولویت دانش آموزان را ورود به 
مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه و  دانشگاه می بینند.

3. بازار فنون و تکنیک های حل تســت و تولیدات کمک 
درسی قوی تر از شناخت و آموزش علوم است.

4. معلمان از هدف های کتاب های درسی  و مجالت رشد 
بی اطالع اند.

پیشنهادها:
1. بخشی از مجالت به شرح فنون تدریس و نحوة استفاده از 

مجالت رشد برای معلمان بپردازد.
2. مجلة رشد باید مرجع دبیرانی شود که در تدریس خود فهم 

مطالب برایشان اولویت دارد.
3. در هر مجله توضیح و طرح درسی مرتبط با کتاب درسی 
مطرح شــود و یا صفحاتی ویژه براي استفادة دبیران و به  
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کارگیري آن براي دانش آموزان پیش بینی شود.
4. مجالت باید به ابزار کمک آموزشــی برای معلمان تبدیل 

شوند.
5. مجالت تخصصی ریاضی باید بــه فرد نگرش بدهند و 
نظام هســتی را در مدل هاي شهودي ریاضي الگوسازي 

و بیان کنند.

منطقة 17
مشکالت

1. سرانة مطالعه در جامعه کاهش یافته است.
2. در خصوص مطالعه، تبلیغی صورت نمی گیرد. 

3. نظام آموزشــی 6-3-3 و حذف متصدی آزمایشگاه و 
کتابدار خیلی زود اجرا شد. 

4. ساعات رسمی آموزش و پرورش طوالنی است.
5. نیازهــای دانش آموزان و جامعه در مجالت کمتر دیده 

می شوند.

پیشنهادها:
1. مجلة برهان متوسطة اول در پایان دورة ابتدایي معرفي 

شود.
2. فضای مجازی و رســانه اي جدید براي ارائة مطالب در 

مجالت رشد تدارک دیده شود.
3.  سؤاالت مناســبی همراه با پاسخ آن ها در مجله رشد 

برهان ریاضی درج شود. 
4. با تألیف مقاالت مناســبی، شــوق و اشتیاق مطالعه و 

یادگیري در دانش آموزان و خانواده ها برانگیخته شود.
5. نظرات و ایده های دانش آمــوزان و معلمان در مجالت 

رشد بازخورد داشته باشد.

منطقة 13
مشکالت

1. در دورة متوسطة اول مجلة رشد نوجوان با برهان ریاضی 
در رقابت است.

2.  در دوره هــای متوســطة اول و دوم بــه دلیل گرایش 
یک چهارم دانش آموزان به رشته های تخصصی ریاضی، 
فیزیک و علوم تجربی، عالقه مندی به مباحث تخصصی 

مثل ریاضی پایین است.
3. دانش آموزان با مجلة برهان ریاضی آشنا نیستند.

4. پول اشــتراک مجالت رشد با سایر هزینه های مدارس 
هنگام ثبت نام )مثل بیمه( تجمیع می شــود. متأسفانه 
ازطرف خانواده ها این تجمیع هزینه ها را کاًل به حســاب 

مجالت رشد می گذارند.

پیشنهادها:
1. برای توجیه مدیران مدارس در مورد تهیة مجالت رشد 

جلساتی برگزار شود.
2. مجلة برهان مقاالتی به تفکیک مخصوص دانش آموزان 

تیزهوش، عادي، متوسط و ضعیف درج کند.
3. به جذب دانش آموزان تیزهوش و ســمپاد برای مطالعة 

مجالت اهمیت داده شود.
4. »مسابقة برهان« برگزار شود.

5. با هماهنگي ادارات و مناطق آموزشي، امکان ویژه ای برای 
برندگان مسابقات رشد پیش بینی شود؛ مثل امکان اشتراک 

رایگان و یا ثبت نام در مدارس دلخواه دانش آموزان. 
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منطقة 2
مشکالت

1. به علت وجود رســانه های مجازی، استقبال چندانی از 
رسانه های دیگر و نشریات کاغذی نمی شود.

2. نشــریات کاغذی تعاملی نیستند در حالی که نشریات 
مجازی تعاملی اند.

3. رویکرد مجالت از پایین به باال باشد.
4. مخاطــب محور نبــودن مجالت از جملــه موارد عدم 

موفقیت آن ها است. 

پیشنهادها:
1. مجالت برهان مسابقاتی همراه با جایزه برگزار کنند. 

2.  نام دانش آموزان، مدرسه، مدیران و معلمان همکار در 
مجالت درج شود.

3.  یک صفحه مختص دبیران در مجلة برهان وجود داشته 
باشد.

4. صفحاتی از مجله ویژة استان ها اختصاص داده شود. 
5. کرسی های هم اندیشی و تخصصی، انجمن های علمی، با 

وظیفة  تولید مقاله برای مجالت رشد تشکیل شوند.
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جشنوارة فیلم رشد تعلیم و تربیت را در 
کتاب های درسي منحصر نمي کند

گزارش

گزارش مراسم افتتاحیة چهل وهفتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

اشاره
جشنوارة بین المللي فیلم رشد قدیمي ترین جشنوارة کشور محسوب مي شود که با رویکرد آموزشي و تربیتي 
در حوزة فیلم سازي هدف گذاري شده است. چهل و هفتمین ریل گذاري این جشنوارة آموزشي و تربیتي در پایتخت 

فرهنگي جهان اسالم، مشهد مقدس پایه ریزي شد. 
افتتاحیة چهل و هفتمین جشــنوارة بین المللي فیلم رشد که در محل »سالن صبا« صدا و سیما برگزار شد، 
میزبان بیش از هزار مهمان خارجي و داخلي بود. این مراسم طبق معمول تمام جلسات رسمي آغاز شد؛ و در ابتدا، 
به پیشنهاد مجري جشنواره به احترام و بزرگداشت یاد درگذشتگان زلزله کرمانشاه یک دقیقه سکوت اعالم شد.

در ادامة مراســم از کلیپ معرفي جشنواره رونمایي شد و »گروه کرال فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایي 
خراســان رضوي« )همسرایان امور تربیتي( که داراي مقام نخست استان و کشــور در حوزة آموزش و پرورش 

استثنایي هستند، اثر »وطن« را اجرا کردند.
این مراســم که از معاونان  وزیر آموزش و پرورش میزباني کرد، شــاهد حضور شخصیت هاي نخست استان 
خراسان رضوي، اعم از استاندار و شهردار مشهد، سخنگوي شوراي شهر، مدیر کل و معاونان ادارة کل آموزش و 

پرورش و نمایندگان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوي بود.
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حجت االسالم محي الدین بهرام محمدیان، در مراسم 
افتتاح چهل و هفتمین جشنوارة بین المللي فیلم رشد اظهار 
داشت: »سینماي کودک و نوجوان مي تواند با پیوند خوردن با 
فیلم های آموزشي و تربیتي و مبنا قرار دادن سیاست هاي سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، سبب تهیة فیلم های آموزشي 
و رونق ســینماي کودک و نوجوان شود. فیلم های آموزشيـ   
تربیتي گیشه ندارند تا سرمایة خود را به دست آوردند، بنابراین 
باید اقتصاد فیلم آموزشي جزو سرمایه گذاری روی آموزش و 

فرهنگ در کشور تلقي شود.«
وی با بیان اینکه باید به فیلم آموزشي و تربیتي به عنوان 
یــک ضرورت توجه و براي آن ســرمایه گذاري شــود، افزود: 
»همچنان که براي معلم، تولید کتاب، مجله و سایر بسته هاي 
آموزشــي ســرمایه گذاري مي کنیم، براي تهیه و تولید فیلم 

آموزشي هم باید سرمایه گذاشت.«
محمدیان تأکید کرد: سینماي آموزشي و تربیتي با سینمای 
سرگرمي و تفریحي اندکي متفاوت است. در این بخش از سینما، 
معنا محوري و مفهوم محوري اصل و اساس است. جشنوارة فیلم 
رشد درصدد است آموزش و یادگیري و مفاهیم اساسي تربیت را 

به زندگي علمي دانش آموزان نزدیک کند.«
وي با بیان اینکه سند تحول بنیادین به آموزش و پرورش 
توصیه کرده است، از رســانه هاي متنوع یاددهي و یادگیري 
بهره بگیرد و محیط هاي متنوعی را براي یادگیري و یاددهي 
برگزینــد، افزود: »کالس و کتاب درســي تنهــا محیط ها و 
رسانه های یادگیري نیســتند و همة فضاي مدرسه و محیط 
مدرســه، محیط هاي آموزشي ما هســتند. صدا، نور و تصویر 

مي توانند در ترکیب معنا مناســب ترین وسیله و محیط براي 
جان بخشیدن به متون آموزشي باشند.«

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوي، در این مراسم 
اظهار داشت: »جنبه هاي آموزشي و تربیتي جشنوارة بین المللي 
فیلم رشد تعدد و تنوع باالیي دارد.« وي با بیان اینکه امروز ایران در 
زمرة 10 کشور برتر جهان به لحاظ سابقة فرهنگي و هنري است 
و به خوبي در جهان مي درخشد، افزود: »جشنوارة بین المللي فیلم 
رشد، به عنوان نخستین جشنوارة آموزشي ایران، در طول بیش 
از چهار دهة اخیر، یکي از پرمخاطب ترین جشنواره هاي هنري 
و فرهنگي کشــور است. جشنواره اي که هر سال توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش با کمک 

هنرمندان برگزار مي شود.«
وی تأکید کرد: »جشنوارة بین المللي فیلم رشد قدیمي ترین 
جشــنوارة فیلم در ایران اســت که به بررسي آثار آموزشي و 
تربیتــي اختصــاص دارد. حضور صدها هنرمند برجســته و 
منتقدان و فیلم سازان جوان در این جشنواره توانسته است با 
نگاه جدید و خالق ایجاد شــده، آموزش را از بستر کتاب هاي 

درسي خارج کند.«
رشیدیان ادامه داد: »جشــنوارة فیلم رشد اینک درخت 
پهناور و ریشــه داري شده اســت که شکوفه هاي آن هر سال 
فضاي نظام تعلیم و تربیت را عطرآگین مي سازد. این جشنواره 
در مســیر تحقق تحول بنیادین، با بهره گیري از رســانه هاي 
متنوع آموزشــی و رسانة جذاب و تأثیرگذار، فرصت مغتنمي 
براي شناسایي ظرفیت ها و توانمندي هاي ملي و فراملي است.«
وي با بیان اینکه جشــنوارة فیلم رشــد، جشــنواره اي 
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منحصربه فرد است که با مراسم اختتامیه پایان نمي یابد و اکران 
فیلم های منتخب آن در استان هاي مختلف تداوم جشنواره را 
در طول ســال محقق مي سازد، افزود: »یکی از نتایج برگزاري 
جشــنوارة فیلم رشد آن اســت که به تولیدات الکترونیکي و 
بهره گیري از محصوالت هنري آن در کتاب هاي درسي منجر 

مي شود.«
اســتاندار خراســان رضوي تأکید کــرد: »محصوالت و 
فیلم های آموزشــي این جشــنواره در بســته هاي آموزشي 
مي توانند در دنیاي فناوري اطالعات در تحول آموزشی نقش 
بنیادین ایفا کنند که با خالقیت و برنامه ریزي سیاست گذاران 

آموزشي مي تواند تحولي شگرف را محقق کند.«

علیرضـا کاظمي، مدیرکل آمـوزش و پرورش خراسـان 
 رضـوي، در ادامـه با اشـاره به اینکه ایران همـواره مهد تمدن 

بـوده و تمثیـل »هنـر نـزد ایرانیـان اسـت و بـس« به عنـوان 
برداشـتي صادقانـه و صریـح از انعـکاس هویـت تاریخـي این 
سـرزمین در ایران و جهان نقش بسـته اظهار داشـت: »ظهور 
و انتشـار دیـن تعالـي بخش اسـالم، در سـپهر فرهنگ و هنر 

ایـران اسـالمي هویت کمـال گونـه اي آفرید.«
افـزود: »در دوران معاصـر، در نتیجـة پیونـد  کاظمـي 
فرهنـگ و معنویـت ایـران و اسـالم در گسـترة هنرهـاي 
ایـران  در  فاخـری  آثـار  خلـق  شـاهد  جهانیـان  نمایشـي، 

بوده انـد.«
وي بـا اشـاره بـه اینکه جریـان علمي آموزشـي و تربیت 
فعـال و اثربخـش طـي فراینـد تکاملـي و مکاشـفه اي شـکل 
مي گیـرد گفـت: »با اسـتفاده از تجـارب جهاني دریافت شـد 
کـه اسـتفاده از هنـر هفتم در تعلیـم و تربیت تأثیر بسـزایي 
دارد و به همین دلیل جشـنوارة فیلم رشـد به عنوان یکي از 
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قدیمي تریـن جشـنواره هاي هنـري، بـا حضور اهالي سـینما، 
دانـش آمـوزان، اهالـي تعلیـم و تربیت و سـایر عالقه مندان و 

کنشـگران پا گرفته اسـت.«
مدیـرکل آموزش و پرورش خراسـان رضـوي تأکید کرد: 
»بیشـتر متخصصـان عرصة تعلیم و تربیـت و اصحاب هنر بر 
این باورند که هنر هفتم رسـاترین رسـانة آموزشـي و تربیتي 
اسـت. جشـنوارة بین المللـي فیلـم رشـد بـا بیـش از چهـار 
دهـه قدمـت، بـا حضـور فیلمسـازان و کارگردانان برجسـتة 
ایـران و جهـان، منتقـدان، فیلم سـازان جـوان و دانش آمـوز 
توانسـته اسـت با خالقیت و نوآوري آموزش را از بسـتر قالبي 
کتاب هـاي درسـي بـه عرصـة هنـر منتقـل کنـد و بـا ایجاد 
احسـاس محـوري در مخاطـب بـه جریـان یادگیـري عمـق 

بخشد.«
کاظمـي بـا اشـاره بـه اینکه در سـند تحـول بنیادین که 
مبتنـي بـر آموزه هـاي ملـي و مکتبـي، مطابق بـا معیارهاي 
نظـام اسـالمي تدوین شـده، تعلیـم و تربیت در سـاحت هاي 
شـش گانه تعریف شـده اسـت افزود: »اسـتفاده از هنر سینما 
در بردارنـدة تمـام این ساحت هاسـت که به عنـوان راهبردی 
رایـج شـده  پـرورش  و  آمـوزش  برنامه ریـزي  در  مشـخص 

است.«
دبیـر جشـنوارة بین المللـي فیلـم رشـد اظهـار داشـت: 
»مجموعاً 1257 اثر هنري به دبیرخانة این جشـنواره ارسـال 
شـد کـه از این تعـداد 261 اثر به دلیل برخورداري از شـرایط 
و ویژگي هـاي فنـي الزم، تأیید و بـراي داوري توسـط داوران 
جشـنواره انتخاب شـدند. از مجموع 1257 اثر رسـیده، 707 
اثـر در بخش بین الملـل ایراني، 242 اثـر در بخش بین الملل 

خارجـي، 136 اثـر در بخش دانش آمـوزان، 140 اثر در بخش 
فرهنگیـان و32 اثر در بخش دانشـجو معلمان شـرکت کرده 
بودنـد. در بخـش بیـن الملل خارجـي، هنرمندان 37 کشـور 
دنیـا آثارشـان را فرسـتاده بودند کـه آثار 18 کشـور پذیرفته 

شـدند و به بخـش داوري جشـنواره راه یافتند.«
دبیـر چهـل و هفتمین جشـنوارة بین المللی فیلم رشـد 
بیـان کـرد: »از مجمـوع 261 اثـر راه یافتـه به بخـش داوري 
نیـز 112 اثـر از بخـش بین الملـل ایرانـي، 65 اثـر از بخـش 
بین الملـل خارجـي، 35 اثـر از بخش دانش آمـوزان، 41 اثر از 
بخـش فرهنگیـان و هفـت اثـر از بخـش دانشـجو معلمان به 
مرحلـه نهایـي راه یافتند. آثار ارسـالي در قالب های مسـتند، 
پویانمایـي و انیمیشـن، فیلم هـای کوتـاه، فیلم هـای بلند در 
موضوعـات آموزشـي و علمـي و تربیتـي، در 10 محـور آماده 
شـده اند. کار داوري آثـار توسـط 10 داور ایرانـي و پنـج داور 
خارجـي انجام مي شـود و آثـار برگزیده در 18 سـالن نمایش 

در مشـهد بـه نمایش گذاشـته مي شـوند.«
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جشنوارة فیلم رشد؛ گشودن پنجرة جدید

گزارش

گزارش مراسم افتتاحیة چهل وهفتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

اشاره
مراسم پایانی چهل و هفتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد، جمعه دهم آذر 1396 با حضور سیدمحمد بطحایی، 
وزیــر آموزش و پرورش، دکتر محی الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و برنامة ریزی 
آموزشی، اعضای شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری جشنواره و سایر مسئوالن استانی و کشوری در »سالن صبا« 

در مشهد برگزار شد. در ادامه گزارش این مراسم را می خوانید.

سـید محمـد بطحایـي در آییـن اختتامیـة چهـل و 
هفتمیـن جشـنوارة بین المللـي فیلم رشـد گفـت: »در صدد 
راه انـدازي شـبکة ملي آمـوزش و پرورش بـه منظور نمایش 
آثار و تولیدات آموزشـي، علمي و پرورشـي در رسانه هستیم. 
راه انـدازي ایـن شـبکه بـا درک عمیـق آموزش و پـرورش از 
تأثیـر هنـر و رسـانه هاي آموزشـي در تعلیـم و تربیـت انجام 

مي شـود.«
وي با بیان اینکه امروزه سـوء اسـتفادة ناجوانمردانه ای از 
ظرفیت هـاي هنـري و جاذبه هـاي آن براي تهاجـم فرهنگي 
و ایجـاد آسـیب هاي اجتماعـي در میـان جوانـان و نوجوانان 

انجـام مي شـود، افـزود: »امـروزه ایـن خطرهـا و آسـیب ها با 
لطمـه زدن بـه ارکان اخالقي و هنجارهاي اجتماعي جامعه را 
بـه خطـر مي انـدازد. این خطر همة کشـورها را نشـانه گرفته 

اسـت و کشـور مـا نیز از تهدیـدات مزبور مصون نیسـت.«
وي تأکیـد کـرد: »بـراي مقابلـه بـا هجـوم فرهنگـی و 
از  اسـتفاده  راه،  مناسـبت ترین  آن،  از  ناشـي  آسـیب هاي 
هنـر بـه ویـژه پویانمایـي و فیلم هـاي آموزشـي اسـت. براي 
آموزشـي  رسـانه هاي  جایـگاه  و  موجـود  وضعیـت  ارتقـاي 
بایـد از گویاتریـن بیـان، اثربخش تریـن کالم و معنوي تریـن 
مفاهیم بهرة مناسـب و متناسـب برد که در این میان سـهم 
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هنرمنـدان، فرهیختـگان و اصحـاب فرهنـگ و هنـر با خلق 
آثـار بدیـع و مبتکرانـه از همـه بیشـتر اسـت.«

وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه از جدي تریـن 
انتقادهایـي کـه به نظـام آموزش و پـرورش از ابعـاد و زوایاي 
مختلـف مطـرح مي شـود، ایـن اسـت که نظـام آموزشـي ما 
بـا واقعیت هـاي زندگـي فـردي و جمعـي افراد بیگانه اسـت، 
افـزود: »دراین راسـتا مطرح مي شـود که روش هاي آموزشـي 
و سـبک هاي مدیریـت و مقـررات بـا آنچـه جامعه نیـاز دارد، 

متفاوت اسـت.«
وي بـا بیـان اینکه برگـزاري چنین جشـنواره هایي زاویة 
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نـگاه و گسـترة کار کارشناسـي را بازتـر و بیشـتر مي کنـد، 
گفـت: »جشـنوارة فیلـم رشـد و تولیـد فیلم هـاي آموزشـي 
پنجـرة جدیـدي را نسـبت به نظام آموزشـي مي گشـاید تا از 
دریچـه اي متفـاوت بـه اولویت هـا و مطالبات جامعـه از نظام 
آمـوزش بنگریـم. امـروز تعلیـم و تربیـت و فراینـد یادگیري 
و هنرهـاي  آموزشـي  از رسـانه هاي  مؤثـر  اسـتفادة  بـدون 
تصویـري ناکارآمـد اسـت و با بهره گیري از هنرهاي نمایشـي 
و تصویري مي توان سـرعت یادگیـري را دو چندان و پایداري 
یادگیـري را افزایـش داد. بـا ظهـور و بـروز فناوري هاي نوین 
و شـبکه هاي اجتماعـي و مجـازي، محیط هـاي یادگیـري 
گسـترة وسـیع تري یافتـه و رقابـت عمیـق بـا محیط هـاي 
یادگیـري رسـمي ایجـاد کرده انـد؛ در این رقابت اگر مدرسـه 
و نظـام آموزشـي با هوشـمندي از ظرفیت هاي این شـبکه ها 
بـه نفـع خـود بهـره نبرد بـي شـک در آینـدة نزدیک سـهم 
خـود را در سـبد یادگیـري دانش آمـوزان از دسـت مي دهـد. 
همچنـان که نشـانه هاي این مهـم در رفتارهاي نسـل جدید 

پیداست.«

سرمایه گذاري در عرصة فیلم هاي آموزشي، 
سرمایه گذاري براي آیندة کشور است

حجت االسـالم دکتـر محي الدین بهـرام محمدیان، 
در مراسـم اختتامـة چهل وهفتمیـن جشـنوارة فیلـم رشـد 
در مشـهد، بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه سـرمایه گذاري 
در عرصـة تولیـد فیلم هـاي آموزشـي، سـرمایه گذاري بـراي 
تضمیـن آینـده و تعلیـم و تربیـت کشـور اسـت، گفـت: »در 

کشـور مـا فیلم هاي گیشـه اي طالـب دارند و سـرمایه گذاري 
نیـز در این گونـه فیلم هـا بیشـتر اسـت. امـا اقتصـاد سـینما 
در زمینـة فیلم هـاي آموزشـي ضعیـف اسـت. در حالـی کـه 
تربیتـي  و  آموزشـي  فیلم هـاي  عرصـة  در  سـرمایه گذاري 

ارزشـمند و سـرمایه گـذاري بـراي آینده کشـور اسـت.« 
وي بـــا بیـــان اینکـــه نمایـــش فیلم هـــاي ایـــن 
ـــزود:  ـــه دارد، اف ـــدارس ادام ـــال در م ـــول س ـــنواره در ط جش
ســـال گذشـــته، بیـــش از یـــک میلیـــون دانش آمـــوز از 
ـــه  ـــد ک ـــد کردن ـــنواره بازدی ـــن جش ـــدة ای ـــاي برگزی فیلم ه
ـــه  ـــي عظمـــت و شـــکوه ک ـــده یعن ـــد کنن ـــن شـــمار بازدی ای
البتـــه بـــه ایـــن میـــزان راضـــي نیســـتیم. از طـــرف دیگـــر، بـــر 
ـــراي  ـــوزان ب ـــة دانش آم ـــن، هم اســـاس ســـند تحـــول بنیادی
ـــانه هاي  ـــد از رس ـــري بای ـــت و یادگی ـــد تربی ـــریع فراین تس
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ــش از  ــذا بیـ ــوند و لـ ــد شـ ــري بهره منـ ــي و هنـ آموزشـ
ـــم  ـــد بتوانی ـــا بای ـــن دوره م ـــوند. در ای ـــد ش ـــته تولی گذش
شـــتاب ســـرعت یادگیـــري را بـــاال ببریـــم و ارزش هـــاي 

فرهنگـــي را در درون ایـــن فیلم هـــا نهادینـــه کنیـــم.«
وي بـا بیـان اینکـه برگـزاري چهل و هفتمین جشـنوارة 
فیلـم رشـد در پایتخـت فرهنگـي جهـان اسـالم از جملـه 
مزیت هـاي ایـن دوره نسـبت بـه دوره هـاي گذشـته اسـت، 
افـزود: »در ایـن دوره از جشـنواره شـاهد حضـور مؤثرتـر 
دانشـجو معلمـان و نیـز دعـوت از حـوزة علمیـه در حاشـیة 

برگـزاري ایـن جشـنواره هسـتیم.«
محمدیـان گفـت: »انتظار مـي رود در آینده تخصص های 
تعلیـم و تربیت و هنر و سـینما کنار هـم قرار گیرند و بتوانیم 
رشـته اي جدیـد ایجـاد کنیـم. سـینماي کـودک و نوجـوان 
مي توانـد بـا پیوند خـوردن با فیلم هـاي آموزشـي و تربیتي و 

مبنـا قرار دادن سیاسـت هاي سـند تحـول بنیادیـن آموزش 
و پـرورش سـبب تهیـة فیلم هـاي آموزشـي جـذاب و رونـق 

سـینماي کودک و نوجوان شـود.«

فیلم به عنوان رسانه ای معنادار وارد فرآیند یادگیري 
مي شود

وحیـــد گلســـتان، رئیـــس هیئـــت داوران چهـــل و 
ـــه  ـــد، در ارائ ـــم رش ـــي فیل ـــن الملل ـــنوارة بی ـــن جش هفتمی
ـــم  ـــت: »فیل ـــار داش ـــنواره اظه ـــت داوران جش ـــة هیئ بیانی
ــن  ــا باالتریـ ــراه بـ ــادار همـ ــانه اي معنـ ــوان رسـ ــه عنـ بـ
ســـطح گفتمـــان وارد فراینـــد یادگیـــري مي شـــود و در 
ـــراي  ـــه ب ـــن روی ـــه از ای ـــع جامع ـــطح توق ـــورت س ـــن ص ای
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــش مي یابـ ــگ افزایـ ــج فرهنـ ترویـ
ایـــن موضـــوع و در راســـتاي برگـــزاري هرچـــه بهتـــر 
ــت  ــروري اسـ ــد ضـ ــم رشـ ــي فیلـ ــنوارة بین المللـ جشـ
ــم  ــازار فیلـ ــکل گیري بـ ــرای شـ ــاخت هاي الزم بـ زیرسـ
ـــت مناســـب  ـــیوه هاي حمای ـــم و ش ـــم آوری آموزشـــي را فراه

از تولیـــد فیلـــم آموزشـــي را پیش بینـــی کنیـــم.«
وي در ادامـه بـا تأکیـد بـر اهمیـت و ضـرورت، تولیـد و 
حمایـت از فیلم هاي آموزشـي خاطر نشـان سـاخت: »هیئت 
داوران بـراي برگـزاري بهتر جشـنوارة بین المللي فیلم رشـد 
نکاتـي را مـد نظـر دارد. از جملـه کیفیـت آثـار در بخـش 
پویانمایـي بسـیار سـتودني بود، امـا بخش داسـتاني بلند که 
بـا طیـف و گسـترة بزرگ تـری روبـه روسـت، بـه حمایـت و 

توجه بیشـتری نیـاز دارد.
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1. باال بردن سطح کیفي آموزش
یکي از مهم ترین هدف های هر رســانة آموزشي باال بردن 
ســطح کیفی آموزش اســت. به کارگیري سطح بیشتري از 
حــواس فراگیرندگان، انتخاب دقیــق هدف های رفتاري و به 
کارگیري فیلم آموزشی متناسب، به کیفیت بیشتر و تعمیق 

فرایند یاددهي- یادگیري کمک مي کند.

2. باال بردن سطح کمي فراگیرندگان
فیلم آموزشي به دلیل ویژگي ارتباط جمعي خود مي تواند 
در ســطح کّمي باالتري به صورت هم زمــان یا در زمان های 
متفــاوت با گروه هاي مخاطبان  ارتباط برقرار کند.  لذا عالوه 
بر پخش در کالس یا منزل، مي تواند براي جمعیت زیادی در 

مدرسه ها و دانشگاه ها نمایش و آموزش داده شود.

ویژگي های فیلم آموزشي

مقاله

اشاره
کاربرد »بستة آموزشی« در فرایند آموزش و نقش و اهمیت آن به نسبت آموزش تک رسانه ای، دیری است 

که در علم فناوری آموزشی مورد توجه و مداقه قرار دارد، اما توجه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« به بستة 
آموزشی، توقع توسعه، تولید و کاربرد سایر رسانه های غیرمکتوب را باال برده است. در این مقاله سعی شده کرده ایم 

برخی ویژگی های رسانة فیلم آموزشی را که هنوز به جایگاه خود در فرایند آموزش نرسیده است، را برشماریم. 
آنچه در مدیریت رسانه در زمینة آموزش پر اهمیت است، پرهیز از شیفتگی و اغراق در کاربرد یک رسانه است. 
زیرا هر رسانه ای با خود کیفیت های تازه و محدودیت هایی را وارد فرایند آموزش می کند. بنابراین باید ویژگی های 
مثبت هر رسانه را بشناســیم تا آن را در نقش مؤثر خود قرار دهیم همچنین محدودیت هایش را بشناسیم تا با 

رسانه های دیگر، فرایند آموزش را به باالترین سطح ارتباطی، آموزشی و انگیزة یادگیری ارتقا دهیم.
ویژگي هاي فیلم های آموزشي بسیار متنوع اند که در پي به برخي اشاره مي شود.

 وحید گلستان
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با  همــراه  آموزش   .3
سرگرمي 

پس  ســرگرمي 
از انــرژي بــه عنوان 
تجــارت دوم جهــان 
شــناخته مي شود. این 
کارکرد  میــزان  موضوع 
باال، فراواني جامعة مخاطب 
و تنــوع محصــوالت مرتبط با 
سرگرمي را نشان می دهد. سرگرمي 
در حاشیة زندگي افراد در هر سني قابل 
تعریف است، اما در رویکرد جدید نسبت به آن، 
با »اطالع سرگرمي« برمي خوریم. اطالع سرگرمي در واقع 
قالب جدیدی اســت که در حین سرگرمي با خود جذابیت و 
هیجــان دارد و اطالعاتي را هم در اختیار مصرف کننده قرار 
مي دهد. به گونه اي که مرز آموزش و سرگرمي کاماًل قابل تمیز 
دادن نیست. ماهیت فیلم داراي جذابیت و سرگرمي است. حال 
اگر این سرگرمي در روندي کنترل شده به همراه اطالعات به 
مخاطب ارائه شــود، در واقع از قدرت ارتباطي ســرگرمي در 

جهت تسهیل ارائه اطالعات استفاده شده است.
4. آشنا زدایي در ارائة مطالب 

آشــنا زدایي یکي از ویژگي هاي آثار هنري اســت. بیان 
هنرمند از جهان پیرامون و مفاهیم از نظر او، همراه با جذابیت 
آشنازدایي شــده است که ســبک ها و مکاتب هنري خاص 
خودش را هم در پي دارد. دو نوع آشنا زدایي در ارتباط با فیلم 

آموزشي وجود دارد:
الف(  آشنا زدایي از مفاهیم تکراري: فرد در مواجه با فیلمی 

که موضوعی آشــنا دارد، تصورات قبلي خــود را به موضوع 
فیلم نســبت می دهد. برای مثال، اگر فیلمــي دربارة باران یا 
برگ درختان باشــد، موضوع آنقدر ملموس است که احتماالً 
جاذبه هــاي دریافت و هیجان تازگــي و بداعت در آن وجود 
ندارد. کیفیت آشنا زدایي فیلم مي تواند این پدیدة تکراري را 
در روایت یا فضاي متفاوتي وارد کند و آن را با شــکل نو ارائه 
دهد. در این حالت، کیفیت فیلم مي تواند به جاذبه هاي موضوع 

به ظاهر تکراري بیفزاید و سطح ارتباطي را باال ببرد.
ب( آشنا زدایي در شیوة ارائة مطالب: آشنا زدایي در شکل 
دوم زماني اســت که مطالب علمي متفاوت و کاماًل تازه اند و 
امکان آشنا زدایي روایت بیشتر در جهت حفظ ساختار بدیع 
فیلم در خدمت موضوع است و نیز ایجاد فرصت ارتباطي تازه 
با کتاب، معلم، کالس یا رســانه اي دیگر که همان اطالعات را 

ارائه مي کند.
5. آموزش موضوع های ذهني

فیلم آموزشــي مي توانــد مباحث ذهنــي مانند اخالق، 
فلسفه، مفاهیم ریاضي و … را به شکل دیداري بازسازي کند 
یا تصویري از آن ها بســازد و این گونه به جذب و دریافت آن 
کمــک کند. هر فرد در ارتباط کالمي خود تصویري ذهني از 
چنین مبحثي را تصور می کند، اما این تصویر با توجه به قدرت 
دریافت فرد و میزان اشراف گوینده به موضوع، مي تواند بخشي 
از کل را در برگیرد و »تصویر« در ذهن متبادر شود. اما زماني 
که در فیلم آموزشي توسط متخصصان مجرب همان رشته یک 
تصویر بازسازي یا ایجاد شد، این تصویر از هر تصویر دیگری به 
کل مد نظر نزدیک تر است و ارجاع در ذهن به آن نیز کامل تر است.

6. ارائة مباحث عیني به صورت سند
فیلم آموزشــي مي تواند تصویرهای خــود را با واقعیت 
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مجازي نزدیک به یک ســند ارائه کند و لــذا به دلیل ارجاع 
صریح »تصویر حکم سند عیني« را براي مخاطب مي یابد. این 
رویکرد در آموزش مي تواند بسیار سودمند باشد. از جمله این 

موارد کاربردهای آن عبارت اند از:
الف( ارائة اسنادي که محافظت مي شوند؛

ب( ارایة اسناد مختلف در کنار هم و مقایسة آن ها؛
ج( ارایة اســنادي که در مکاني دوردست نسبت به فراگیرنده 

نگهداري مي شوند؛
د( ارائة اسناد، اشیا و نشانه هاي تاریخي.

7. به کارگیري حواس متفاوت در یادگیري
نتایج تحقیقات نشــان داده اند که حواس گوناگون نقش 
متفاوتــي در امر یادگیري دارنــد. بنابراین یادگیري هم زمان 
دیداري و شــنیداري باعث تعمیق فرایند یاددهي- یادگیري 

مي شود.
8. حافظة تصویري،  قوي ترین حافظه

75 درصد یادگیري از طریق کاربرد حس بینایي، 13 درصد 
از طریق کاربرد حس شنوایي و 12 درصد از طریق حس های 
المسه، بویایي و چشایي صورت می پذیرد. پس از طریق فیلم 
آموزشي، عالوه بر تأکید اصلي بر حس بینایي فراگیرنده با توجه 
به ارزش هاي دیداري و شــنیداري فیلم آموزشــي، حدود 88 
درصد از حواس فرد درگیر، فعال شده است. این در حالي است 
که طبق آمار، حدود 60 درصد وقت فراگیرندگان در مدرسه  های 
ابتدایي و 90 درصد در مدرسه  های متوسطه و دانشگاه ها صرف 

گوش دادن مي شود )احدیان و محمدیان،20:1377(.
9. تصویر در ارائة معنا خود ارجاع است

براي خواندن تصویر به آموزش نیــازي نداریم. تصویر با 
خود معناي خود را مي آورد. مثاًل هر مخاطبي با دیدن تصویر 
درخت، تصویر را مي خواند. اما بــراي خواندن واژة درخت به 

آموزش مقدماتي نیاز دارد. فیلم مجموعه ای از نشانه ها و مانند 
هر متنی، تأویل پذیر اســت. یعنی بــر معناهای عام و خاص 
داللت می کند. اما نشــانه در ســینما، داللت کم واســطه و 
مجردتری دارد. زیرا تصویر یک وانمودة دقیق و مشخص است 
و هر چه را همان طور که می بینیم، می فهمیم. این بدان معنی 
است که تصویر به عنوان »دال«، فی نفسه ارتباط مستقیم تری 
بــا آنچه بدان داللت می کند، یعنی »مدلــول« دارد )موناکو، 
1371: 415(. معناهای ضمنی یک نمای فیلم از مقایسه )نه 
لزوماً آگاهانه( با مجموعة جانشین های بالقوة آن که نما از میان 
آن ها انتخاب شــده است، و از مقایسه با آنچه در یک زنجیرة 
هم نشینی، در قبل و بعد از آن نما با یکدیگر ترکیب یافته اند، 

درک می شود.
10. مانا بودن تصویر در ذهن

عالوه بر آنکه حافظة تصویرهای قوي تر اســت، یادآوري 
تصاویر ثبت شده در ذهن بسیار راحت تر از فرمول ها، عددها، 
نام های افراد و مکان ها و … است. بنابراین بازیابي اطالعاتي که 
حفظ و طبقه بندي آن از طریق تصویر  باشد، بسیار راحت تر است.

11. جذابیت ذاتي فیلم
فیلم به صورت ماهوي جذاب اســت و استفاده از عناصر 
تعلیق در قصه و فیلم نامه، موســیقي، رنگ ها، فرم ها و سایر 
عناصر زیباشناسي باعث مي شود که دیدن فیلم نسبت به سایر 

شیوه هاي یادگیري براي فراگیرندگان جذاب تر باشد.
12. ایجاد انگیزه در یادگیري 

فیلم بــه دلیــل جذابیت رســانه اي و قــدرت آموزش 
غیرمســتقیم، رغبت و عالقة فراگیرنده را نســبت به موضوع 

بیشتر می کند.
13. یادگیري همراه با بازي

بازي به عنوان ابزاري در جهت حل مشکالت یادگیري هم 
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به کاربرده مي شــود. بازي ها را مي توان به دو گروه »بازي هاي 
ذهني« و »بازي هاي فیزیکي« تقســیم  کرد. بازي با تعریف 
معمول آن همان بازي فیزیکي است که باعث گردش خون، باال 
رفتن سطح یادگیري، ایجاد جذابیت و ... مي شود. اما بازي ذهني 

بیشتر نمونه اي است که در فیلم آموزشي مي توان دنبال کرد.
11. باال بردن خالقیت در فراگیرنده

روانشناسان براي افراد خالق ویژگي هایی را برشمرده اند 
که برخي از آن ها را مي توان توســط فیلم آموزشي برجسته 
کرد. کیفیت  شخصیتي و ذهني فرد فراگیر در حین آموزش 
تحت تأثیر فیلم قرار مي گیرد. فیلم آموزشي بر انگیزه، نیروي 
نــوآوري، رفتار نامتعارف و غیر معمــول، گرایش به کارهاي 
پیچیده، ابتکار و کنجکاوي و بعضی احســاس هاي فراگیرنده 
مانند استقالل، اعتماد به نفس، میل به ریسک کردن، شجاعت 
فردي، شــوخ طبعي و بذله گویي تأثیر مي گذارد.  در نهایت 
فیلم آموزشــي با تأثیر برموارد مذکور مي تواند روح خالقیت 

فردي را در فراگیرنده باال ببرد.
14. امکان چند بار دیدن

در نســل فیلم هــاي جدید )فیلم هــاي دیجیتال(، هر 
دانش آموز مي تواند یک بایگانی از فیلم هاي آموزشــي برای 
خود داشته باشد. اولین مزیت آن چند بار دیدن فیلم است. 
مخصوصاً براي دانش آموزاني کــه جهت یادگیري نیازمند 
تکرار یک مفهوم آموزشــي مي باشند. ضمن آنکه چند بار 
دیدن یک فیلم بي شــک راحت تر از چند بار خواندن یک 
کتاب اســت و این امکان وقتي مهم تر مي شود که از معلم 
خواسته شود، بارها یک موضوع را توضیح دهد. اینجاست که از 
طریق فیلم راحت تر مي توان به این درخواست رسید. با این امکان 
هیچ فراگیرنده ای احســاس جا ماندن از مطالب درسي و عقب 

ماندگي را نخواهد داشت.

15. ایجاد الیه هاي معنا
زبان هنر مي تواند چند معنا را در یک پیام مســتتر کند 
و در واقع، صورت اثر به چند الیة معنا متصل شــود. الیه هاي 
معنا براي مخاطبان نوجوان به باال و همچنین مخاطبان دارای 
ضریب هوشي باال و ویژگي هاي فردي خاص، مي تواند بسیار 
مؤثر و جذاب باشد. تأثیر ایجاد الیه هاي معنا و امکان تفسیر 

پذیري فیلم موارد زیر هستند:
الف( ایجاد جذابیت در دیدن مکرر فیلم؛

ب( ارتباط با مخاطبان باهوش تر؛
ج( بارور کردن خالقیت.

16. جلوگیري از خطاهاي ارتباط کالمي
گاهي به دلیل خســتگي، نداشــتن اطالعات کافي و… 
امکان دارد معلــم مطلبی را کامل نداند و یا نتواند بیان کند. 
در حالی که فیلم آموزشــي به دلیل تولید محتواي آن توسط 
متخصصان مجرب مي تواند در تکمیل تدریس معلم از برخي 

خطاها جلوگیري کند.
17. اعتبار بخشي و استاندارد 

در امر یاددهي- یادگیري فیلم هاي آموزشي که اعتبار بخشي 
شده اند، حکم سندی علمي را براي معلم یا دانش آموز را دارند.

18. ایجاد تنوع در فضاي کالس
19. تأثیر مثبت بر بافت گفتمان در کالس

فیلم آموزشــي مي تواند رضایت معلم و دانش آموز را در 
ارتباط کالمي باالببرد. وقتي فیلم دانش آموز را تهییج مي کند 
یا پرسش هاي تازه اي در مقابل او می گذارد، روند و بافت کالس 

به شکل مؤثري تغییر مي کند.
20. تکثیر دیجیتالی فیلم آموزشی

الف( تکثیر ارزان قیمت )در صورت داشتن کپی رایت(؛
ب( تکثیر سریع و آسان )در مدرسه و منزل(؛
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ج( تکثیــر با حفــظ کیفیت اصلی )در دیجیتال نســبت به 
فیلم های قدیمی یا در مقایسه با کتاب(.
21. ساخت جغرافیای خارج از کالس

فیلم آموزشــی می توانــد جغرافیای خــارج از کالس را 
بازسازی کند و یا آن را تجسم عینی بخشد:

الف( ساخت جغرافیای دور )کشورها، شهرها و کوه های بسیار دور(؛
ب( ساخت جغرافیای بسیار سخت )آتشفشان و دنیای زیر آب(؛

ج( ساخت جغرافیای بازدیدهای علمی در کالس.
22.  عینی کردن برخی مسائل علمی غیرقابل مشاهده 

در زمان عادی
برای نمونه، رشد یک برگ یا گل، جذر و مد دریا در چند 

ثانیه، حرکت ابرها، طلوع خورشید، کسوف و…
23.  بازسـازی و عینـی کـردن پدیده هـای بسـیار ریز یا 

بسـیار بزرگ
مانند بازســازی فضــای درون یک اتم، گــردش خون، 

کهکشان ها و…
24. جایگزین برخی آزمایش ها

برخی آزمایش ها، به آزمایشگاه های بسیار مجهز نیاز دارند 
و یا برای کالس و مدرسه خطرناک محسوب می شوند. این گونه 
آزمایش ها در سطحی استاندارد، اجرا و فیلم برداری می شوند. 
البته فعالیت ها و آزمایش های عملی ارزش خود را همواره در 
تجربة فراگیرنده حفظ می کنند که بي شــک فیلم جاي آن را 

پر نمي کند.
25. آزادی در مکان یادگیری 

دانش آمــوزان برای یادگیری موظف اند که در کالس های 
مشــخص در ساعت های مشخصی حضور یابند. اما از آنجایی 
که فیلم آموزشی می تواند به صورت فردی هم مورد استفاده قرار 

گیرد، فرد در هر مکان و زمانی می تواند وارد فرایند یادگیری شود.
26. آزادی در زمان یادگیری 

27. جایگزینی برخی رسانه های کمک آموزشی
گاهـی معلـم نمی توانـد در مـورد یـک موضـوع خاص 
نقشـه، عکـس، گرافیـک، مـوالژ و یـا هـر وسـیلة کمـک 
آموزشـی دیگـری را تهیـه کنـد، در حالـی کـه با داشـتن 
همـة  از  زیـاد  تعـداد  بـه  مناسـب  آموزشـی  فیلـم  یـک 
ایـن وسـایل کمـک آموزشـی برخوردارخواهـد شـد. معلم 
می توانـد عـالوه بـر اسـتفاده از فیلـم به شـیوة معمـول از 
تصویرهـا یـا صداهـای خـاص در فیلـم بـه طـور مجـزا در 

حیـن آمـوزش بهـره بگیـرد.
28. حمل و نقل آسان )نسبت به موالژ یا کیت های متنوع(

29. استفاده از توانمندی های چند رسانه ای 
30. استفادة هم زمان از میان نویس، گرافیک، انیمیشن، 
داستان، آرشیو، مستند و ... برای بیان یک موضوع و باال 

بردن سطح ارتباطی
31. مکمل معلم در فرایند یاددهی- یاددگیری

32. کوتاه کردن مســیر برای شرکت در دوره های کوتاه 
مدت و ضمن خدمت

33. کوتاه کردن برخی سفرها و بازدیدهای علمی
34. آموزش ضمنی سواد بصری و باال بردن سطح شناخت 

در حین دیدن فیلم
35. باز سازی درس ها و مفاهیم تاریخی

36. آموزش ضمنی زبان به کودکان دو زبانه
37. تولید فیلم آموزشی توسط دانش آموزان به عنوان 

یک فعالیت یادگیری
اکنون که بــه برخی وجوه، ارزشــمند و تأثیرگذار فیلم 
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آموزشی اشاره شد، به دور از تعصب هایی که بی دلیل در مورد 
کاربرد برخی رسانه ها شایع است، باید در نظر داشته باشیم که 
فیلم آموزشي مانند هر رسانة دیگري داراي وجوه مثبت و در 
عین حال محدودیت هایي در فرایند یادگیری است که شناخت 

صحیح آن ها باعث استفادة بهینه و بجا خواهد شد. 
بي شــک هیچ رسانه اي نمي تواند جاي رسانة دیگری را 
در آموزش بگیرد. بهترین حالت، استفادة بجا از هر رسانه در 

جایگاه خود در بستة آموزشي است.

 هزینة باالی تولید یا ارزان ترین رسانه؟ 
زمانی تولید فیلم آموزشی از گران ترین نوع تولید رسانه های 
آموزشي محســوب مي شــد. چرا که عالوه بر برخورداری از 
بخش های داستانی، انیمیشن و … که در باال بردن هزینه ها 
بسیار تأثیر گذار اســت، در بخش پژوهش و تحقیق پیش از 
فیلمنامه نیــز کار جامع و مانعی را می طلبیــد. اما امروزه با 
پیشرفت هاي دیجیتالی نه تنها هزینة تولید کمتر شده، بلکه 
تکثیر فیلم بارها از تکثیر کتاب های آموزشــي و سایر ابزار و 
رسانه ها ارزان تر است. بنابراین با محاسبة هم زمان هزینة تولید 
اولیه و تکثیر در ســطح کالن و ملي، فیلم دیگر رسانة گرانی 
محسوب نمي شــود. در کتاب های مرتبط با فناوری آموزشی 
هنوز فیلم آموزشی گران ترین رسانه است که بی شک امروزه 

دیگر این نظر درست نیست.

 محدودیت هاي فیلم آموزشي در آموزش 
1. فعالیت عملی نداشتن فراگیرنده

در این شیوه گاهی فراگیرنده به مخاطبی منفعل تبدیل 
می شــود که این موضوع امکان کســب تجربة عملي را از او 
می گیرد. برای حل این مشــکل پیشــنهاد می شود که فیلم 

همیشــه با ایجاد سؤال و درخواست تمرین عملی پایان یابد. 
در این حالت معلم می تواند پس از فیلم، روند آموزشی فیلم را 
پیگیری کند و دانش آموزان پس از فیلم به کاوشگری، تحقیق، 
تشکیل تیم و یا فعالیت عینی-عملی بپردازند. به این شکل، با 
ورود فیلم به یک شیوة »ترکیبی از الگوهای تدریس«، مشکل 

حل می شود.
2. توجه نداشتن به تفاوت های فردی

فیلم آموزشـی در دقیق ترین شـکل خود به سـن، میزان 
دانـش پایـه، عالقه هـا، زبـان، فرهنـگ و سـایر ویژگی هـای 
مخاطـب می پـردازد. امـا ایـن ویژگی هـا بـه صـورت عمومی 
در فیلـم وجـود دارند و فیلم با جامعة مخاطـب ارتباط برقرار 
می کنـد نـه بـا فـرد. تفاوت هـای فـردی در ارتبـاط جمعـی 
مـد نظـر قـرار نمی گیرنـد و ارتباط هـای مسـتقیم و رو در رو 
می تواننـد محـل بررسـی و توجـه بـه ایـن تفاوت ها باشـند. 
بنابرایـن کاربـرد فیلم آموزشـی در کنار توضیحـات تکمیلی 
معلـم در سـه  بخـش ابتـدای کالس، میـان کالس، و انتهای 
کالس می توانـد به ارتباط بیشـتر معلم با دانش آموز پیشـرو 

یـا جامانده کمـک کند.
برقـراری ارتبـاط کالمـی توسـط معلـم بـه دو شـیوة 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم صـورت می گیرد. در شـیوة برقراری 
ارتبـاط غیـر مسـتقیم، معلـم ممکـن اسـت یکـی از حاالت 
پذیـرش احسـاس و عقایـد، تحسـین و تشـویق و پرسـش از 
دانش آموز را دارا باشـد. اما در شـیوة برقـراری ارتباط کالمی 
مسـتقیم معلـم زمینـة اظهـار نظـر و بـه طور کلـی صحبت 
کـردن را از شـاگرد می گیرد که شـامل این حاالت می شـود: 

سـخنرانی؛ امـر و نهی؛ انتقـال؛ اعمـال قدرت.
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سـابقة  داشـتن  وجـود  بـا  پژوهشـي،  نـگاري  روزنامـه 
طوالني در جهان، در جامعة ما کمتر شـناخته شـده و بسـیار 
کمتـر از آن،  بـه کار بسـته شـده اسـت. بررسـي دالیـل این 
مسـئله خـود مي توانـد موضوع یک گزارش پژوهشـی باشـد. 
امـا ایـن نـوع از روزنامه نـگاري بـه دالیـل چندي هـم اکنون 
در جامعـه ما ضرورتـي دو چندان یافته اسـت. محافظه کاري 
روز افـزون روزنامه نـگاري متـد اول در تعریـف خبـر و اعتماد 
و اتـکاي تمـام و کمـال آن بـه منابـع رسـمي از یـک سـو و 
دسـت بـاالي شـبکه هاي اجتماعي و سـرعت عمـل آن ها در 
انتشـار اخبـار فـوري از سـوي دیگر، بـه عالوة تمرکز بیشـتر 
روزنامه نـگاري متـداول بر عناصر توصیفي خبـر و بی توجهی 
بـه عناصـر تحلیلـي و تبینـي، روزنامه نـگاري پژوهشـي را به 
عنـوان یـک رویکرد آلترناتیو در فضاي رسـانه اي امـروز ایران 

مي کند. مطـرح 
روزنامه نـگاری متـداول حقیقـت را در انعـکاس  سـاده و 
بی کم و کاسـت واقعیت موجود بدون هرنوع داوری و قضاوت 
ارزشـی می دانـد. از چنیـن منظری، خبر آن چیزی اسـت که 

روزنامه نگاری  پژوهشی: ضرورت ها و دشواری ها 

مقاله

فریبرز بیات

منابـع رسـمی و قانونـی یعنی پلیس، دولـت و مراجع قضایی 
و قانونگـذاری اعـالم می کننـد. مقامـات رسـمی منابعی آگاه 
هسـتند که اطالعاتشـان موثق  و معتبر اسـت. روزنامه نگاری 
متـداول  با اسـتناد بـه  بی طرفی و پرهیز از قضـاوت و داوری 
ارزشـی، وضـع موجـود را می پذیـرد و کمتـر آن را به چالش 
می کشـد. بـه همیـن دلیل ایـن نـوع از روزنامه نـگاری مدافع 
حفـظ وضـع موجـود تلقـی می شـود، چـرا کـه از هرگونـه 

اصـالح یا تغییـر چنین وضعـی احتـراز می جوید.
از سـوی دیگـر ایـن نـوع از روزنامه نـگاری بـه حداقـل 
اطالعـات آشـکار و در دسـترس اکتفـا می کنـد، چـرا کـه از 
چنیـن منظری حقیقت به سـادگی و راحتی قابل دسـتیابی 
اسـت. به عبارت دیگر، حقیقت همان واقعیت اسـت. گزارش 
چنیـن واقعیت هـا و اطالعاتـی بـا کمـک منابـع رسـمی، بـا 
روزانـه،  زمانـی کوتـاه )سـاعتی،  فاصله هـای  سـرعت و در 
هفتگـی و ماهانـه ( تهیه، تنظیم و منتشـر می شـود. سـرعت 
انتشـار اخبار و تکیه بر حداقل اطالعات در دسـترس موجب 
می شـود روزنامه نـگاری متـداول از بیـن عناصـر شـش گانة 
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روزنامه نگاری پژوهشیروزنامه نگاری متداول

بررسی

اطالعات قابل انتشار نیست تا زمانی که درستی، انسجام و کامل بودن اش به قطعیت برسد.اطالعات با آهنگ ثابتی )روزانه، هفتگی، ماهانه( گردآوری و منتشر می شود.

بررسی به سرعت تکمیل می شــود. وقتی که یک گزارش تمام شد بررسی بیشتری 
انجام نمی شود.

بررسی ادامه می یابد تا گزارش تأیید شود و این بررسی می تواند پس از انتشار گزارش 
نیز ادامه یابد.

گزارش بر اســاس حداکثر اطالعات دست یافتنی تهیه می شود و می تواند مشروح و گزارش بر اساس حداقل اطالعات الزم تهیه می شود و می تواند بسیار کوتاه باشد.
ُمفصل باشد.

گزارش به مستنداتی نیاز دارد که اعالمیه های منابع ]رسمی[ را تأیید یا رد کند.اعالمیه های منابع ]رسمی[  می تواند به عنوان مستندات گزارش در نظر گرفته شود.

روابط با منابع

حســن نیت منابع نمی  تواند مفروض باشد؛ هر منبعی ممکن است اطالعات اشتباه ُحسن نیت منابع اغلب بدون تحقیق و تفحص مفروض گرفته می  شود.
بدهد؛ ازهیچ اطالعاتی بدون تحقیق و تفحص استفاده نمی  شود.

اطالعات رســمی از گزارشگر مخفی اســت، برای این که افشای آن می  تواند منافع منابع رسمی در راستای اهداف و منافع خودشان آزادانه به گزارشگر اطالعات می  دهند.
حاکمیت  ها یا موسسات را به خطر اندازد.

گزارشــگر باید روایت رسمی از ماجرا را بپذیرد، اگر چه آن را در تضاد با توضیحات و 
تبیین  های منبع  های دیگر ببیند.

گزارشــگر می  تواند بر اساس اطالعات منابع مســتقل، به روشنی و آشکارا با روایت 
رسمی ماجرا مخالفت کند.

گزارشــگر کمتر اطالعاتی را کنار می  گذارد و معموالً بیشتر یا همة اطالعاتش را وارد 
گزارش می  کند.

گزارشگر بخش قابل توجهی از اطالعاتی را که از هر یک از منابعش به دست آورده، 
پس از بررسی کنار می  گذارد.

منابع به خاطر حفظ امنیت  شان معموالً معرفی نمی  شوند.هویت منابع تقریباً همیشه آشکار است.

برون دادها

گزارش را به عنوان بازتاب وضع موجود در نظر می  گیرند. گزارش با این وضع مخالفتی 
ندارد و گزارشگر نیزهدفی جز اطالع  رسانی به همگان ندارد.

گزارشــگر از پذیرش وضع موجود سرباز می  زند. هدف از گزارش رخنه در واقعیت، پرده 
برداشتن از جنبه  های پنهان آن به منظور اصالح، نقد یا گاه پیشنهاد راهی بهتر است.

بدون تعهد شخصِی گزارشگر، گزارش هرگز کامل نمی  شود.گزارش مستلزم تعهد شخصی گزارشگر نیست.

گزارشگر می  کوشد در نگاه به واقعیت  های ماجرا ریزبین و ُمنصف باشد و بر این پایه گزارشگر می  کوشد واقع  نگر و بی  طرف باشد و داوری نکند.
قضاوت و قربانیان، قهرمانان و متخلفان را معرفی کند.

ســاختار دراماتیک گزارش اهمیت زیادی ندارد. گزارش بدون نقطة پایان است چون 
جریان اخبار دایمی است.

ســاختار دراماتیک گــزارش برای تاثیرگذاری بیشــترآن الزم اســت و گزارش با 
نتیجه  گیری گزارشگر یا یکی از مراجع به پایان می  رسد.

اشتباه گزارشگر را در معرض تاوان  های رسمی و غیررسمی قرار می  دهد و می  تواند امکان دارد گزارشگر اشتباه کند. اشتباه  ها اجتناب   ناپذیر و اغلب بدون اهمیت  اند.
اعتبار گزارشگر و رسانه را خدشه دار کند.
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خبـر، بـر چهـار عنصـر: »کـه«، »چـه« ، »کـی« و »کجـا« 
بیشـتر متمرکز شـود و دو عنصر »چرا« و »چگونه« را کمتر 
مـورد توجـه و تأکیـد قرار دهـد. به نحوی که می تـوان گفت: 

حقیقـت، عمـق و دقـت خبـر فدای سـرعت آن می شـود.
روزنامه نـگاری پژوهشـی در واکنـش به چنین مسـائل و 
مشـکالتی شـکل گرفتـه اسـت و کار خـود را بـا نقـد پیـش 
فرض هـای  روزنامه نـگاری متـداول در مـورد تعریـف خبـر، 
اعتبـار منابـع رسـمی و نیـز بی طرفـی و پرهیـز از قضـاوت 
ارزشـی آغـاز می کنـد. از چنیـن منظـری حقیقـت نـه تنها 
سـاده و در دسـترس نیسـت بلکه چند الیه، پیچیده و پنهان 
اسـت. به همین دلیل خبر، انعکاس سـاده و بی کم و کاسـت 
واقعیـت موجود نیسـت. این نـوع روزنامه نگاری رسـالت خود 
را کشـف و ارزیابـی الیه هـای پنهـان واقعیت می دانـد. از این 
دیـدگاه واقعیـت همـان حقیقت نیسـت، بخشـی از واقعیت 
توسـط مراجـع و مراکـز قـدرت در جهـت حفـظ منافع خود 
دسـتکاری و تحریـف شـده اسـت و بخـش دیگـر آن پشـت 
اسـت. وظیفـة  پنهـان  آشـفته  و  پراکنـده  واقعیـات  انبـوه 
روزنامه نـگاری پژوهشـی کشـف و افشـای حقیقـت از میـان 

انبـوه تحریفـات و آشفتگی هاسـت.
دسـتیابی  بـرای  پژوهشـی  روزنامه نـگاری  راهبـرد  دو 
روشـمند به حقیقت عبارت از»اکتشـاف« و »آزمون فرضیه« 
اسـت. راهبـرد اکتشـاف مبتنی بر نوعـی »گراند تئـوری« یا 
»تئـوری میـدان« اسـت. این راهبـرد بر جمـع آوری حداکثر 
اطالعـات در میـدان واقعی از منابع مختلـف، متعدد و متکثر 
تأکیـد می کنـد. منابـع رسـمی و غیـر رسـمی، اسـناد عادی 
و محرمانـه، و منابـع آشـکار و پنهـان، همـه پـس از ارزیابی، 

راسـتی آزمایـی و اعتباریابـی می توانند منبع خبر محسـوب 
شـوند. پس از جمـع آوری داده های اولیه گزارشـگر واگرایی و 
همگرایی بین داده ها را بررسـی و محورهای اساسـی موضوع 
خبـری را مشـخص می کنـد. در مرحلـة بعد با توجـه به این 
محورها، هسـتة مرکزی خبر تعیین و علل و عوامل و چرایی 
و چگونگی  رویداد در پرتو  شـواهد و اسـناد تشـریح می شود.

در راهبـرد آزمـون فرضیـه، گزارشـگر بـا ذهـن خالـی 
وارد میـدان نمی شـود، بلکـه پیش فرضـی در مـورد مسـئله 
و موضـوع دارد. او حـول ایـن پیـش فـرض سـؤاالتی را طرح 
می کنـد و بـا منابـع، مراجع، و مقامات رسـمی و غیررسـمی 
و منابـع مختلـف در میـان می گـذارد. داده هـای حاصـل از 
ایـن جسـت وجو پـس از بررسـی و تجزیه و تحلیـل می تواند 
بـه تأییـد یـا رد فرضیة گزارشـگر در مـورد مسـئلة خبری و 
چرایـی و چگونگـی پدیـدة خبـری مـورد نظـر منجر شـود.

اتـکا و  بنابرایـن برخـالف روزنامه نـگاری متـداول کـه 
اعتمـاد بـه منابـع و مراجـع رسـمی قـدرت را مبنـا قـرار 
می دهد،روزنامه نگاری پژوهشـی بیشـتر به داده هـا، اطالعات 
و اسـنادی وابسـته اسـت که به شـکلی روشـمند و با چنین 
اسـتراتژی هایی توسـط خـود گزارشـگر گـرد آمـده اسـت. 
گزارش هـای منابـع رسـمی دولتـی و مراجع و مراکـز قدرت 
از چنیـن منظـری آمیخته با منافع و نیازمند راسـتی آزمایی 
مفـروض  نمی توانـد  منابـع  ایـن  نیـت  زیـرا حـس  اسـت، 
باشـد. گزارشـگر پژوهشـی بـا اتـکا بـه اطالعاتـی کـه خـود 
از منابـع مسـتقل معتبـر بدسـت آورده می توانـد آشـکارا بـا 
روایت هـای رسـمی و تحریـف شـدة واقعیـت مخالفـت کند 
و وضـع موجـود را بـه چالـش بکشـد. چراکـه هـدف گزارش 
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پژوهشـی پرده برداشـتن از جنبه های پنهان و تحریف شـدة 
واقعیـت بـه منظـور نقـد، اصـالح، تغییـر و پیشـنهاد راهـی 
بهتـر اسـت. به همیـن دلیل نیز، ایـن نوع گزارشـگری بدون 
تعهـد شـخصی گزارشـگر به حقیقـت، خیر جمعـی و منافع 
اجتماعـی هرگـز کامـل نمی شـود. گزارشـگر می کوشـد در 
نـگاه بـه واقعیت های ماجـرا ریزبین و منصف باشـد و بر پایة 
ایـن نـوع  داوری و قضـاوت، قربانیـان، قهرمانـان و متخلفان 
را معرفـی کنـد. در مجمـوع  محافظـه کاری و ضعف هـای 
از یـک سـو و باختـن  قافیـه بـه  روزنامه نـگاری متـداول 
شـبکه های اجتماعی در نشـر اخبار فوری از سـوی دیگر، در 
کنـار همـه جانبه نگـری و رویکرد چنـد چشـم اندازی، قدرت 
تحلیلـی و نـگاه انتقـادی و اصـالح گرایانـه، روزنامه نـگاری 
پژوهشـی را بـه عنـوان یـک رویکـردی آلترناتیـو در فضـای 
می کنـد. مطـرح  طـور جـدی  بـه  ایـران  امـروز  رسـانه ای 
مـا  مثـل  جوامعـی  در  روزنامه نـگاری  نـوع  ایـن  امـا 
و  دشـواری ها  بـا  و  می شـود  محسـوب  مبـارزه  نوعـی 
موانـع عینـی و ذهنـی متعـدی روبـه رو اسـت. بـه همیـن 
و  مالحظـات  وادی  ایـن  در  نهـادن  گام  بـرای  دلیـل 
جملـه:  از  گرفـت؛  نظـر  در  بایـد  را  متفاوتـی  مقتضیـات 
• در مـورد برخـی از مسـائل و حسـاس بـودن و نیـز منازعه 
برانگیـز بـودن برخـی موضوعات خطـوط قرمز وجـود دارد.

• قبـل از پرداختـن به این نوع روزنامه نـگاری، باید  موضوع و 
هدف در تعامل و رایزنی با مسـؤالن کاماًل مشـخص شـود.

• روزنامه نـگاران پژوهشـی بایـد مهارت هـا و تکنیک هـای 
نیـز  و  اسـناد  و  کتبـی  منابـع  از  و جسـت وجو  تحقیـق 
منابـع شـفاهی را بداننـد و بـا روش هـای راسـتی آزمایـی 

باشـند.  آشـنا  واقعیت هـا  و  منابـع  سـنجی  اعتبـار  و 
• روزنامه نـگاران پژوهشـی افـرادی آرمان طلـب هسـتند و به 
نوعـی دغدغـة اساسی شـان پاسـداری از حقوق شـهروندی 
اسـت. چنین  افرادی باید ذهنی حسـاس و تیز و شـامه ای 
قوی داشـته باشـند تا بتوانند فساد دسـتگاها و سازمان ها و 
مقامات رسـمی را که غالباً در خفا اتفاق می افتد، بو بکشند. 
کـه  داد  انجـام  روزنامه نگارانـه  تحقیـق  بایـد  زمانـی   •
موضـوع مـورد نظـر در جریـان و در حـال وقـوع و پیامدی 
باشـد. گرفتـه  صـورت  اصالحـی  یـا  و  باشـد  داشـته 

و  امـکان  تحقیـق،  انجـام  بـرای  زیـاد  بودجـة  و  زمـان   •
فضـای مناسـب بـرای انتشـار و وقـت زیـاد بـرای نوشـتن  
اسـت. روزنامه نـگاری  نـوع  ایـن  ویژگی هـای  از  گـزارش، 

• روزنامـه نـگار باید قبل ازتهیه گزارش و انتشـار آن نسـبت  
بـه آسـتانة تحمـل رسـانه و مسـئوالن اطمینـان الزم را 
حاصـل کنـد،  زیـرا در بیشـتر اوقـات به دلیل پاییـن بودن 
آسـتانة نقـد، مشـکالتی برای گزارشـگر پیش خواهـد آمد.

منابع 
1. هانتــر. مارک و هنســن. نیلز. درس نامــة روزنامه نگاری 
پژوهشــی. ترجمة: فرشید مقدم ســلیمی. سایت مدرسه 
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مدیریت و ســردبیری نشــریة دیجیتال نیازمند آشنایی 
با مبانی نظری و یک سلســله قواعد عملی و کاربردی است. 
ســئوال اصلی این اســت که دیجیتالی شــدن در حوزه ها و 

بخش های متفاوت نشــریه چه تغییری ایجــاد می کند، این 
تغییرات چه تأثیری بر در کار مدیریت و سردبیری مجله دارند 
و تیم سردبیری و شــورای برنامه ریزی نشریة دیجیتال برای 

هفت گام دیجیتال شدن نشریات

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

نخستین نشست علمیـ  کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

اشاره
تولید دیجیتال مجالت رشد تخصصی، نقطة عطفی در تولید این مجالت به شمار می رود. امروزه سیطرة 
فضای وب در همه جا قابل مالحظه است؛ از جمله در رسانه. بعضی دوستان سردبیر رشد در فضای وب غرق 
و برخی هم با فضای وب بیگانه هســتند. اما شرایط به گونه ای است که گریز از فضای وب غیر ممکن است. 
تقریبًآ مطالبة مشترک مخاطبان مجالت رشد این است که غیر از فضای کاغذی، فضای وب هم فعال تر باشد.
در دورة تحصیلی پیش رو، مجلة »رشد آموزش زیست شناسی« عالوه بر نسخة کاغذی، به صورت نسخة دیجیتال 
هم عرضه خواهد شد. ما برای فراهم کردن این بستر چند گام باید برداریم. یکی از آن ها تغییر نگرش است. یعنی ابتدا 

دیدگاه ها و نگاه ها را تغییر دهیم بعد به تولید نشریة دیجیتال بپردازیم. 
آنچه در ادامه می آید،  متن سخنرانی فریبرز بیات، کارشناس حوزة رسانه و سردبیر مجلة »رشد آموزش 
علوم اجتماعی« در نخستین نشســت علمی ـ کاربردی فرایند تولید دیجیتالی نشریات رشد تخصصی با 

عنوان »چیستی نشریة دیجیتال و تفاوت آن با نشریة کاغذی« در تاریخ 9 مرداد 1396 است.

سخنران: فریبرز بیات
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مدیریت چنین نشریه ای چه مالحظاتی را باید 
در نظر بگیرند؟

مبانی نظری
دربـارة  کلـی  زمینه  هـای  پیـش  ابتـدا 
دیجیتالـی شـدن را مطـرح می کنـم و سـپس 
بـه این موضـوع می پردازم که دیجیتالی شـدن 
در بخش های گوناگون نشـریه و کار مطبوعاتی 
چـه تأثیری بر کار سـردبیران، مدیران داخلی و 

تیـم برنامه ریـزی مجلـه می گـذارد. 

از نیمـة دوم قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن 
بیسـت و یکـم فرایندهایـی در جهـان شـکل 
گرفته انـد کـه دنیـای مـا را بـه کلـی دگرگـون 
سـاخته اسـت. تصویـری که مـا قبـاًل از دنیای 
پیرامـون خـود داشـتیم، در حـال تغییر اسـت. 
از بیـن عوامـل متفاوتـی که این تغییر را شـکل 
داده انـد، بـه چهـار فراینـد که نقش اساسـی در 
شـکل دادن بـه دنیـای آینـده داشـته و دارنـد، 

می پـردازم. 

در عصر رسانه ای 
شدن »اطالعات« 
به قدرت و عامل 
اصلی شکل دادن 
به جهان آینده 

تبدیل شده است.
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یکـی از ایـن فرایندهـا »جهانـی شـدن« اسـت. فراینـد 
جهانـی شـدن مـا را از حصـار و محـدودة خـاص قومی، ملی 
و منطقـه ای خـارج می کنـد و در جهـان وسـیع تری قـرار 
می دهـد. همـة فعالیت  هـا و امور می تواند در سـطح وسـیعی 
تأثیرگـذار باشـد و متقابـاًل  اتفاقاتـی که در جهـان می افتند، 
می تواننـد روی مـا تأثیر داشـته باشـند. تجلی جهانی شـدن 
را مـا بیشـتر در حـوزة اقتصـاد می بینیم که تولیـد و مصرف 
بسـیاری از کاالهـا و خدمـات شـکل جهانـی به خـود گرفته 
اسـت. نوسـانات بـازار جهانـی و بسـیاری از کاالهـا را مـا در 
زندگـی روزمـرة خـود احسـاس می کنیـم. نـرخ دارو، دالر و 
قیمـت نفـت از آن جمله اسـت. گذشـته از اقتصـاد، فرهنگ 
و گرایش هـا و سـبک های زندگـی نیـز بـه دلیـل مـراودات و 
ارتباطـات بـه هـم نزدیک شـده اند. در مجموع جهانی شـدن 
فرایندی سـاختاری اسـت که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
دنیـای پیرامـون ما را شـکل می دهد. ما ناچار هسـتیم به آن 
پیونـد بخوریم و به آن توجه داشـته باشـیم و خودمـان را در 

فضایی جهانـی ببینیم. 
فرایند سـاختاری دیگر» تجاری شـدن« اسـت. در دنیای 
جدیـد همـه چیز تبدیل بـه کاال و قابل خرید و فروش شـده 

اسـت. یکـی از چیزهایـی کـه بـه کاال تبدیـل 
در  اگـر  اسـت.  اطالعـات  و  خبـر  می شـود، 
دنیاهـای قبلـی سـرمایه و قـدرت اصلـی از آِن 
زمیـن، کار، سـرمایه یا فنـاوری بـود، در دنیای 
جدیـد، اطالعات به سـرمایة اصلی و یک کاالی 
قابـل خریـد و فـروش تبدیـل شـده اسـت. دیر 
و زود شـدن خبـر، یـا کـم و زیـاد شـدن آن 
را  تجـاری  رقابت هـای  صحنه هـای  می  توانـد 

شـکل دهـد. اطالعـات مبنـای خیلـی از مناسـبات پولـی ـ  
کاالیـی اسـت. اطالعـات به روند تجاری شـدن دنیـای آینده 
شـتاب بیشـتری داده اسـت، به طـوری که برای هـر چیزی، 
بـازاری شـکل گرفته اسـت. قاعدة عرضـه و تقاضـا و ارزش  های 
اقتصـادی بـه همـة عرصه های اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی 
سـرایت کـرده و همه چیز قابـل خرید و فروش و معامله اسـت.

فرایند دیگر، »فردی شدن« است. امروزه همه چیز دارد 
شکل خصوصی و فردی به خود می گیرد. ما تا پیش از این در 
فضاهای جمعی زندگی می کردیم. ارزش ها، عقاید، نوع نگاه، 
طرز لباس پوشیدن و… ما بیشتر از فضای جمعی که در آن 
قرار گرفته بودیم تأثیر می پذیرفت. اما هرچه جلوتر آمدیم، 
فردی تر شدیم. خصوصیات، عقاید و نیازها و سبک زندگی 
خاص خودمان را داریم. حتی خیلی از مواقع در یک خانواده، 
تک تک اعضای خانواده سلیقة غذایی خاص خود را  دارند. 
و  افکار  تا  پوشیدن  لباس  و  از غذا خوردن  این  از  اما پیش 
عقاید افراد، همه از جمع و گروه های اجتماعی در سطح ملی 
یا منطقه ای و قومی و خانوادگی پیروی می کرد. االن همه 
چیز تغییر کرده و فردی شده است. حتی رسانه هم فردی 
شده است. عنوانی که ما داریم شاید پارادوکسیکال باشد. پیش 
از این می گفتند رسانه های جمعی یا رسانه های 
گروهی اما االن به سمت رسانه های فردی پیش 
می رویم. یعنی هر کس رسانة خودش را دارد، هر 
کس سایت و وبالگ خودش را دارد و در نهایت 

هر کس کانال خودش را دارد.
فراینـد چهـارم یعنـی موضـوع اصلی بحث 
من، »رسـانه ای شـدن« اسـت. در کنـار جهانی 
شـدن، تجاری شـدن و فردی شـدن بـه عنوان 

در عصر رسانه ای 
شدن، نه رسانه جدا از 
ماست و نه ما جدا از 
رسانه  هستیم. رسانه 
جزئی از زندگی و در 
بطن و متن زندگی 

ماست
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سـه عامـل سـاختاری کـه دنیـای آینـده را شـکل می دهـد، 
فرایندی هم به اسـم »رسـانه ای شـدن« شـکل گرفته است. 
در ایـن فراینـد، رسـانه از زندگـی جدا نیسـت. نمی شـود آن 
را کنـار گذاشـت. در ایـن فرایند، رسـانه فقط ابـزار و فناوری 
نیسـت. رسـانه بـه زبانی تبدیل شـده اسـت که مـا از طریق 
آن بـا هـم ارتبـاط می گیریـم و گفت وگـو می کنیـم. رسـانه 
بـه فرهنـگ و محیطی تبدیل شـده اسـت کـه در آن زندگی 
می کنیـم. پیش تـر بحـث این بـود که رسـانه ها چیـزی جدا 
از مـا هسـتند و فناوری های قدرتمندی هسـتند که می توانند 
روی مـا اثـر بگذارنـد و افکار و نیازهای ما را شـکل بدهند. از این 
دیـدگاه با عنوان سـنت مطالعاتی »تأثیر رسـانه های قدرتمند« 
نـام می برنـد. بعـد از آن جریانـی شـکل گرفت با ایـن مضمون 
کـه ایـن رسـانه ها نیسـتد که مـا را شـکل می دهند و بـرای ما 
تصمیـم می گیرند، ما مخاطبان هسـتیم که تصمیم می گیریم 

کـه از کـدام رسـانه چگونه و چقدر اسـتفاده کنیم. 
امـا در عصـر رسـانه ای شـدن، نه رسـانه جدا از ماسـت و 
نـه مـا جدا از رسـانه هسـتیم. رسـانه جزئـی از زندگـی  و در 
بطـن و متـن زندگـی ماسـت. مـا از تولـد تـا مرگ با رسـانه 
عجیـن هسـتیم و نمی توانیـم خودمان را از رسـانه دور کنیم. 
همـه بـه نوعـی درگیـر رسـانه هسـتیم. رسـانه چیـزی جدا 
نیسـت کـه از بیرون بـر ما تأثیـر بگـذارد. انگار رسـانه درون 
تـک تک ماسـت. با ما عجین شـده اسـت و نمی توانیـم از آن 
فاصلـه بگیریم. بـدون رسـانه نمی توانیم ارتبـاط برقرار کنیم 
و تعامـل و گفت وگـو، یـا کار و تفریح داشـته باشـیم. خرید و 
فـروش و صنعـت و تجارت بدون آن میسـر نیسـت و خالصه 
بسـتر همـة فعالیت هـا، از کار و تجارت و درس، تا دوسـتی و 

ازدواج و تشـکیل خانواده رسـانه اسـت.

ویژگی های رسانه ای شدن 
 در عصر رسانه ای شدن، »اطالعات به قدرت و عامل اصلی 
شکل دادن به جهان آینده تبدیل شده  است. اطالعات از حالت 
کمیابی به وفور رسیده اســت. اگر قباًل دسترسی کمتری به 
اطالعات داشتیم و در دسترسی به اطالعات مشکل داشتیم، 
االن در حال غرق شدن در اطالعات هستیم. فوران اطالعات 
به قدری زیاد اســت که نمی دانیم چه چیزی را انتخاب کنیم 
و کدام اطالعات معتبر و کدام غیر معتبر است. کدام به کار ما 

می آید و کدام به کار ما نمی آید. 
ویژگی دوم عصر رســانه ای شــدن این است که »ارتباط 
و تعامل در کانون توجه قرار گرفته اســت.« البته همیشــه 
شکل گیری جوامع محصول ارتباط و تعامل بوده است اما االن 
نقش ارتباطات خیلی بیشتر شده است. امروزه ارتباط و تعامل 
موتور محرکة جامعه شــده است. خیلی از صاحب نظران روی 
این موضوع نظریه  پردازی کرده اند و »کنش ارتباطی« یا »عقل 

ارتباطی« را عنصر اصلی جامعة نوین می دانند. 
خصوصیت دیگر رســانه ای شدن »قدرت عاملیت افراد« 
است. قدرت عاملیت و اثرگذاری افراد امروز نسبت به قبل خیلی 
بیشــتر شده است. چرا؟ چون امروز هر فرد، فقط فرد نیست، 
ادامة یک زنجیره و حلقه ای از یک شبکه است. به همین دلیل 
انگار یک فرد، یک جهان است که با افراد و گروه های دیگر گره 
خورده است. زمانی مارشال مک لوهان گفته بود که رسانه ها 
جهان را به یک دهکده تبدیل می کنند، این دهکده االن اتفاق 
افتاده است. آدم ها دیگر جدا از یکدیگر نیستند. ارتباط باعث 
شده است که آدم ها از طریق شبکه ای از حلقه های ارتباطات 
به یکدیگر متصل بشــوند. در این دنیای رسانه ای شده، حتی 
قدرت اشیا هم نســبت به قبل خیلی بیشتر شده است. قباًل 
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در حوزة علم، رسانه  ها 
علم را »دمکراتیک« 
کرده اند. یعنی هم 

تولید آن و هم مصرف 
آن را همگانی کرده اند. 

این طور نیست که 
دیگر علم مختص 

عده ای خاص باشد و 
یک فوت کوزه گری 

وجود داشته باشد که 
فقط عدة خاصی آن را 

می دانند

اشیا و لوازم معنی داشتند و نمادهایی از معانی 
و روابط بودند، اما االن اشیا برای خودشان تولید 

معنا می کنند و معنا سازند. 
در حوزة علم، رسانه ای شدن دنیای علم را 
کاماًل متحول کرده است. رسانه ها در این موضوع 
که چه گزاره ای علمی است و چه گزاره ای علمی 
نیست، مؤثرند. جریان ســازی که رسانه ها روی 
یافته  ها و پژوهش های علمی انجام می دهند، در 
مورد اعتبار بخشــی به یک نظریة علمی و یا از 
اعتبار انداختــن آن تأثیر فوق العاده ای دارد. اگر 
در عصر گذشته تفکیک علوم را داشتیم رسانه ها 
موجب شدند که ما به ترکیب علوم برسیم. نوعی 
نظریات تلفیقی و ترکیبی علمی در پرتو رسانه ها 

دارد شکل می گیرد.
در حوزة علوم انســانی که موضوع بعضی از نشریات ما هم 
هست، میزان مقاالت بســیار زیاد است و زمانی که جست وجو 
می کنید مقاالت جدید زیادی وجود دارند. عالوه بر این ها در حوزة 
علم، رسانه  ها علم را »دمکراتیک« کرده اند. یعنی هم تولید آن و هم 
مصرف آن را همگانی کرده اند. این طور نیست که دیگر علم مختص 
عده ای خاص باشــد و یک فوت کوزه گری وجود داشته باشد که 
فقط عدة خاصی آن را می دانند. االن رسانه ها کمک کرده اند که 
دانش علمی خیلی عمومی بشود. یکی از دانش هایی که خیلی 
عمومی شده، ژورنالیسم و ارتباطات است. آموزش روزنامه نگاری و 
ارتباطات تقریباً عمومی شده است. همة افراد به روزنامه نگار تبدیل 
شده اند؛ همان شهروند روزنامه نگار. در بسیاری از رشته های علوم 

دیگر هم متخصصان بین رشته ای و عمومی به وجود آمده اند. 
تأثیر دیگری که رسانه ای شــدن در حوزة علم گذاشته، 

پاســخ گو کردن علم است. علم قباًل به تغییرات 
اجتماعی کاری نداشت و در قبال آن مسئولیتی 
قبول نمی کــرد. فقط سیاســت مداران و نظام 
سیاسی باید پاسخ گوی تغییر و تحوالت جامعه 
می شــدند. اما امروز رســانه آکادمــی، علوم، 
دانشــمندان و پژوهشگران را پاســخ گو کرده 
است. االن ســؤال می کند که شما دانشمندان 
و پژوهشــگران در قبال تغییرات آب و هوا، الیة 
ازون، کم آبی و آلودگی هوا چه کرده اید؟ امروز 
رسانه در حوزة علم، به طور کلی معرفت شناسی 

و تلقی جدیدی ایجاد کرده است. 
هدف من از این مقدمــة نظری آن بود که 
تأکید کنم، رسانه ای شدن یک فرایند ساختاری 
کالن در دنیای جدید اســت. رسانه در عصر و 
دنیای ما ابزار و وســیله نیست که مختار باشیم از آن استفاده 
کنیم یا نکنیم. رسانه به جزئی از زندگی روزانة ما تبدیل شده 
اســت. افراد در کنار میز، ســفرة غذا، در رفت و آمد، و موقع 
سفر،کار، فراغت و حتی موقع خوابیدن و بیدار شدن با رسانه 
هستند. همه چیز در بستر رســانه صورت می گیرد. بنابراین 
رسانه فضا و محیطی شده اســت که در آن تنفس و زندگی 

می کنیم. 

رسانه ای شدن و رسانه ها
همان طـور کـه قبـاًل اشـاره شـد، در نیمـة اول قـرن 
بیسـت و یکـم انسـان بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـا، سـخت 
افزارهـا و رایانـه و در پرتـو فرایند رسـانه ای شـدن توانسـت 
حجـم وسـیعی از اخبار و اطالعـات را به دسـت آورد؛ چیزی 
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کـه پیـش از ایـن کمتـر امکان پذیر بـود. این موضوع بیشـتر 
ناشـی از گـذار از صـورت چاپی و پرینتـی اطالعات به صورت 
دیجیتالـی آن اسـت. مـن در اینجـا بـا تسـامح دیجیتـال 
شـدن را بـه معنـی عـام آن و برای تغییـر و تحوالتـی که در 
حوزه هـای اجتماعـی و از جملـه رسـانه ها اتفاق افتاده اسـت 

می برم. بـکار 
دیجیتالی شـدن در حوزة مطبوعات و رسـانه ها چیسـت 
و بـه چـه معناسـت؟ یک تعریف خیلی سـاده می تـوان  از آن 
ارائـه داد بـه ایـن شـرح: نشـریاتی که بـه صورت غیـر چاپی 
تولیـد، منتشـر و مطالعـه می شـوند. در تعریفـی دقیق تـر و 
وسـیع تر می تـوان گفت: دیجیتالی شـدن فرایندی اسـت که 
طـی آن، وسـیله و ابـزار انتقـال پیـام یـا همان رسـانه، تولید 
محتـوا، توزیـع و انتشـار، مدیریـت، و حتـی ارزیابی و کسـب 
بازخـورد بـه شـکل الکترونیکـی و دیجیتالی انجام می شـود. 
یعنـی در حـوزة نشـریات و مطبوعـات رسـانه ای شـدن بـه 
دیجیتالی شـدن نشـریات منجر شده اسـت و این دیجیتالی 
شـدن نـه تنهـا در حـوزة تولید محتـوا و متن، بلکه در سـایر 

حوزه هـا هم تأثیر گذاشـته اسـت. 
به طور کلی در حوزة نشــریات آثار دیجیتالی شدن را در 

شش بخش می توان مالحظه کرد:
1.  ابزار و وسیلة انتقال پیام؛

2. حوزة انتشار و گسترة موضوعی؛
3. تولید محتوا؛

4. مخاطب؛
5. سازمان تولید؛ 

6. شیوة توزیع، فروش و تبلیغات.
مـا به عنوان سـردبیران و تیـم مدیریتی یـک مجله، اگر 

بدانیم رسـانه ای شـدن در این شـش حوزه چه تغییراتی ایجاد 
کرده اسـت، وقوف بیشـتری نسـبت به فراینـد تولید مجله مان 
خواهیم داشـت و می توانیم با قدرت بیشـتری نشـریة خودمان 

را مدیریت کنیم.

تحول وسیله و ابزار
وسایل انتقال پیام در پرتو رسانه ای شدن و دیجیتال شدن 
پنج دورة تحول را طی کرده اند. در دورة اول نشریات مکتوب 
وجود داشت؛ مثل بســیاری از همین نشریاتی که هنوز هم 
وجود دارند؛ مثل شــکل های متفاوت روزنامه های کاغذی و 
پرینتی. دورة دوم رسانه های الکترونیکی در قالب »سی دی«، 
»دی  وی دی« یا در قالب نســخة »پی دی اف« نشریات بودند. 
در دورة ســوم نسخة صفر و یک رســانه های الکترونیکی که 
بیشــتر به شکل »Html« و غیر تعاملی بود، وجود داشت که 
بسیار شبیه به همین کاری است که قرار است برای مجالت 
تخصصی رشد اتفاق بیفتد. در دورة بعد رسانه ها کاماًل پویا و 
تعاملی شده اند. یعنی از حالت یکطرفه کاماًل خارج و دو طرفه 
شده اند و همه می توانند فعال باشند. بسیاری از نشریات سایبر 
االن این ویژگی را دارند. شــکل کامل تر آن را در شبکه های 
اجتماعی می بینیم که همة ما با آن ها آشنا و حتماً عضو یکی 
از آن ها هستیم. آخرین شکل رسانه های الکترونیک، رسانه های 
مبتنی بر تلفن همراه اند. پس می بینیم که رسانه ای شدن فقط در 
حوزة وسیله و ابزار یک سیر تحولی شش گانه را ایجاد کرده است.

شکل های متفاوت رسانه های دیجیتال کدام اند؟ 
ما االن نشـریة چاپی داریم، اما به دنبال نسـخة اینترنتی 
نشـریات چاپی هستیم. ممکن است این نشـریة اینترنتی در 
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گام نخسـت فعـال، تعاملـی و کامـاًل دو طرفه نباشـد. در گام 
بعـدی به نشـریات کاماًل اینترنتـی، پویا و تعاملی می رسـیم. 
شـکل دیگر رسـانه های دیجیتال، خبرگزاری های اینترنتی و 
یـا روزنامه هایی هسـتند که بـه روز نت ها، سـایت های خبری 
بـالگ  تبدیـل شـده اند. وبالگ هـا،  تحلیلـی  و سـایت های 
نیوزهـا و خبرخوان هـا از دیگـر انـواع و اشـکال رسـانه  های 
ژورنالیـزم« مثـل  بـه شـمار می رونـد. »آنالیـن  دیجیتـال 
»همشـهری آنالیـن« یـا »جام جـم آنالیـن« صـورت تکامل 
یافته تـر رسـانه  های دیجیتـال محسـوب می شـوند. این هـا 
شـکل های متفاوتی هسـتند که نشـریات در حوزة دیجیتال 
تاکنـون بـه خـود گرفته انـد و هـر چـه جلوتـر می آییـم، 

کامل تـر، تعاملی تـر و پیشـرفته تر می شـوند. 

تحول گسترة موضوعی و حوزة انتشار 
دیجیتالـی شـدن، در گسـترة موضوعـی و حوزة انتشـار 

نشـریات، سـه جریـان مقابـل را ایجـاد کرده اسـت:
1. بین المللی شدن / محلی و منطقه ای شدن؛

2. جمعی و فراگیر شدن / فردی شدن؛
3. عمومی شدن / تخصصی شدن.

از یک سـو دیجیتالی شـدن موجب شـده اسـت که نشریات 
و رسـانه ها بین المللـی و کامـاًل جهانی و فرامرزی بشـوند و از 
سـوی دیگـر، به محلی و بومی شـدن نشـریات کمـک کرده 
اسـت. مثـاًل در حوزه هـای خیلـی خاص یـا بـرای منطقه ای 
خـاص مثـل محله  های شـهر تهران نشـریه داریـم و یا اینکه 
گروه هـای خـاص می توانند نشـریة مخصوص خود را داشـته 

باشند. 
جریـان دیگـری کـه دیجیتالـی شـدن نشـریات ایجـاد 

کـرده، موضوع رسـانه های کاماًل فراگیر در مقابل رسـانه های 
کامـاًل فـردی اسـت. یعنـی رسـانه هایی که جمعـی و فراگیر 
هسـتند، در عین حال، رسـانه هایی کاماًل فـردی و خصوصی 

. هستند
در حـوزة موضوعی نیز دیجیتالی شـدن فرایندی دوگانه 
را شـکل داده اسـت: از یـک طـرف موضوعات کامـاًل عمومی 
و از طـرف دیگـر موضوعـات کاماًل خرد و تخصصی. این سـه 
دسـته در عیـن حالـی کـه بـا هـم همـکاری و تعامـل دارند 
و مکمـل هـم هسـتند، در عیـن حـال می تواننـد در جـذب 
مخاطـب، جـذب درامـد و کسـب آگهـی بـا هـم رقابـت هم 

داشـته باشند. 

تنوع قالب ها در محیط دیجیتال 
امـا دیجیتالـی شـدن کـدام فرم هـای محتوایـی را در 
اختیـار مـا قـرار می دهد؟ ما همیشـه تا حدود زیـادی با متن 
سـر و کار داشـته ایم و حتـی با عکس کمتر مأنـوس بوده ایم. 
امـا دیجیتالی شـدن، بـا فراتر رفتـن از متن، انـواع قالب های 
محتوایـی را بـه ما میدهد. مـا به عنوان سـردبیران یا مدیران 
نشـریات بایـد بـا چنیـن قالب هـای محتوایی متنوعی آشـنا 
بشـویم تـا بتوانیم نشـریه ای جـذاب، پویا و تأثیرگذار داشـته 

باشیم. 
یکـي از قالب هـا و فرم هـای محتوایـی »متـن« اسـت. ما 
پیـش از ایـن بیشـتر متن هـای ثابت داشـتیم، امـا در فضای 
دیجیتـال متن هـای متحرک هم می توانیم داشـته باشـیم و 
با اسـتفاده از لینک هایی که به سـایر مطالب داده می شـوند، 
می توانیم محتوای مجله را غنی تر کنیم و اطالعات بیشـتری 
را بـه مخاطـب ارائـه بدهیـم. بنابراین دیجیتالی شـدن فقط 
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مخاطب  نشریة 
دیجیتال فرصت 

متن خوانی کمتری 
دارد. بنابراین ما باید 
بتوانیم از عکس ها 

بیشتر و بهتر استفاده 
کنیم. عکس ها فقط 
عکس های مستقل 
و منفرد نیستند. 
ما می توانیم یک  

مجموعه عکس و یا 
گالری عکس داشته 

باشیم و خیلی از 
حرف ها و پیام ها را با 

عکس منتقل کنیم

تصویـر یا صـوت نیسـت، بلکه در حـوزة محتـوای متنی هم 
تغییـرات اساسـی ایجـاد میکنـد و ما بـا انواع متن هـا مواجه 

هستیم.
اسـتفاده  از عکـس  مـا  اسـت.  قالـب دیگـر »عکـس« 
می کردیـم، امـا عکس هـای ما بیشـتر وقت ها جنبـة تزیینی 
ایـن شـکل عمـل  بـه  داشـتند. مـا در بخـش سـردبیری 
می کردیـم کـه متـن را به عکس ترجیـح می دادیم و بیشـتر 
دغدغـة متـن و محتـوا را داشـتیم. در صورتی کـه در دنیـای 
دیجیتـال، عکس هـا و تصویرها خیلی حـرف دارند و محتوای 
بهتـری را منتقـل می کننـد؛ بـه شـرط اینکه کیفیـت خوبی 

هم داشـته باشـند.
فرصـت  دیجیتـال  نشـریة  مخاطـب 
بایـد  مـا  بنابرایـن  دارد.  متن خوانـی کمتـری 
بتوانیـم از عکس هـا بیشـتر و بهتـر اسـتفاده 
کنیـم. عکس هـا فقـط عکس هـای مسـتقل و 
منفـرد نیسـتند. مـا می توانیـم یـک مجموعـه 
عکـس و یـا گالـری عکـس داشـته باشـیم و 
خیلـی از حرف هـا و پیام هـا را بـا عکس منتقل 

. کنیم
بـا  مـا  اسـت.  »گرافیـک«  بعـدی  قالـب 
گرافیسـت ها تعامـل زیـادی نداشـتیم، امـا در 
نشـریة دیجیتـال، گرافیـک بـه نوعـي محتـوا 
پیـام  مي توانـد  گرافیـک  مي شـود.  محسـوب 
منتقـل  کند. خیلـی از پیام ها را نحـوة چیدمان 
و گرافیـک متن اسـت که منتقـل می کند. پس 
سـردبیر و تیـم مجلـه باید نسـبت بـه گرافیک 
مجله حساسـیت خیلی بیشـتری داشته باشند. 

امـا تـا امـروز مـا بـا شـکل ثابـت گرافیـک مواجـه بوده ایم و 
بـا اشـکال متحـرک گرافیـک کمتـر برخـورد داشـته ایم. در 
نشـریات دیجیتـال گرافیـک متحـرک هـم وجـود دارد و ما 

بایـد از آن هـا اسـتفاده کنیم.
قالـب دیگـر »صـدا و صـوت« اسـت. در مجـالت مـا 
گفت وگـو و میزگـرد وجـود دارد. ما فایل صوتـي گفت وگوها 
و میزگردهـا را به سـختی پیاده می کردیم، اما نمی توانسـتیم 
بـه  را  او  گفتـن  و حالـت  فحـوای کالم مصاحبـه شـونده 
مخاطـب منتقـل کنیم. در نشـریة دیجیتالي صدا هـم داریم 
و مي توانیـم صداهـای مصاحبـه کننـده و مصاحبـه شـونده، 
نحـوة کنش هـا و واکنش هـای آن هـا و لحـن گفتـاری آن ها 
را هـم منتقـل کنیـم. ایـن موضـوع بـه انتقـال 
پیـام خیلـی کمک می کنـد. شـما می دانید که 
نحـوة ادای واژه هـا و کلمـات یـا نحـوة تأکیدها 
و مکث هـا چقـدر در انتقـال پیـام تأثیـر دارد. 
فضـای دیجیتـال ایـن امـکان را به مـا می دهد 
و همیـن باعث می شـود کـه شـاید در خیلی از 
مـوارد الزم نباشـد کـه متـن کامـل مصاحبه را 
پیـاده کنیـم. می توانیم پادکسـت تولید کنیم و 
خالصه یـا چکیده ای از متن مکتـوب مصاحبه را 
همراه با صدای مصاحبه شـونده بگذاریم. موضوع 
مهـم دیگر این  اسـت که صـدا می تواند فقط یک 
صدای ضبط شـده نباشـد. مي توانیم صدای زنده 
بگذاریـم. در نشـریات دیجیتالي صـدا می تواند به 
شـکل کامالً تعاملی و زنده باشـد. می توان ارتباط 

زنـده و آنالین برقـرار کرد.
یـک قالـب دیگـر »تصویر« اسـت. مـا تا به 
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حـال از تصاویـر ویدیویـی و فیلم هـا کمتر اسـتفاده کرده ایم. 
فضـای دیجیتال می تواند این شـکل از قالـب محتوایی را هم 
بـه مـا بدهـد.  ممکن اسـت نتوانیـم مثـل رادیـو و تلویزیون 
خیلـی حرفه ای کار کنیـم، اما می توانیم بـا ویدیو های خیلی 
سـاده، فیلم هـای ویدیویـی کوتاهـی را بـه کار بگیریـم. در 
بسـیاري از مـوارد مي بینیم که افراد از صحنـة یک تصادف و 
یـا اتفـاق، فیلم کوتـاه می گیرند و در شـبکه های اجتماعی به 
اشـتراک مي گذارنـد و همه از آن ها اسـتفاده مي کنند. پیامی 
کـه یـک شـهروند روزنامه نـگار از طریـق یک فیلم کوتـاه در 
شـبکه هاي اجتماعي منتقـل می کند، تأثیر زیـادی دارد و ما 

را از گفتـن هـر کلمـه ای بی نیـاز می کند.
قالـب دیگـر »مالتـی مدیـا« اسـت؛ یعنی ترکیـب متن، 
عکـس، صـدا و تصویـر. البتـه کسـی انتظـار نـدارد کـه تیم 
سـردبیری مالتـی مدیـا تهیـه کنـد. ایـن کار بـه یـک تیـم 
تخصصـی نیـاز دارد. امـا مـا بایـد بدانیـم کـه چـه موضوعی 
قابلیـت مدیـا شـدن را دارد. در حـال حاضـر نمونه هایـي از 
مالتی مدیـا در برخـي سـایت ها قابل مشـاهده هسـتند. برای 
مثـال، در »سـایت مدرسـة همشـهری« مدیاهـای متفاوتـی 

دارند.  وجـود 
امـروزه بـه روزنامه نگارهای جدیـد، روزنامه نگارهای کوله 
پشـتی می گوینـد. ایـن افـراد همـة وسـایل مـورد نیازشـان 
همراهشـان اسـت. بـا دوربیـن عکاسـی و فیلم بـرداری همه 
چیـز را ثبـت مي کننـد. ایـن طـور نیسـت کـه فقـط متـن 
بنویسـند، آن هـا همـه کار انجـام می دهنـد. پـس خبرنـگار 
آینده باید کسـی باشـد که بتواند مدیا و چندرسانه ای بسازد.

قالـب آخـر »تعامـل با کاربر« اسـت. در قالب هـاي چاپي 
نشـریات، بخـش »نامه هـای مخاطبـان« را داشـتیم. اما تعامل 

مـا بـا کاربـر زیاد نبـود. در فضـای دیجیتـال، تاالرهـای بحث و 
گفت وگـو وجـود دارند و ارتبـاط متقابل با کاربـران و مخاطبان 

اسـت. امکان پذیر 
در مجمـوع فضـای دیجیتـال این قالـب  محتوایی متنوع 
را در اختیـار مـا قـرار مي دهـد و سـردبیران با آشـنایی با این 
قالب هـای متنـوع می تواننـد تیـم تولیـد مناسـب و توانایـی 
را تشـکیل بدهنـد تـا از همـة ایـن قالب هـا بـرای جذابیت و 

تأثیرگـذاری بیشـتر مجله اسـتفاده کنند. 

تفاوت نوشتن در فضاي دیجیتال و چاپي
از آنجـا کـه نشـریات ما تـا حدود زیـادی متـن محورند، 
ببینیـم اگـر بخواهیـم برای فضـای دیجیتال یـک متن تهیه 
کنیـم، چـه تفاوتـی بـا متـن فضـای چاپـی خواهـد داشـت. 
اگرچـه اصـول نوشـتن در هـر دو فضـا یکی اسـت، اما فضای 
دیجیتـال مالحظات خاص خـود را دارد. در فضاي دیجیتال، 
بـا وجـود اینکـه محدودیتـی  از نظر حجـم متن نداریـم، اما 
چـون خواندن متـن در فضای دیجیتال یک قدری سـخت تر 
اسـت، قاعدتـاً متـن در فضـای دیجیتـال باید کوتاه تر باشـد. 
مواجـه مي شـدیم،  بلنـد  مقـاالت  بـا  قبـاًل کـه در مجلـه 
می نوشـتیم ادامه را در وب سـایت مجله بخوانیـد. اما واقعیت 
ایـن اسـت که خوانـدن مطالب طوالنـی در فضـای دیجیتال 

خیلـی مناسـب نیسـت و خواننده خسـته می شـود. 
سـاختار و چیدمـان مطلـب و مقاله در فضـای دیجیتال 
تغییـر می کنـد. مثاًل به دلیل سـقف کوتـاه حوصلة مخاطب، 
سـاختار جمـالت بایـد کوتاه تـر باشـد. عـالوه بـر ایـن، در 
شـبکه های اجتماعـی افراد بیشـتر مطالب را مـرور می کنند 
و فرصـت خوانـدن دقیـق همة مطالـب را ندارند. بـا توجه به 
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ایـن ویژگـی، اگر متن ما بـه بخش هاي کوچک تري تقسـیم 
شـود و در بیـن مطالـب از میـان تیترهـای مناسـب و کوتـاه 
اسـتفاده کنیـم، بـرای مخاطـب قابلیـت اسـتفادة بیشـتری 
خواهـد داشـت. یعنـی در متنـي کـه ارائـه می دهیـم بـرای 
هـر بخـش یـک سـرفصل یا میـان تیتـر انتخـاب کنیـم که 
مخاطـب بـه راحتـی بتواند در یـک نگاه کلی بدانـد که مقاله 
و مطلـب دربـارة چـه موضوعـی اسـت. اگـر فرصـت نـدارد و 
نمی خواهـد کـه تمـام مقالـه را بخواند بـا مرور میـان تیترها 

بـه سـرعت متوجـه موضـوع و اهمیت آن بشـود. 
در متن هایـی کـه بـرای فضـای دیجیتـال می آیـد بهتـر 
اسـت در بخش هاي متفاوت مطلب از عنصر انسـانی استفاده 
کنیـم کـه حس تعامـل را القا کنـد. برای این کار بهتر اسـت 
که در متن هایمان از نقل قول های مناسـب بیشـتر اسـتفاده 
کنیـم و تـا جایـی کـه ممکن اسـت، عنصـر انسـانی در متن  
حضـور پـر رنگ داشـته باشـد تـا فضا بیشـتر تعاملی بشـود. 
همچنیـن از آنجا کـه فضـای دیجیتال فضـای تصویری تری 
اسـت، هـر قـدر بیشـتر از اینفوگرافـی، نمایـش اطالعـات، 
اطالع نـگاری و گرافیـک اسـتفاده کنیـم بهتـر اسـت. به این 
معنـي کـه اطالعـات را نمایشـی کنیـم و نشـان بدهیـم. در 
اینفوگرافـی، کاربـر بـا یک نـگاه به راحتـی می تواند به سـیر 

یـک مطلب دسـت پیـدا کند. 
ویژگـی دیگـر متن هـای دیجیتـال اسـتفاده از لینک هـا  
و هایپرلینک  هاسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه باعث پر 
بارتـر و غنی تـر شـدن متن هـا و مطالـب مي شـود. مخاطـب 
بـا اسـتفاده از ایـن لینک هـا می تواند پیشـینة مطلب، سـایر 
مطالـب مرتبط با آن و سـایت هایی کـه در این حوزه مطلبی 
دارنـد یـا مرتبط با آن هسـتند، ببینـد. در واقع بـا یک مقاله 

می تـوان دنیایـی از اطالعـات را در اختیـار مخاطب قـرار داد. 
اگـر کسـی بخواهـد در یک زمینه بررسـی عمیق تـری انجام 
بدهـد، لینک هـا  و هایپرلینک  هـا ایـن امکان را بـه او می دهد 
کـه به سـایر مطالب مرتبط بـا موضوع برود و سـوابق دیگری 
را کـه دربـارة مطلـب مورد نظرش وجـود دارد، بررسـی کند. 
همچنیـن اگـر متن هـای ما به جـاي اینکـه مبتنی بر انشـا، 
ادبیـات و داسـتان پردازی باشـند، بـر مبنـاي آمـار و ارقـام و 
اسـناد باشـند، خوانـدن آن هـا بـراي مخاطـب در ایـن فضـا 
خیلـی راحت تـر و قابـل اسـتفاده تر اسـت و مي تواند بیشـتر 
از آن هـا اسـتفاده کنـد. در فضـای دیجیتـال بایـد در انتهای 
مطالـب فهرسـتی از منابـع بـرای مطالعة بیشـتر ارائه کنیم.

تحلیل محتوا در بستة دیجیتال
  یکـی از مشـکالت نشـریات مـا بحـث »روزآمـدی 
مطالب« مجالت اسـت. فاصلة تولید تا انتشـار نشـریات رشد 
زیـاد اسـت و همیـن موضـوع باعـث کهنگـی مطالـب آن ها 
می شـود. فضای دیجیتال مشـکل اساسـی روزآمدی نشریات 
مـا را برطـرف می کنـد. فضای دیجیتـال این امـکان را فراهم 
می کند که نشـریات ما از مطالب به روز در نشـریات اسـتفاده 
کننـد. براي مثـال در فصل امتحانات، زمـان ثبت نام مدارس، 
اول مهـر، چـاپ کتاب جدیـد، پژوهش جدیـد و در همة ایام 
سـال تحصیلی و همة مناسـبت ها و وقایـع می توانیم مطالب 

جدیدی در نشـریة دیجیتالي رشـد داشـته باشیم. 
دیجیتـال  فضـای  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی   
»انعطاف پذیـری بـاال بـرای حـذف و اضافـه کـردن مطالب« 
اسـت.  در فضـای چاپـي، یکی از مشـکالتی که سـردبیران با 
آن مواجـه هسـتند، دشـواری حذف یـا اضافه کـردن مطلب 
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اسـت. ایـن کار در فضـای چاپـی بـه راحتـی ممکن نیسـت 
چـون نیازمنـد طـی کـردن فرایند خیلي سـختي اسـت. اما 
در فضـاي دیجیتـال، حـذف و اضافه کردن مطلـب به راحتي 
صـورت مي گیرد. ممکن اسـت تصمیم بگیریم مطلبـی را در 
آخریـن لحظه هـا حـذف کنیم و مطلـب جدیدتـری به جای 
آن بگذاریـم. یـا ممکن اسـت در آخرین لحظه مدیرمسـئول 
تشـخیص بدهـد کـه ایـن مطلـب بـه مصلحـت نیسـت و 
بخواهیـم مطلـب جایگزیـن بگذاریـم. فضـای دیجیتـال این 

امـکان را بـه مـا می دهـد.

 عـالوه بـر این ها فضای دیجیتـال این امـکان را فراهم 
می کنـد کـه حجـم وسـیع تری از اطالعـات را در اختیـار 
مخاطـب قـرار بدهیـم.  یعنـی هـم تنـوع موضوعـی مطالب 
مـا بـاال بـرود و هـم بـا اسـتفاده از لینک هـا و هایپرلینک ها، 
اطالعـات تکمیلـي و منابـع دیگـري را در اختیـار مخاطـب 
بگذاریـم. در واقـع متـن در نشـریة دیجیتـال به »ابَـر متن« 
تبدیل می شـود. ابَرمتن  در نشـریات دیجیتال امـکان ارتباط 
بـا پیشـینة آن در سـایر منابـع و نیز سـایر مطالـب مرتبط و 
همچنیـن سـایر سـایت ها را فراهم می کنـد و از ایـن رهگذر 
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اطالعـات بسـیار گسـترده و عمیق تـری را بـه مخاطـب ارائه 
می دهـد؛ آنچـه کـه در نشـریات چاپـی امکان پذیر نیسـت.

  »نگهـداری و بایگانـي مطالـب« چاپـی و مکتوب کار 
بسـیار سـختی اسـت. همة ما که کتابخانه داریم می دانیم که 
نگهداری منابع مکتوب بسـیار سـخت اسـت و گاه نمی دانیم 
بـا آن ها چه کنیم. نسـخه هایی از نشـریات خودمـان را که به 
مـا می دهنـد و یـا نمی دانیم مطالـب و سـوابق را چگونه نگه 
داریـم.  امـا در فضـای دیجیتـال بـه راحتـی می توانیـم همة 

مطالـب را بایگاني کنیم. 
  نشـریات دیجیتالـي، امـکان »تولیـد مطلـب و حتي 
مدیریـت کـردن نشـریه از راه دور« را فراهـم می کننـد. ایـن 
بـرای بسـیاری از سـردبیران مـا کـه مسـئولیت دانشـگاهی 
دارنـد و ممکن اسـت کمتـر بتواننـد در اینجا حضور داشـته 
باشـند یـک امکان و مزیت اسـت. بدین ترتیـب تیم مدیریت 
و سـردبیری نشـریات می  توانـد هـم مطلب تولید کنـد و هم 

نشـریه را مدیریـت کند.
  »جسـت وجوی سـوابق موضـوع در نشـریات چاپـی« 
یکـی از کارهاي بسـیار سـخت اسـت. اگـر شـما بخواهید در 
نشـریات چاپـی سـابقة یک مطلـب را پیـدا کنید، بایـد ورق 
بزنیـد، بگردیـد و ببینید که کدام شـماره و کـدام صفحه بود. 
امـا در فضـای دیجیتـال بـه راحتـی می توانید سـابقة مطلب 

مـورد نظر را پیـدا کنید.
 »شخصی سـازی مطالـب« یکـی دیگـر از ویژگی های 
نشـریات در فضای دیجیتال اسـت. هر کسـی می تواند نسخة 
مـورد نظـر خـودش را داشـته باشـد و آن بخش هایـی را کـه 
می خواهـد بـرای خـودش انتخـاب کنـد. بنابرایـن می تـوان 
گفـت کـه ما قدرت گزینـش و انتخاب بـه مخاطب می دهیم 

و اجـازه می دهیـم، هرکسـی آن بخشـی را کـه می خواهـد 
بـرای خـود انتخـاب کند. در مجمـوع افزایش سـرعت، تنوع، 
کیفیـت و قـدرت انتخـاب موجب می شـود که ما در نشـریة 
دیجیتـال هـم بتوانیم مخاطب بیشـتری را جذب کنیم و هم 

ضریـب تأثیرگذاری را بیشـتر کنیم.

تصویر مخاطب در فضای دیجیتال
 دیجیتالی شـدن مخاطب نشـریه را نیـز متحول کرده 
اسـت. چنین تغییری براي سـردبیر و تیم سـردبیري و بخش 
تولیـد محتـوای نشـریه خیلـی مهم اسـت. ما به عنـوان تیم 
مدیریت و سـردبیری نشـریه، قبـل از آنکـه وارد مرحلة تهیه 
و تولیـد محتـوا بشـویم، بایـد بدانیـم مخاطـب ما کیسـت و 
چـه ویژگی هـا، نگرش هـا، طرزتلقی هـا، نیازهـا، فرصت هـا و 
امکاناتی دارد و سـقف حوصله، زمان مطالعه و شـیوة مطالعة 

او چگونه اسـت. 
  واقعیـت ایـن اسـت کـه مفهـوم مخاطـب در فضـای 
دیجیتـال بـه کلي تغییر کرده اسـت. مخاطب بـه معناي عام 
در فضـای یکطرفـه معنـا پیـدا مي  کند؛ یعنی یـک نفر طرف 
خطـاب تو باشـد. امـا در فضـاي دیجیتال، رابطـة یکطرفه به 
رابطـة دوطرفـه تبدیـل شـده اسـت. یعنی مخاطـب ما فقط 
مخاطـب نیسـت بلکـه مشـارکت کننـده، تولیـد کننـده و 
ارزیابی کننده هم هسـت. امروزه تصور سـنتی ما از مخاطب 
در حـال تغییر اسـت. مخاطـب خودش بخشـي از تیم تولید 
ماسـت و مـا بایـد کم کـم از برج عـاج خودمان پاییـن بیاییم 
و ببینیـم کـه طـرف مقابل مـا هم حرفـی برای گفتـن دارد، 
مي توانـد تولیـد کند و مـا هم باید از او یاد بگیریم و اسـتفاده 
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کنیم؛ چیزی مشـابه رویکرد یاددهی-یادگیری 
کـه مـا در آمـوزش و پـرورش داریـم. این تلقی 
از مخاطـب را فضـای دیجیتـال به مـا می دهد. 
 ویژگـی نسـل جدیـد ایـن اسـت کـه 
متن خـوان  روزنامه خـوان،  اینکـه  از  بیـش 
دیجیتـال  فضـای  از  باشـد،  کتاب خـوان  و 
مثبـت  امتیـاز  یـک  ایـن  می کنـد.  اسـتفاده 
طـرف  از  اسـت.  دیجیتـال  نشـریات  بـرای 
دیگـر، بـرای ما موجب تأسـف اسـت که نسـل 
نشـریه خوان های حرفـه ای بـه آرامـي از دایـره 

خـارج می شـوند. شـمارگان نشـریات چاپـي در حـال نزول 
اسـت و مـا بـا آدم هایی روبه رو هسـتیم که بیشـتر از فضاي 

مجـازي اسـتفاده میکننـد. 
 تحـول دیگـری که فضـای دیجیتال و رسـانه  ای ایجاد 
کـرده؛ ایـن اسـت کـه مـا دیگـر نمی توانیـم فقط بـر مبنای 
طبقه بندي هـاي سـنی و جنسـی، مخاطبـان را شناسـایی و 
از هـم متمایـز کنیـم. فضـای دیجیتال موجب شـده اسـت، 
ایـن نـوع مخاطب شناسـی کـه بر مبنـای دو عامـل جمعیت 
شناسـانة سـن و جنـس بـود، بـه هـم بخـورد. مـا در فضاي 
دیجیتال بیشـتر بـا فاکتور و عاملـی به نام »سـبک زندگی« 
مواجـه هسـتیم. افـراد ممکن اسـت در سـنین مختلـف یا با 
جنسـیت هاي متفـاوت نیازهای یکسـان و مشـترکي داشـته 
باشـند. بنابرایـن در ایـن عصـر بـرای شناسـایی و تفکیـک 
مخاطـب، تنهـا دو عامـل سـن و جنـس کفایـت نمی کنـد. 
بـه نظـر می رسـد ما بـه عنـوان سـردبیر باید سـبک زندگی 
مخاطـب را بشناسـیم تـا بتوانیـم مطالـب و خوراک هـای 

مناسـبی بـرای او تهیـه کنیم.
 مـرور کـردن و اسـکن کـردن بـه جای 
خوانـدن، ویژگـی دیگـر مخاطـب ایـن عصـر 
اسـت. بایـد همیشـه درنظر داشـته باشـیم که 
مخاطـب مـا در فضـای دیجیتـال خیلی کمتر 
می خوانـد؛ فقـط نـگاه می کنـد و صفحـات را 
بـاال و پاییـن می کنـد. اکنون ما بـه عنوان تیم 
مدیریتی و سـردبیری مجله بایـد ببینیم که با 
ایـن مخاطـب چگونه باید برخـورد کنیم و چه 
اطالعاتـي را، چگونـه و بـا چه فرمت، سـاختار 
و چیدمانـی بـه او بدهیـم کـه توجهـش را جلـب کنـد. این 
مخاطب بیشـتر نوعی سـواد بصری دارد. او بیشـتر شـکل ها 
و فرم هـا را می بیننـد تـا کلمات را. بنابراین ما هرچه بیشـتر 
از ایـن  عامل ها اسـتفاده کنیـم، متن و پیاممـان خواندنی تر 
می شـود. مخاطـب مـا بـه جـاي خوانـدن، بیشـتر مي بینـد 
و گـوش مي دهـد. عصـر مکتـوب، عصـر خوانـدن و تأمـل 
کردن هـا و عقالنیـت بـود و عصـر تصویـر، بـا وجـود رادیو، 
تلویزیـون، ماهواره، اینترنت و شـبکه های اجتماعی، بیشـتر 
عصر دیداری و شـنیداری اسـت و  افـراد کمتر فرصت تأمل 
و دقـت  دارنـد. اکنـون بـا ایـن ویژگی هـای مخاطـب، ایـن 
هنـر مـا به عنوان تیم سـردبیری اسـت کـه بتوانیـم مطالب 
و خوراک هایـی تهیـه کنیـم کـه بـرای این مخاطـب جالب 

و جذاب باشـد.
 سـرعت بازخـورد مخاطـب در ایـن فضـا خیلـی بـاال 
مـی رود، بنابرایـن می توانـد بـه سـرعت و بـه فوریـت مـا را 
نقـد کنـد. همیـن موضـوع باعـث می شـود کـه توجه مـا به 

مخاطب خودش 
بخشي از تیم تولید 

ماست و ما باید 
کم کم از برج عاج 

خودمان پایین بیاییم 
و ببینیم که طرف 
مقابل ما هم حرفی 
برای گفتن دارد، 
مي تواند تولید کند
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مخاطـب بیشـتر شـود. رابطـة تعاملـی بـا کامنت هایـی کـه 
مخاطبـان می گذارنـد و نظر هایـی کـه می دهند هـم مطلب 
را کامل تـر می کنـد و هـم توجه ما به کاربر بیشـتر مي شـود. 
ایـن رابطـة تعاملـی که قـدرت انتخـاب و گزینـش مخاطب 
نوعـی »دموکراسی سـازی« اسـت. فضـای  بـاال می بـرد،  را 
نشـریات از حالـت یکطرفـه خـارج می شـود و ایـن امـکان را 
می دهـد کـه مخاطـب نیازهـای متفاوتی داشـته باشـد و ما 

بتوانیم پاسـخ گو باشـیم. 
 نثـر و زبـان مخاطـب نیز در فضـای دیجیتـال کاماًل 
تغییـر کـرده اسـت. می دانید در فضـای دیجیتـال همه نوع 
مخاطـب با هر میزان از سـواد اطالعاتی، بصـری و دیجیتال 
وجـود دارد. متن هـای شـبکه های اجتماعـی ممکـن اسـت 
توسـط افراد کم سـواد به اشـتراک گذاشـته شـده باشـند و 
بنابرایـن در آن هـا بـه امال و انشـای صحیح کلمـات چندان 
توجـه نشـده باشـد، یـا در مـواردی بـه خاطـر راحتـی در 
خوانـدن و سـهولت ارتبـاط، کلمـات را مختصـر و مخفـف 
کـرده و یـا کلمات را شکسـته باشـند. این موضـوع به خلق 

نوعـی ادبیـات و زبـان جدید منجر شـده اسـت.
 اسـتفاده از زبـان کوچـه نیـز بـه وفـور در فضـای 
دیجیتـال دیـده می شـود. ایـن نـوع مواجهـه بـا زبـان و 
ادبیـات، از یـک طـرف بـه زبـان رسـمی و فاخـر مـا ضربـه 
می زنـد و نوعـی زبـان و ادبیـات غیـر معیار، سسـت و حتی 
غیـر بهداشـتی را ترویـج می کنـد. امـا از طـرف دیگـر، بـه 
سـبب تسـریع در برقـراری ارتبـاط و تسـهیل در خوانـدن، 

دارد. کارکـرد 
تغییـر زبانـی دیگـر ایـن اسـت کـه مخاطـب بـه جاي 

اسـتفاده از کلمه هـا، از نمادها و عالمت ها اسـتفاده می کند. 
مخاطـب مـا بـراي نشـان دادن احساسـاتش بیـش از اینکه 
از کلمـه اسـتفاده کنـد، از نمادهـای خـاص بهـره می گیرد. 
حـال سـؤال این اسـت که ما بـه عنوان سـردبیر چگونه باید 
بـا مخاطبـی بـا چنیـن ویژگی های زبانـی و ادبیاتـی ارتباط 

برقـرار کنیم؟ 
 ویژگـی دیگـر مخاطـب مـا این اسـت کـه او دارد به 
نوعـی اتوبار اطالعاتی تبدیل می شـود. از اتوبارها برای حمل 
اسـباب و وسـایل از یـک منطقـه بـه منطقه دیگر اسـتفاده 
مي شـوند. آن هـا بـدون اینکـه توجه داشـته باشـند کـه بار 
شـما چیسـت، فقـط  را بـراي شـما جـا بـه جـا مي کننـد. 
مخاطـب فضـای دیجیتـال خیلـی از اوقات هر متنـی را که 
بـه دسـتش می رسـد منتقل و فـوروارد می کند؛ بـدون آنکه 
بدانـد آن متـن چیسـت و چقـدر درسـت، معتبـر و دقیـق 
اسـت. بسـیاری از اطالعاتی که االن در این فضا جریان دارد 
نوعی شـبه علم اسـت. یعنی آمیخته با راسـت و دروغ هایی 
اسـت کـه بـه اعتبـار منبـع آن دقـت الزم نمی شـود. حـال 
بـا توجـه بـه رابطة دوسـویة مخاطـب بـا نشـریة دیجیتال، 
وقتـی بـراي مـا مطلـب ارسـال کنـد و اطالعات بدهـد، اگر 
مـا مدیریـت نداشـته باشـیم، امکان اینکـه اطالعاتـی بیاید 
کـه کامـاًل نـا معتبـر باشـد، زیـاد اسـت. بنابرایـن بـه دقت 

بیشـتری از طـرف تیم سـردبیری نیـاز داریم.
در حوزه هـای توزیـع و انتشـار، تبلیـغ، سـاختار نشـریه 
و اقتصـادی کـردن نشـریه، دیجیتالی شـدن تأثیـرات عمیق 
خـود را گذاشـته اسـت کـه بحـث آن را بـه فرصـت دیگری 

موکـول می کنیـم.
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دومین جلســه از سری جلســات »فرایند تولید 
دیجیتالی نشریات رشد« در حالی برگزار می شود که در 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« این دغدغه 
وجود دارد که نشریات رشد، به ویژه در حوزة نشریات 
تخصصی و عمومی، عالوه بر نسخة کاغذی، به شکل 
روزآمد و جذاب و در قالب دیجیتالی هم منتشر بشوند. 
امروز بسترهای نرم افزاری این کار در شبکة رشد فراهم 
شده اســت و تا زمانی که بسترهای سخت افزاری در 
استان ها فراهم شــود، نسخة کاغذی مجالت منتشر 
خواهد شد. فلسفة برگزاری این سلسله جلسات آن 
است که بسترهای ذهنی، فرهنگی و روانی این تحول 
در سردبیران به  وجود بیاید و با نگاهی مثبت از تولید 

دیجیتالی مجالت رشد استقبال کنند.  
آنچه در پی می آید، متن ســخنان دکتر حســن 
نمک دوست تهرانی در تاریخ 30 مرداد 1396 در جمع 
سردبیران و مدیران داخلی مجالت تخصصی رشد است.

• • • 

به باور مــا روزنامه  نگارها، دانــش روزنامه نگاری برخالف 
رشــته های دیگر از تحریریه ها به دست می آید. در رشته های 
دیگر ممکن اســت که اتفاق اول درون آزمایشگاه بیفتد و به 
نوآوری دســت پیدا کنیم. بعد سعی کنیم آن را به تدریج در 
آزمایش های بعدی تعمیم بدهیم و به شــکلی بتوانیم از آن 

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

دومین نشست علمیـ  کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

مخاطبان امروز
سخنران: دکتر حسن نمکدوست تهرانی
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در جامعه بهره بگیریم؛ مثل ســاخت یــک داروی جدید. هر 
داروی جدیدی ابتدا در یک محیط آزمایشگاهی ساخته و بعد 

به تدریج وارد بازار می شود. 
در کار روزنامه نگاری روال برعکس است. یعنی اتفاق ها اول 
در تحریریه ها می افتند و بعد دانشگاه ها از آن ها بهره می گیرند. 
ما ابتدا در دانشــگاه نگفتیم که سبک خبرنویسی و رویکرد 
مــا به مخاطب چگونه باید باشــد و آن را طراحی، آزمایش و 
بســته بندی کرده باشــیم و بعد برای تحریریه ها بفرستیم. 
در حــوزة روزنامه نگاری دانشــگاه ها نگاه می کنند ببینند که 
تحریریه ها چه کاری انجام می دهند. آن ها تجربة تحریریه ها 
را جمع می زنند، به صورت قاعده و متن در می آورند و مجدداً 
تحریریه ها از آن ها بهره می برند. بنابراین، اگر بخواهیم بدانیم 
که مخاطب امروز ما کیست، منبع اصلی آن شما هستید که 
باید به ما بگویید مخاطب کیست. ما نمی توانیم بین خودمان 
بحث کنیم و به نتیجه برســیم که مخاطب امروز رسانه های 
ما کدام افراد هستند. شــما سال هاست مجموعة مجالتی را 
منتشر می کنید و شما هستید که درگیر کار انتشار آن هایید. 
در حقیقت جای ما االن باید عوض شود. یعنی شما برای من 

توضیح بدهید که ویژگی ها و مختصات مخاطب چیست.
من بحث خودم را در دو یا ســه بخش خدمت شما ارائه  
می کنم و شما هم در این بخش ها نظرات و تجربیات خودتان 
را بیان کنید. ابتدا بیان کلیات است که کم و بیش با آن آشنا 
هســتید. بحث دوم در مورد چگونگی رفتار و چشم انداز این 
موضوع در رسانه  های معروف جهان است. در قسمت سوم  به 
این موضوع می پردازیم که در دنیا همکاران ما، وقتی از منظر 
یک نشــریة خیلی حرفه ای و عمومی به صحنة مخاطب نگاه 

می کنند، مخاطب را چگونه می بینند.

ما در گذشته از وســیله ای به نام رایانه برای یک منظور 
خاصی اســتفاده می کردیم. االن حدود 30 ســال است که 
این فرایند تغییر کرده اســت. مــا قدیم ها، یعنی زمان »مین 
فریم«هــا )Mainframe(و کارت های »پانــچ«، از رایانه برای 
پردازش اطالعات و محاســبه استفاده می کردیم. اما از حدود 
25 یا 30 سال پیش بر سر زبان ها افتاد که رایانه کارایی های 
دیگری هم دارد و می توان از آن استفاده  های دیگری هم کرد. 
این کارایی های بعدی به قــدری مورد توجه قرار گرفتند که 
اصل قضیه االن تقریباً از ذهن ما پاک شــده است. اگر االن از 
شما بپرسند از رایانه برای چه کاری استفاده می کنید، کمتر 
می گویید برای محاســبات. البته در آزمایشگاه ها و کارخانه ها 
هنوز از رایانه برای محاســبات اســتفاده می شود. اما اگر االن 
از ما بپرسند که چرا از رایانه استفاده می کنید، نقش اولیه ای 
که رایانه قباًل داشــت، االن دیگر در ذهن ما نیست. ما دیگر 
نمی گوییم که از رایانه برای محاســبه و پــردازش اطالعات 

استفاده می کنیم. 
خالصـة اتفاقـی کـه ظرف 30 سـال گذشـته افتـاده این 
اسـت کـه C در «Computer«  بـه چهـار C دیگـر تبدیـل 
شـد: »Collaboration« )همـکاری(، »Content« )محتـوا(، 
»Communication« )ارتبـاط( و » Community« )اجتماع(.  
این خالصة اتفاقی اسـت که 30 سـال اسـت ما با آن زندگی 

 . می کنیم
ســال 1370 ســرآغاز این موضوع بود کــه در ایران از 
رایانه برای»ارتباط« اســتفاده کنیم. تقریباً همان زمانی بود 
که  شــرکت »IBM« ایمیل های آفالین خودش را در اختیار 
پژوهشگران قرار داده بود.  یکی دو سال بعد، شرکت ندا رایانه 
»BBS« خود را برای اســتفادة عمومــی راه اندازی کرد. برای 
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اســتفاده از این امکان، افراد باید به شرکت ندا رایانه مراجعه 
می کردند و در آنجا مشــترک می شدند. بعد از آن یک آدرس 
ایمیل به آن ها داده می شد. اما آدرس ایمیل آفالین بود. شما 
اگر در 25 سال پیش از طریق سیستم ندا رایانه می خواستید 
یک ایمیل برای خودتان بزنید، 48 ســاعت طول می کشید تا 
ایمیلتان به خودتان برگردد. ایمیل آفالین بود. یعنی باید دور 

دنیا را می چرخید تا به »Inbox« خودتان برگردد. 
زمانــی که این مدت به 24 ســاعت کاهش پیدا کرد ما 
خیلی خوش حال شدیم. این تأخیر 24 ساعت در سال 1373 
Communica�« به »Computer »اتفاق افتاد. در واقع عبور از 

tion« بود و هنوز با ایمیل های آفالین کار میکردیم. وقتی ما 

توانستیم از طریق اینترنت و وب با هم ارتباط برقرار کنیم، این 
سؤال پیش آمد که حاال چه چیزی را می خواهیم به اشتراک 

بگذاریم. چون همان طور که می دانید، یکی از تعاریف ابتدایی 
ارتباط »به اشتراک گذاشتن« است. حاال قرار بود ما چه چیزی 

را به اشتراک بگذاریم؟ 
آنچه که باید به اشتراک گذاشته می شد، متن بود. بعضی 
از دانشمندان ارتباطات اعتقاد دارند که جهان یک متن است. 
همه چیز را متن می دانند. البته به تعبیری در ادبیات خودمان 
هم همین را داریم و می گوییم هر ورق برگ سبز، دفتری است 
از معرفت کردگار. یعنی خــود ما هم در ادبیاتمان همه چیز 
را در جهان یک متن می بینیم. از نظر دانشــمندان ارتباطات 
هم وقتی شما می خواهید از به اشتراک گذاشتن در محدودة 
ارتباطات صحبت کنید، باید متن را به اشتراک بگذارید. حاال 
Con� )که ایمیل به میان آمده اســت ما می خواهیم محتواها 

tent( را به اشتراک بگذاریم. اینجا بود که سر و کلة C دوم پیدا 
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شد. چون دیدیم که انواع متن ها روی وب قرار گرفتند. 
ما االن بیش از 20 سال اســت که دربارة روزنامه نگاری 
آنالین صحبت می کنیم. ابتدا از روزنامه نگاری الکترونیک در 
دهــة 1980 میالدی صحبت کردیم، اما آن زمان صحبتی از 
اینترنت نبود. آن زمان الکترونیک شــدن فرایند چاپ مورد 
توجه بود. صنعت چاپ به تدریج داشــت از امکانات دیجیتال 
و الکترونیک بهره می گرفت. 30 ســال پیش از روزنامه نگاری 
الکترونیک صحبت می شــد، اما 20 سال است که از »آنالین 
ژورنالیزم« و »ســایبر ژورنالیزم« که کلمه بســیار رایجی در 
فضای روزنامه نگاری است صحبت می کنیم. آن موقع ما باید 
محتواها را به اشتراک می گذاشتیم و طبعاً این محتوا به خاطر 
ویژگی های آن فضا می توانست شامل همة انواع محتواها باشد؛ 
محتواهایــی از جمله متن به معنــای حروف، متن به معنای 

عکس، متن به معنای صدا، متن به معنای تصویر متحرک و 
متن به معنای جمع همة اینها با هم. 

به همین خاطر اســت که ما حداقل از حدود سال 2002 
نه تنهــا از روزنامه نــگاری برخط صحبــت می کنیم، یعنی 
روزنامه نگاری که بســتر آن وب است و ویژگی ها و مختصات 
خــودش را دارد، بلکــه به تعبیر دیگری به نــام »مالتی مدیا 
ژورنالیزم«، یعنی روزنامه نگاری چند رسانه ای داریم؛ آن گونه 
روزنامه نگاری که از انــواع متن ها بهره می گیرد: حرف، صدا، 
تصویر و فیلم. ما در ایران اولین دورة روزنامه نگاری چندرسانه ای 
را در سال 1385 برگزار کردیم و به صورت آموزشی وارد بحث 

روزنامه نگاری سایبری و روزنامه نگاری چندرسانه ای شدیم. 
پــس روزنامه نــگاری دارای ایــن تقسیم بندی هاســت: 
روزنامه نگاری کاغــذی، روزنامه نگاری رادیویی، روزنامه نگاری 
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تلویزیونی و فتوژورنالیزم. این تقســیم بندی به 
صورت ســنتی در دانشــگاه های روزنامه نگاری 
وجود داشت. دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی 
قبل از انقالب دو دپارتمان داشت: روزنامه نگاری 
و روزنامه نگاری رادیو ـ تلویزیونی.  این ها از هم 
جدا بودند. امروزه در روزنامه نگاری چندرسانه ای 
تمام دپارتمان های روزنامه نگاری دنیا یکپارچه 
شده  است. یعنی کسی که برای نسخة کاغذی 
روزنامه نگاری می کند، باید مهارت روزنامه نگاری 
بــرای رادیو، تلویزیون و ســایت را هم داشــته 
باشــد. دیگر این طور نیســت که بگوییم یک 
نفر روزنامه نگار کاغذی اســت یا یک نفر فقط 

روزنامه نگار رادیویی است. هر روزنامه نگار موظف است که در 
دانشــگاه های روزنامه نگاری همة این مهارت ها را یاد بگیرد و 

همه را با هم اجرا کند.
االن افرادی را می بینیم که صبح در رادیو و بعد از ظهر در 
تلویزیون برنامه اجرا می کنند و بعد هم در سایت همان رسانه 
 »Guardian Unlimited« کار می کنند. کسی که در ســایت
کار می کند، همان کسی است که مطلبش در روزنامة گاردین 
هم منتشر می شود. اما مطلب را در  Guardian Unlimited به 
همراه فیلمی منتشر می کند که خودش آن فیلم را ادیت کرده 
است. االن مهارت های روزنامه نگاران مهارت هایی جامع است. 
منحصر به کاغذ، تلویزیون، رادیو یا فقط یک ســایت نیست. 
چون درک ما از متن، شــامل همة انواع متن  است. اینکه ما 
مثل قدیم ها قلم ســحر آمیز داشته باشیم، در جهان امروز به 
تنهایی معرف یک روزنامه نگار کامل و شــاخص نیست. چون 
در این صورت به ما می گویند که در کاغذ و قلم سحرانگیزتان 

محدود مانده اید. 
زمانی روزنامه نگاری جامع هستیم که بتوانیم 
برنامة تلویزیونی و رادیویی پیرامون گزارشمان را 
هم اجرا کنیم. همچنین بتوانیم محتوایی را هم 
برای سایت هم ارائه دهیم. این تحولی است که 
از لحاظ آموزشی در کار ما روزنامه نگارها پدیدار 
شده است. ما روزنامه نگارها باید متخصص چند 
رسانه ای باشیم. این اتفاقی است که در حرفة ما 
رخ داده اســت. گرچه باید گفت، با وجود اینکه 
10 سالی است دو دورة جامع روزنامه نگاری چند 
رســانه ای در ایران برگزار شده است، متأسفانه 
دانشــگاه های ما هنوز وارد این مرحله نشده اند. 
هنــوز آنچه در دانشــگاه های ایران به عنــوان روزنامه نگاری 
آموزش داده می شــود، روزنامه نگاری برای کاغذ است؛ آن هم 
برای روزنامــه. در حالی که جهان روزنامه از جهان مجله هم 

سال هاست که متفاوت شده است.
اما C ســوم، همان چیزی اســت که همــة ما درگیر آن 
هستیم. وقتی که امکان ارتباط با انواع محتواها و متن ها برای 
ما فراهم شد، موضوع به اشتراک گذاشتن آن ها پیش می آید. 
این همان چیزی اســت که به آن Web 2 می گوییم. عبور از 
Web1 به Web2، C ســوم را برای ما متجلی می کند. تفاوت 

 Web چیســت؟ تفاوتشان این است که پایة Web2 با Web1

2 مخاطب است. مخاطبی که االن خودش دوست دارد محتوا 
تولید کند. Web1 هنوز در جغرافیای دوران کهن رســانه ای 
است. این سایت ها همان منابع رسمی خبری هستند که محتوا 
تولید می کنند؛ مثل تمام ســازمان هایی که برای خودشــان 
سایت های رسمی خبری دارند. Web1 همان ساختار رسمی 

اینکه ما مثل قدیم ها 
قلم سحر آمیز داشته 
باشیم، در جهان امروز 
به تنهایی معرف یک 
روزنامه نگار کامل و 

شاخص نیست. چون 
در این صورت به ما 

می گویند که در کاغذ 
و قلم سحرانگیزتان 

محدود مانده اید. 
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)فرمال( رسانه ای است؛ یک منبع اصلی و موثق که در مقابل 
آن انبوه مخاطبان وجود دارد. اما Web2 سپهر مخاطبی است 

که عالقه دارد است محتوا تولید کند. 
بنابراین C سوم تحقق مشارکتی است که در مفهوم ارتباط 
وجود دارد. گفتیم که یکی از معانی ارتباط این اســت که ما 
محتوا ها، متن ها و معناها را به اشتراک بگذاریم. این C سوم در 
Web 2 کاماًل محقق شــد. البته در Web1 هم وجود داشت، 
اما در  Web2  جان گرفت. مصداق آشنای Web 2 که همة ما 
زمانی آن را داشــتیم اما امروز کمتر سراغ آن می رویم یا اصاًل 
کاری با آن نداریم، وبالگ ها هستند. چند سال از عمر وبالگ ها 
می گذرد؟ کلمة وبالگ به عنوان پربسامدترین کلمه در سال 
2004 انتخاب شــد. اما االن بیشتر ما به سراغ وبالگ هایمان 
نمی رویــم. وبالگ مصداق بارزی بــود. خودمان محتوا تولید 
می کردیم؛ ما آدم های معمولی، نه رســانه های بزرگ. در سال 
2005 پربســامدترین کلمه »پادکســت« بــود. االن ما یا از 

پادکست اســتفاده نمی کنیم، یا خیلی کم استفاده می کنیم. 
البته رسانه های رسمی  پادکســت دارند و در یک دوره همة 
ما به دنبال این بودیم که پادکست درست کنیم.  این تحولی 
کــه مخاطب خودش به صورت فعال درگیر تولید محتوا و به 

اشتراک گذاشتن محتوا باشد، در سپهر Web 2 رخ می دهد.
و بعد به C چهارم رسیدیم. حاال بر اساس C اول، C دوم  
و C ســوم، جامعه ها )Community( شکل می گیرند. بعد از 
پادکســت مهم ترین کلمه ای که مطرح شــد روزنامه نگاری 
شــهروندی بود  که اوج مشــارکت در تولید محتوا محسوب 
می شد. در روزنامه نگاری شهروندی، ما اوج مشارکت شهروندان 
را در تولید محتوا می بینیم که کماکان هم ادامه دارد. این اتفاق 
بســیار بزرگی اســت که در کائنات رخ داده است. شهروندان 
احساس می کنند که در مقام روزنامه نگار قرار دارند و می توانند 
محتوای روزامد معطوف به جامعه تولید کنند. به گونه ای که در 
تحوالت جامعه  تأثیر بگذارند. از آنچه که در وبالگ ها و فضای 
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روزنامه نگاری شهروندی در سال 2007 رخ  داد، 
به عنوان رکن پنجم دموکراسی تعبیر کرده اند. 
می دانیم که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 
هســتند. چــرا از وبالگ هــا و روزنامه نــگاری 
شــهروندی به عنوان رکن پنجم دموکراسی یاد 

شده است؟ 
ســه قوة مقننه، مجریه و قضاییه داشتیم. 
مطبوعــات به عنوان رکن چهارم جانب مردم را 
در تحوالت جامعــه می گرفتند. به این دلیل به 
وبالگ ها و روزنامه نگاری شهروندی گفتند رکن 
پنجم که یک چشــم ناظــر و خیلی جدی در 
جامعه محســوب می شود و حتی می تواند روی 
رکن چهارم تأثیر جدی بگذارد. خیلی از مسائلی 
که در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون نمی توانستیم 
مطرح کنیم یا اصاًل نمی خواستیم مطرح کنیم، 
امــا وبالگ ها یا روزنامه نگاری شــهروندی ما را 
مجبور کردند دیگر سکوت نکنیم. گاهی اوقات 
می خواهید دربارة موضوعی ســکوت کنید اما 
وقتی که در فضای وب آن موضوع پخش شــد، 
دیگر نمی توانید ســکوت کنیــد. مجبورید که 

واکنش نشان بدهید. 
اما اتفاقی که افتاد و C چهارم را کاماًل محقق کرد و همه 
ما درگیر آن هستیم، عبارت است از پدیدار شدن فیس بوک، 
اینستاگرام، گوگل پالس و مانند این ها؛ شبکه هایی که بر بستر 
جامعه ها پدیدار می شوند. یعنی جامعه ها شکل می گیرند و این 
شــبکه ها بر اساس آن ها پدیدار می شوند. در تلگرام  هم شما 
عضو گروه های مختلف هستید. تفاوت تلگرام با فیس بوک در 

این است که فیس بوک نماد شبکه است. چون 
شما پروفایل هایتان را به اشتراک می گذارید. در 
فیس بوک عالقه هایتان را به اشتراک می گذارید، 
اما در تلگرام در گروه های بسته هستید. پروفایلی 
را به اشــتراک نمی گذارید و امکان عبور ندارید. 
یعنی در تلگرام حتی اگر گروهتان بزرگ باشد، 
بــاز هم در قالب یک گروه رفتار می کنید. وقتی 
وارد فیس بوک می شــوید در قالب شبکه رفتار 
می کنید. امــا در تلگــرام از گروه ها نمی توانید 
عبور کنید، به همین خاطر است که فیس بوک 
و اینستاگرام شبکه هستند. در حالی  که تلگرام 
یک پیغام آور »Messenger« است و برای شما 
پیغام مــی آورد. هر دوی این ها بیانگر C چهارم 

هستند.
این جـا  تـا  کـه  را  بحثـی  بخواهـم  اگـر 
داشـته ام، در یـک جملـة فشـرده بیـان کنـم 
ایـن اسـت کـه: نبایـد بگوییـم روزنامه نـگاری 
دیجیتـال، بایـد بگوییـم روزنامه نـگاری چنـد 
روزنامه نـگاری،  امـروز  جهـان  در  رسـانه ای. 
در  اسـت.  رسـانه ای  چنـد  روزنامه نـگاری 
نیسـت.  مطـرح  دیجیتالـی  روزنامه نـگاری  امـروز  جهـان 
روزنامه نـگاری دیجیتـال مربـوط بـه قبـل از قرن بیسـت و 
یکـم اسـت. روزنامه نـگاری چندرسـانه ای یعنـی اینکـه مـا 
بایـد بدانیـم، بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن بـا مخاطـب باید 
از همـة تکنیک هـای رسـانه ای بهـره بگیریـم. عمـر جدایی 
کاغـذ از صـدا و فیلـم تمـام شـده اسـت. اگـر کاغـذ را بـه 

بدهیـد، کمتـر می خواننـد.  دسـت مخاطبـان 

بعد از پادکست 
مهم ترین کلمه ای 

که مطرح شد 
روزنامه نگاری 

شهروندی بود  که 
اوج مشارکت 

در تولید محتوا 
محسوب می شد. 
در روزنامه نگاری 

شهروندی، شهروندان 
احساس می کنند که 
در مقام  روزنامه نگار 
قرار دارند و می توانند 

محتوای روزامد 
معطوف به جامعه تولید 
کنند. به گونه ای که در 
تحوالت جامعه  تأثیر 

بگذارند
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در دانـش ارتباطـات حـدود 60 سـال یـک فرمول خطی 
داشـتیم. پرسشـی مطرح می شـد که از پرسـش های مقدس 
ارتباطـات اسـت. درسـت اسـت که عمـر آن 60 یا 70 سـال 
اسـت، امـا همچنـان ایـن پرسـش، در زمـرة پرسـش های 
پـر اهمیـت اسـت. وقتـی می خواسـتیم دربـارة یـک فراینـد 
رسـانه ای صحبـت کنیـم، می پرسـیدیم: چـه کسـی، چـه 
چیـزی را، از چـه طریقـی، خطـاب بـه چـه کسـی و بـا چـه 
هدفی می خواند؟ در این پنج سـؤال سـاده، ما تکلیف کسـی 

را کـه منبـع یـا فرسـتنده بـود و کسـی را کـه مخاطـب یـا 
گیرنـده بـود، روشـن می کردیـم. تکلیف محتوا را هم روشـن 
می کردیـم. در ایـن فرمـول خطی سـاده تکلیف همـة ارکان 
روشـن اسـت. سـال ها ایـن طـور تصور می شـود کـه تکلیف 
مـا روشـن اسـت. قدری که عمیق تـر به موضوع فکـر کردیم، 
دیدیـم کـه بـه این راحتی نیسـت. کشـف مخاطب و کشـف 
فراینـد ارتباطـات کار آسـانی نیسـت. بـا کمی دقـت متوجه 
می شـویم کـه پیـدا کـردن اینکـه چـه کسـی سـرآغاز یـک 

فراینـد ارتباطی اسـت، امر آسـانی نیسـت. 
وقتی بپرسید مخاطب روزنامة همشهری چه کسی است، 
من می گویــم: خانم خانه دار دیپلمه. خانم خانه دار دیپلمه به 
چه معنایی اســت؟ این فرد چیزی به ما نمی گوید. مخاطب 
ما در مجالت رشد چه کســانی هستند؟ می تواند یک معلم 
باشد. چه می گوید؟ وقتی ما با این کلیدواژه ها روی مختصات 
جمعیت شناختی می رویم، این ها چه کمکی به ما می کنند؟ 
مثاًل می گوییم مخاطب ما کارمند، کارگر یا مهندس اســت. 
این ها کلماتی هســتند که ما به لحاظ آماری به کار می بریم. 
فهم اینکه مخاطب کیست، بسیار کار پیچیده ای است. ما در 
ایران دانش مخاطب شناسی نداریم. می خواهم الگویی به شما 
معرفی کنم که الگوی قطعی نیســت. اما  ببینیم همکاران ما 
در خارج از ایران چگونه به مخاطب نگاه می کنند و ببینیم آیا 
ما می توانیم از نگاهی که آن ها دارند، به نوعی اســتفادة بومی 
کنیم یا خیر. این چیزی که االن توضیح می دهم، علم نیست، 
بلکه بیان یک تجربة مرســوم در خارج از ایران است. بسیاری 
از همکاران ما که می خواهند به ســراغ انتشار مجله و روزنامه 
در دنیا بروند، معموالً در این مسیر حرکت می کنند. اما معنای 
آن الزاماً درست بودن آن نیست. خود آن ها هم در حال تجربه 
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کردن هستند.
همة ما با »هرم مازلو« آشــنا هســتیم. در 
پایین ترین ســطح این هرم نیازهای زیســتی 
و در باالترین ســطح خودشــکوفایی قرار دارد. 
در الگویی که می خواهم شــرح بدهم و الگوی 
معروفی هم هســت و باز هم تأکید می کنم که 
در حال آزمایش اســت و هنوز به صورت قاعده 
درنیامده، برای اینکــه مقداری دقیقتر بحث را 
مطرح کنند، یک واژه شناسی بر مبنای هرم مازلو 
تعریف کرده اند. بر اساس سطوحی که نیازها در 
آن ها معرفی شده اند، یک سلسله صفت تعریف 

شده است. 
مثــاًل در پایین ترین ســطح کــه نیازهای 

فیزیولوژیک قرار دارد، کلمة »بقا« )Survival( را می بینید. در 
رأس هرم سه ردیف »تعالی« )Transcendence(، »خالقیت« 
Aes�( »و »نیازهای زیبایی شناســانه )Self-actualization(

thetic needs( را در هم ادغام کرده و با عنوان »روشن فکری« 

)Enlightenment( نشــان داده اســت. »نیاز به دانســتن و 
فهمیــدن« )Need to Know & Understand( را »کشــف 
کردن« )Discovery( گذاشــته اســت.   بر اساس این هرم 
و کلیدواژه هایی که در ســمت راســت آن وجود دارد، گروه 

مخاطبان تعریف شده است: 
• گروه اول: محتاط هــا )The Resigned(: مخاطبانی 
که در سطح نیازهای زیستی قرار می گیرند، همیشه گذشته 
برایشان مطلوب است، اهل نظم و قانون هستند و شعارشان این 
است: »وظیفه ات را انجام بده و در کار دیگران دخالت نکن.« 
به سلســله مراتب طبقاتی اعتقاد دارند. نوعی ملی گرایی در 

وجودشان هست و در برابر تغییر مقاوم هستند. 
این ها معموالً ارزش های مستمری دارند که در 
طول زمان شــکل گرفته انــد و تقریباً غیر قابل 
تغییر هستند. گذشته برای آن ها یک نوستالوژی 

است. هدف اصلی آن ها در زندگی بقاست.
باید بدانیم دانستن اینکه مخاطب من معلم 
اســت، به تنهایی کفایت نمی کند. باید خیلی 

اطالعات دیگر از او داشته باشیم. 
 The( چارچوب شــکن ها  دوم:  گروه   •
Struggler(: مخاطبانی که قواعد را می شکنند 
تا خودشان را حفظ کنند. جهت گیری روشنی 
در زندگی شان ندارند. در جامعة مصرفی از خود 
بیگانه شده اند. نمی توانند هدفی را برای خودشان 
تعریف کنند که به آن برســند. به شــدت دنبال این هستند 
که کســی به آن ها کمک کند. برای امروز زندگی می کنند و 

نقشه ای برای فردایشان ندارند. 
 :)The Mainstream( گروه ســوم: جریان اصلــی •
آدم هایــی معمولی و افرادی اهل قاعــده  و همرنگ جماعت 
هســتند. امروز پس انداز می کنند برای فــردا. نقش پدری یا 
مادری در آن ها خیلی قوی اســت. از نزاع و ریســک پرهیز 
می کنند. برای آن ها هرچیزی باید سر جای خودش قرار بگیرد. 

بیمه و بازنشستگی، و آرامش و امنیت برایشان مهم است. 
• گروه چهارم: رویاپردازها )The Aspirer(: کســانی 
که دنبال جایگاهی هســتند و این جایگاه از این نظر برایشان  
اهمیــت دارد که دیگران چه می گویند. افرادی هســتند که 
دوست دارند ببینند از نگاه دیگران چگونه دیده می شوند. برای 

آن ها هرچیزی دارای یک ارزش تصویری است. 

در جهان امروز 
روزنامه نگاری، 

روزنامه نگاری چند 
رسانه ای است. 
روزنامه نگاری 

چندرسانه ای یعنی 
اینکه ما باید بدانیم، 
برای ارتباط برقرار 

کردن با مخاطب باید 
از همة تکنیک های 
رسانه ای بهره بگیریم.
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 )The Succeeded) گروه پنجم: موفق ها •
افرادی با انگیزه های قوی هستند، جهت گیری و 
هدف دارند. اهل رقابت اند، ثبات دارند، به سازمان 
و اخالقیات سازمانی باور دارند و اهل آمار و ارقام 
هســتند. از رفتار خودشــان پاداش می گیرند 
و منتظر تأیید شدن توســط دیگران نیستند. 
به عبارت دیگر، خودشــان به خودشان پاداش 
می دهند. اهل چالش هســتند، کاماًل اعتماد به 
نفس دارند، هدفمند حرکت می کنند و دوست 
دارند که ســازمان دهی بشــوند و سازماندهی 

بکنند. هستة  اصلی نیازشان هم کنترل است.
 :)The Explorer( گروه ششم: کاشف ها •
در زندگی به دنبال تجربه های تازه هستند. دوست 

دارند از قاعده ها و مرزهای مرسوم عبور کنند. تفاوت های فردی در 
آن ها بارز است. 

افراد   :)The Reformer( • گروه هفتم: اطالح طلب ها 
که در باالترین ســطح هرم مازلو قــرار دارند، کنجکاوند و به 
دنبال تعالی هستند. آزاده  اندیش اند، در مقابل آشوب، تحمل 
و پایداری دارند و بر اســاس غریزه های شخصی شان تصمیم 
می گیرند. برای هر پرسشی پاسخ های مختلفی دارند. به آزادی 

عالقه دارند و پرسشگرند.
بهـره ای  ایده هـا  ایـن  از  می توانیـم  آیـا  ببینیـم  حـاال 
بگیریـم؟ یکـی از نشـریات معـروف دنیا بـرای اوقـات فراغت 
نشـریة Time Out اسـت. ایـن نشـریه بـه شـرکتی کـه کار 
پژوهشـی انجام می  دهد،  سـفارش اسـتخراج داده های مورد نیاز 
را بـرای شـناخت تیـپ مخاطـب را داده اسـت. نکتـة مهم این 
اسـت کـه این نشـریه برای گـروه مخاطب خودش شـخصیتی 

تعریـف کرده اسـت. این مورد برای مجالت شـما 
هـم شـاید مناسـب باشـد. شـما هـم بایـد برای 
مخاطبان خودتان شـخصیتی تعریـف کنید. این 
شـخصیت را بـر اسـاس ادبیاتی که تـا االن با هم 

بحـث کردیـم، می توانیم تعریـف کنیم. 
Time Out شـخصیت مخاطبان خودش را 

در قالب دو تیپ »جست وجوگرهای فرهنگی« 
»ماجراجوهـای  و   )Cultural Explorers(
معرفـی   )Social Adventures( اجتماعـی« 
کـرده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن دو کلیـدواژه 
ماجراجـوی  مخاطـب  کـه  می کنـد  تحقیـق 
انجـام  زندگـی  در  کارهایـی  چـه  اجتماعـی 
می دهـد. مثـاًل، چه غذایـی را کجـا می خورد؟ 
مـا در مجـالت رشـد می گوییـم مخاطـب مـا دانـش آمـوز 
بازیگـوش اسـت. بازیگوشـی بـه چـه معنایـی اسـت؟ یعنی 
چـه کاری می کنـد؟ وقتـش را کجا می گذرانـد؟ مخاطب ما 
دانش آمـوز درس خـوان اسـت یعنـی چـه؟ یعنـی وقتش را 
کجـا می گذرانـد؟ مخاطـب من معلم بـا گرایـش اجتماعی، 
اهـل سیاسـت، اهل فناوری اسـت یعنی چه؟ کجـا می رود؟ 
چـون  کجاهاسـت؟  او  پاتوق هـای  می خـورد؟  غـذا  کجـا 
می خواهیـم بـه آن هـا سـرویس بدهیـم. وقتـی می خواهـد 
گـزارش تهیـه کند، مـی رود از همان جاهایـی که مخاطبش 

هـم مـی رود، گـزارش تهیـه می کنـد. 
نکتة مهم این اسـت که ما باید چندرسـانه ای باشـیم، 
امـا مسـئلة ما بـرای مخاطب امـروزی فقط چندرسـانه ای 
شـدن نیسـت. مخاطـب امروزی ما در سـال های گذشـته 
این میل را در خودش نشـان داده اسـت که دوسـت دارد، 

ما باید بدانیم نشریه 
را برای افرادی منتشر 

می کنیم که فقط 
مخاطب ما نیستند 

بلکه تحت تأثیر یک 
سپهر پر از رسانه 

در سطوح متفاوت، 
از رسانه های بسیار 
صمیمی برای او تا 

رسانه های بسیار بزرگ 
جمعی قرار دارد
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طـرف تعامـل قـرار بگیـرد. او نمی خواهـد فقـط شـنونده 
باشـد و می خواهـد خودش هـم محتوا تولیـد کند. ممکن 
اسـت شـما بگوییـد که مـا به صورت سـنتی بـرای دانش 
آمـوزان یـا معلمـان نشـریه را منتشـر می کنیـم. امـا باید 
بدانیـد کـه جغرافیـای بحـث تغییـر کرده اسـت. مـا باید 
بدانیـم نشـریه را بـرای افرادی منتشـر می کنیـم که فقط 
مخاطـب مـا نیسـتند بلکـه تحـت تأثیر یـک سـپهر پر از 
رسـانه در سـطوح متفاوت، از رسـانه های بسـیار صمیمی 
بـرای او تـا رسـانه های بسـیار بـزرگ جمعـی قـرار دارد. 
بنابرایـن لزومـاً آنچـه را که مـا بگوییم، مخاطب برداشـت 
نخواهـد کـرد. بـه محض اینکه مـا چیزی بگوییـم، ممکن 
اسـت مخاطـب آن را بـا دیگـران بـه اشـتراک بگـذارد و 

نظـر آن هـا را بخواهد. 
مخاطب ما فردی است که متن دیگر مانند گذشته برایش 
جذابیــت ندارد. مخاطب ما با تصویــر و صدا زندگی می کند. 
گوشــی تلفن همراهش دائماً با اوســت و همه چیز را چک 
می کند. امروز همه اهل جست وجو در گوگل هستند. مخاطب 
  Browse امــروز تا حدود زیادی حوصلة خواندن نــدارد. اهل
کردن )مرور کردن(  است. مخاطبی که با گوشی چک می کند، 
اهل خواندن متن های طوالنی نیست و به سرعت از متن  های 

طوالنی عبور می گذرد. 
مـن قبـل از اینکـه بـه این جلسـه بیایـم، از دوسـتان 
معلمـم در خـارج از ایـران خواسـتم تا مـرا راهنمایی کنند 
کـه اگـر بخواهم همة  بحث رسـانه ای دنیا را برای شـما در 
یـک جملـه خالصـه کنـم، چه بایـد بگویـم. آن هـا گفتند: 
»فقـط موبایـل!« یعنی سرنوشـت مـا را فقط گوشـی تلفن 

همـراه رقـم خواهد زد. 
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برگزاری سلسله جلسات »فرایند تولید دیجیتالی 
نشــریات رشــد« بیانگر این موضوع است که »دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی«، عالوه بر استفاده از 
قابلیت های رسانه های نوشتاری، ناگزیر به استفاده از 
قابلیت های فضای مجازی هم هست. با توجه به اینکه 
در دهة اخیر شمارگان نشریات تخصصی تنزل داشته، 
مشخص شده اســت که مخاطبان نشریات رشد مایل 
به دریافت این مجالت از راه غیر از نشــریة فیزیکی 
هستند. در حال حاضر نسخة PDF نشریات رشد یک 
ماه پس از انتشار نسخة کاغذی، بر روی سایت مجالت 
رشد بارگذاری شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. 
از آنجا که دفتر تکنولوژی آموزشــی و دفتر انتشارات 
کمک آموزشــی با هم ادغام شــده اند، قابلیت ها و 
بسترهای فنی حوزة فناوری در این دفتر بیشتر فراهم 
آمده اســت. همچنین، چون در نسخة جدید نشریات 
رشد قابلیت هایی طراحی شــدند تا این نشریات به 
شکل جذاب تر و تعاملی تری ارائه شوند، نیاز است که 
بسترهای ذهنی و فرهنگی این کار را برای سردبیران 
نشریات رشد پررنگ تر کنیم. در گام نخست نگرش باید 

اصالح شود تا در گام بعدی مهارت ها هم آموخته شوند. 
آنچه در پی می آید، متن ســخنرانی دکتر یونس 
شکرخواه و دکتر حســن نمکدوست تهرانی در تاریخ 
22 شهریور 1396 در حضور همکاران دفتر انتشارات 

و تکنولوژی آموزشی است.
• • •

حسن نمکدوست: خیلی وقت ها ما تصور می کنیم، اتفاقی 
که االن با آن مواجه هستیم اولین بار است که در تاریخ اتفاق 
افتاده. ولی نکتة مهم این است که وقتی ما تاریخ ارتباطات و 
رسانه ها را مطالعه می کنیم، می بینیم که شبیه اتفاقی که االن 
با آن درگیر هستیم و شبیه بحث هایی که االن مطرح می شوند 

همواره در طول تاریخ مطرح بوده اند. 
 ،Popular Mechanic بر اساس ارزیابی پژوهشگران نشریة
چاپ دومین اختراع تأثیرگذار در تاریخ جوامع انســانی است. 
چــون جهان قبل از چاپ با جهان بعد از چاپ کاماًل متفاوت 
بود. از زمانی که چاپ به معنی استفاده از حروف متحرک در 
دستور کار جوامع قرار گرفت  آنچه ما به آن دانش و شناخت 
می گوییم و تجلی آن در قالب چاپ کتاب بود، همگانی شــد. 
در حالی که کتاب های دست نویس در غرب در اختیار کلیسا و 

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

سومین نشســت علمی ـ کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

زندگی دیجیتال یک انتخاب نیست!
سخنرانان: دکتر یونس شکرخواه، دکتر حسن نمکدوست تهرانی
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پادشاه بود. تولید کتاب در غرب از نظر اندیشه ای 
محدود بود. کلیساها و پادشاه ها محتوا را تعیین 
می کردند. همچنین تولید کتاب بسیار سخت و 
گران بود. نوشــتن کتاب کار آسانی نبود. کاغذ 
به معنی متعارف وجود نداشــت. آن زمان قطع 
کتاب ها بسیار بزرگ بود، چون کاغذ به صورت 

امروزی وجود نداشت. 
گفته می شود که چاپ زنجیر را از پای کتاب 
باز کرد. این به دو معناست: یکی معنای ذهنی آن 

است، یعنی به کتاب مجال داد که گسترش پیدا کند. اما یک 
معنای واقعی مادی هم داشــت. اگر شما به دائره المعارف های 
مربوط به ارتباطات مراجعه کنید می بینید که نقاشی هایی از 
قرن های  9، 10 و 11 وجود دارند که نشــان می دهند کتاب 
روی رحل های بســیار بزرگی قرار دارد؛ چون کتاب بزرگ و 
سنگین است. بعد برای اینکه کتاب دزدیده نشود، آن را سوراخ 
کرده و زنجیری از آن عبور داده اند. به هر حال، یکی از دالیل 
عالقة ما به کتاب این اســت که برای ما کتاب برابر اســت با 

معرفت و شناخت. 
دو نفر از بزرگترین دانشمندان تاریخ ارتباطات در دنیا، به 
نام های ایسا بریگز و پیتر بِرک، کتابی نوشته اند در دو جلد 
به نام های »تاریخ اجتماعی رسانه ها از گوتنبرگ تا اینترنت« و 
»تاریخ اجتماعی شناخت از دائره المعارف تا ویکی پدیا«. در هر 
دوی این کتاب ها موضوع کتاب موضوع بسیار با اهمیتی قلمداد 
شده است. وقتی شما سراغ تاریخ رسانه ها می روید، می بینید 
کتاب و چاپ جایگاه ویــژه ای دارد. به محض اینکه کتاب در 
قالب چاپ حروف متحرک منتشر شد، سیل انتشار کتاب های 
ممنــوع تا آن زمان هم جاری شــد. تا قبل از چاپ، کتاب در 
انقیاد کلیسا و پادشاهان بود. به محض اینکه چاپ سررسید، 
همه آدم ها، هر کس که اندیشــه ای داشت و فکر می کرد باید 

اندیشه اش را گسترش بدهد، رفت به سراغ اینکه 
اندیشــه اش را در قالب کتاب های چاپی منتشر 
بکند. به این ترتیب جهان متحول شــد. افرادی 
که نمی توانستند اندیشه هایشان را منتشر کنند، 
حاال به مدد چاپ موفق به انجام این کار شــده 
بودند. اولین فهرســت هایی که در دنیا منتشر 
شدند، فهرست کتاب های ممنوعه بودند. در آن 
زمان کلیسا از مردم می خواست که آن کتاب ها 
را نخوانند. تا آن موقع کتابی برای نخواندن وجود 
نداشت. به محض اینکه چاپ آمد، سر و کلة کتاب های نخواندی 
هم پیدا شد. این به معنای مشارکت جامعه در تولید محتوا به 
مدد چاپ بود. وقتی ما سراغ روزنامه می رویم هم همین اتفاق 
می افتد. قبل از اینکه واژة Newspaper مطرح شود، تم دیگری 
با عنوان Newsletter یعنی نامه های خبری مطرح شــد. در 
زمان قدیم، وقتی بازرگانان و تاجران شهرهای متفاوت با هم 
به مشارکت دست پیدا می کردند، خبرهای مربوط به بازارشان 
را از طریــق نامه برای هم می فرســتادند. چاپ امکان داد که 
این کاغذهای فردی به کاغذهای جمعی تبدیل شوند. یعنی 
عده ای پیدا شدند به عنوان متخصص نوشتن Newsletter  که 

نمکدوست: بر اساس 
ارزیابی پژوهشگران 
Popular Me�نشریة 

chanic، چاپ دومین 

اختراع تأثیرگذار در 
تاریخ جوامع انسانی 

است

دکتر حسن  نمکدوست تهرانی
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یک نامه را برای همه می نوشتند. این اتفاق قبل 
از Newspaper بود. هنوز هم Yahoo برای شما 

Newsletter می فرستد. 

در مرحلة بعــدی، از روزنامه گذشــتیم و 
وارد ساحت تلفن شــدیم. همة ما می دانیم که 
گراهام بل مخترع تلفن اســت. اما شاید کمتر 
بدانیم که بعد از اختراع تلفن در ســال 1893، 

فردی به نــام توشکاش، یک شبکة تلفنی خبری، سرگرمی 
و آموزشــی به نام تلفن »هیرموندو« )Hirmondo(  تأسیس 
کرد. نحوة کار شــبکة تلفنی هیرموندو به این صورت بود که 
در ســاختمانی تعدادی آدم نشســته بودند. آن ها هر روز در 
ساعت های معین اخبار روز را برای مشترکان تلفن  پشت تلفن 
می خواندند. یعنی مشــترکان تلفن در ساعت معینی گوشی 
تلفن را که بر می داشتند، آن طرف گوینده های خبر نشسته 
بودند )هنوز تلویزیــون و رادیو در کار نبود(  و یک عده برای 
آن ها خبرهای روز را می خواندند. وقتی کار این شبکة تلفنی 
خبری گرفت، آن ها به این نتیجه رســیدند که از طریق تلفن 
به غیر از خبر می توانند مطالب دیگری را هم در اختیار مردم 
بگذارند. کنسرت پخش می کردند، کشیش هایی را پیدا کردند 
که بیایند پای گوشی تلفن و مردم را موعظه کنند و آموزش 
زبان می دادند. وقتی رادیو  اختراع شد، یک رسانة خبری بود. 

رادیو هنوز هم یک رسانة خبری است. 
در آستانة جنگ جهانی دوم، وقتی تلویزیون اختراع شد، 
بیشترین سهمی که برای خود گرفت، اطالع رسانی جنگ بود. 
مــا قبل از تلویزیون و تقریباً هم زمان با  رادیو، ســینما را هم 
 Newsreel داشتیم. ســینما اولین گامی که برداشت، پخش
به معنای فیلم های خبری بود. مردم به ســینما می رفتند و 
فیلم های خبــری را نگاه می کردند. برای تلویزیون هم همین 

اتفاق افتاد. پخش اخبار وظیفة اصلی تلویزیون 
بود. شبکه های پخش مســتقیم هم بیشترین 
ســهم را در پخش مستقیم اخبار داشتند. االن 
هم شبکه هایی داریم که پخش 24 ساعته اخبار 

پخش می کنند. 
اما معنای ســواد یعنی ارتباط برقرار کردِن 
به سامان با رســانة زمان. رسانة زمان چیست؟ 
نمی شود تاریخ سواد را از تاریخ سواد رسانه جدا کرد. ما چون 
فکر می کنیم سواد یعنی کتابت، پس فکر می کنیم سوادهای 
دیگر وجود ندارند. در حالیکه امروزه ســواد رسانه ای مساوی 
با ســواد است. من اگر نتوانم با اینترنت سر و کار داشته باشم 
بی سوادم یا حداقل بخش مهمی از سواد را ندارم. اگر بخواهیم 
واقع بینانه زندگی طبیعی داشته باشیم، نه اینکه فقط سردبیر 
باشیم، ناچار هستید سواد داشته باشید و آن هم سواد به شکل 
امروزی آن. ما نمی توانیم معلمی باسواد باشیم اما سواد درک 
فیلم را نداشته باشیم. چون ساعت های بسیار زیادی از  زندگی 
دانش آموز ما، خود ما و خانوادة ما در ارتباط با فیلم معنا می شود. 
ما نمی توانیم با سواد باشیم، اگر سواد سر و کار داشتن با اینترنت 
را نداشته باشیم. چون زمان بسیار زیادی از زندگی آد م هایی که با 
آن ها در تعامل هستیم، در این فضا سپری می شود. جریان طبیعی 
زندگی مساوی است با جریان طبیعی تحول رسانه ای. نمی توان 
تاریخ  انسان و تاریخ تحول جامعة انسانی را از تاریخ رسانه و تاریخ 
تحول رسانه ها جدا کرد. ما نمی توانیم جهان را بدون کتاب، روزنامه، 

رادیو و تلویزیون تصور کنیم. 
• • •

یونس شکرخواه: به نظر من باید هر طور که می توانیم 
به وب عادت کنیم. یک بخش آن مهارت زندگی اســت و بلد 

نبودن آن بسیار بد است.

نمکدوست: اولین گامی 
که   سینما برداشت، 
پخش Newsreel  به 

معنای  فیلم های خبری 
بود
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شکرخواه: مرز شما 
سردبیران با یک فرد 

امروزی، به غیر از 
روزنامه نگاری، جنبة 
دیگری هم دارد که 

زندگی دیجیتال نامیده 
می شود

  )Digital Life( »یعنی »زندگی دیجیتال 
  )Digital( Skills »و »مهارت هــای دیجیتــال
اســت که باید بلد باشــیم. بخش دیگر رسانه              
Media اســت. در حــوزة »مطالعات رســانه« 

موضوع قدری فرق می کند. اگر شــما با یکی از 
بســتگان خود دربارة »لید« یا »سوتیتر« حرف 
بزنید، احتماالً او نمی داند که منظور شما چیست. 
اما روزنامه نگاری فقط همین دو سه لغت نیست. 
مرز شما ســردبیران با یک فرد امروزی، به غیر 

از روزنامه نــگاری، جنبة دیگری هم دارد که زندگی دیجیتال 
نامیده می شــود. هیچ وقت برای پیوستن به جریان وب دیر 
نیست. چون بسیار کار ساده ای است. االن ایمیل زدن از نامه 
نوشتن آسا ن تر است. اگر آسان تر نبود، نامه ها باقی می ماندند. 
فلسفة اول برگزاری این سلسله جلسات این است که نشریات 
کاغذی جمع و به نشریات آنالین تبدیل شوند. حتماً گروهی 
هم بین شما وجود دارند که مخالف این امر هستند. کدام یک 
برنده می شــوید؟ به فرض اینکه طرفداران آنالین شدن برنده 

بشوند، باید دنبال ثبات باشیم. 
اسباب تغییر کدام اند؟ سازمان تغییر کجاست؟ چه کسی 
عامل تغییر اســت؟ رســانه ها  در ادبیات چپ، ناقل تغییرات 
هستند، عامل تغییرات نیســتند. در ادبیات کالسیک چپ، 
هیچ رسانه ای عامل تغییر نیست. در ادبیات چپ به جنبه های 
اقتصادی و سیاسی توجه دارند. می کوشند دریابند که رسانه 
در کدام نقطة نقشــة قدرت و ثروت قرار دارد. پول آن را چه 
کسی می دهد و قدرت آن را چه کسی تأمین می کند. رسانه 
در حال انتقال دیدگاه ها، بینش ها و ارزش های محوری سازمان 
پشت ســر خودش به دیگران است. خودش نمی تواند تغییر 

ایجاد کند. تغییر جای دیگری رخ می دهد.

 معلم ها چگونه می خواهنــد دانش آموزان 
خودشــان را به فضای آنالین عادت دهند؟ من 
از ســال 2003 عضو تیم  ایران در مذاکرات ژنو 
در بخش جامعة اطالعاتی هستم. در سال 2003 
 )Vision( »دو سند نوشــتیم با عنوان »بینش
و »مأموریت« )Mission(. در ســال 2005 در 
کشور تونس دو سند دیگر به آن اضافه شد. از سال 
2005 تا سال 2016 آن چهار سند ادغام شدند و به 
دو سند تبدیل شدند. آن دو سند به مجمع عمومی 
سازمان ملل فرستاده شدند و پس از انجام تغییراتی روی آن ها، ما 

باید تا سال 2020 آن تغییرات را انجام بدهیم. 
دارد  وجـود  گانـه ای  عمـل 11  خطـوط  سـند  آن  در 
کـه خـِط عمـِل هفـت آن E-Applications  )کاربردهـای 
الکترونیکـی( اسـت. E-Education )آمـوزش الکترونیکـی(، 
E-Learning )یادگیـری الکترونیکی(، E-Health )بهداشـت 

الکترونیکـی( و E-Agriculture )کشـاورزی الکترونیکی( هم 
زیـر مجموعـة آن قرار می گیرنـد. یعنی شـما ناگزیر به عمل 
بـه آن هسـتید. مـادة دو ایـن سـند» مقتـدر کـردن افـراد« 
)Empowerment( در حـوزة دیجیتالـی اسـت. پس ما دربارة 
انتخـاب حـرف نمی زنیـم. طبـق ایـن سـند، هیـچ پزشـکی 
حق ندارد نسـخه اش را روی کاغذ بنویسـد. او باید در شـبکه 
بنویسـد تـا مـا بدانیم چند نفـر امـروز قرص سـرماخوردگی 
مصـرف کرده انـد یـا اینکـه همیـن االن بدانیـم، چنـد واحد 
خـون در کشـور مصـرف شـده اسـت. پـس انتخابـی وجـود 
نـدارد. مـا از یـک اضطرار صحبـت می کنیم. به نظـر من این 
جلسـه بـرای افـرادی که به ایـن موضوع باور ندارند، مناسـب 
نیسـت. ایـن افـراد باید از مجموعة مجالت رشـد جدا شـوند. 
ایـن افـراد می توانند ادبیـات انتقادی خوبی علیـه فضای وب 
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تولیـد کنند.  
مهارت های دیجیتالی )Digital Skills( که 
ما در حوزة رسانه ها )Media( نیاز داریم داستان 
دیگری دارد. وقتی ما از مدیا صحبت می کنیم، 
چند گونه داریم: بخش هایی از آن صورت بندی 
تاریخــی دارند. در زمان هــای قدیم قرائت خانه 
داشتیم که در آن یک نفر برای دیگران مطالبی را 
می خواند. یا زمانی بود که کتاب ها قفل می شدند 
تا دزدیده نشوند. تا گوتنبرگ که حروف متحرک 
را برای چاپ انتخاب کرد و ما به غلط میگوییم 

ماشین چاپ.
اما طبقه بندی امروز به این صورت اســت: یک مجموعه 
رسانه  های چاپی )Printed Media( داریم. در برابر رسانه های 
چاپی، رســانه های دیجیتال قرار دارد. چــرا دیجیتال مدیا؟ 
چــون محتــوای )Content( آن از خط و چاپ به صفر و یک 
تبدیل می شــود. پس بــه محض اینکه از رســانه های چاپی 
خارج می شــویم، به حوزة رسانه  های دیجیتال وارد می شویم. 
اما رســانه های دیجیتال با رسانه های آنالین یا برخط تفاوت 
دارد. رســانه های برخط حاوی صفر و یک هایی هســتند که 

روی وب قرار می گیرند. رسانه های دیجیتال بین 
رسانه های چاپی و رسانه های برخط قرار دارند. 
از اسم ها درست استفاده کنیم. وقتی می گوییم 
دیجیتال، یعنی محتوای ما صفر و یک اســت. 
همــة ما »فلش مموری« و »هارد اکســترنال« 
داریم. آن ها رسانه های دیجیتال هستند. چون 
کتاب هایتان را کــه در آن ها ریخته اید و صفر و 
یک شده اند. اما رسانة آنالین آن زمانی است که 

فلش مموری شما به وب وصل می شود. 
ما امروز از »رســانه های ســایبری« حرف 
 )User( می زنیم. در رسانه های سایبری سیستم بیشتر از کاربر
کار می کند. سیســتم رو به 100 است و کاربر رو به صفر. هر 
قدر جلوتر می رویم سایبری تر می شــویم. در سایبری شدن 
پَست فِِرست های سیســتم در برابر درخواست هایی که شما 
می خواهید  به آن بدهید، به اوج می رسد. به چهار دسته بندی 
اشاره کردیم: رسانه های چاپی، رسانه های دیجیتال، رسانه های 
برخط و رسانه های سایبری. زمان های که در آن هستیم، زمانة 
سایبری است. کشورها، شهرها و آدم ها دست خودشان است که 
کجای طیف رسانه های چاپی تا رسانه های سایبری خودشان را 
قرار دهند. ما واقعاً افرادی داریم که کتاب را ترجیح می دهند. 

نکته این است که جایگاه شما به عنوان سردبیر کجاست؟ 
از آن چهار دسته ای که به شما گفتم انتخاب کنید که در 
کجای آن قرار دارید. اگر رسانه های چاپی را انتخاب می کنید 
جای شــما در این جلسات نیست. اگر می خواهید رسانه های 
دیجیتال داشــته باشــید در مورد یادگیری الکترونیکی فکر 
می کنید، بدون اینکه وارد کار روزنامه نگاری شوید و می خواهید 
کمک آموزشی را مدرن تر کنید. این چیزی است که االن در 
آن هســتیم. اما اگر می خواهید فکر ســایبری داشته باشید، 
صادقانه بگویید چند نفر از شــما وب ســایت تان را دیده اید؟ 

شکرخواه: ما امروز از 
»رسانه های  سایبری« 

حرف می زنیم. در 
رسانه های  سایبری 
سیستم  بیشتر از 
کاربر کار می کند. 

سیستم رو به 100 است 
و کاربر رو به صفر

دکتر یونس شکرخواه
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نکته اینجاســت که اگــر دیده ایــد، چند نفر 
می توانند بگویند که چه متغیرهایی در صفحة 
اول سایت تان وجود دارد؟ خبر کجای صفحه کار 
شده است؟ فایل های PDF کجا هستند؟ اگر فکر 
می کنید که رسیدن به طبقة رسانه های سایبری 
کار آسانی است، لطفاً از رویاهایتان بیرون بیایید. 
حتی تبدیل شدن نشــریات رشد از رسانه های 
دیجیتال به رسانه های آنالین کار آسانی نیست. 

برای این اتفاق ساختارهایی وجود دارند. 
مـن می توانـم قدم هـای اولیه را بگویـم، اما 
ترجیـح می دهـم کـه واقعـاً بـا یکدیگـر حـرف 
بزنیـم. در ایـن موضـوع بایـد خواسـتن وجـود 
داشـته باشـد. بایـد دربـارة آیتم هایـی خـاص 
صحبـت کرد. باید یک نشـریة خـاص را مطرح 
کنیـم و بپرسـیم بـا آنچـه بایـد بکنیـم. تغییر 

پدیـدة خیلی سـختی اسـت. عادت هـای خـوب نجات بخش 
و عادت هـای غلـط مثـل تارعنکبـوت هسـتند کـه آرام آرام 
همچـون میله هـای قفس می شـوند. مـن پیشـنهاد می کنم، 
جلسـاتی بگذاریـم و بخواهیـم که دوسـتان غر بزنند. سـپس 
بگوییـم حاال راهتـان را ارائه بدهیـد. افرادی را کـه واقعاً طرفدار 
تغییـرات در فضـای مدرن هسـتند، جمع کنید. ببینیـد با این 
افـراد چـه کار می توانید انجـام بدهید تا در حـوزة کارتان تغییر 

ایجـاد کنید. 
بهتر اسـت از اول بگوییم یک سلسـله ایده هـای خاص نیاز 
داریـم. آدم هـای خـاص برونـد بـه دنبـال ایده های خـاص. این 
مؤثرتریـن شـکل در فضـای وب امروز اسـت. بعد نوشـتن برای 
وب را به صورت مسـئله ای جداگانه دنبال کنیم. االن زمان ورود 
به حوزة نوشـتن برای وب نیسـت. مسئلة شـما االن وب نویسی 
نیسـت. مسـئلة شـما االن تغییر بینش اسـت. بینش شما ابتدا 

بایـد تغییر کند. یک مجله را بـرای نمونه انتخاب 
Inter� )کنیـد و ببینیـد که آیا امـکان »تعاملـی« 

active( کـردن آن هسـت یـا خیر. ممکن اسـت 

کسـی اصالً این جلسـات را دوسـت نداشته باشد. 
چنیـن شـخصی بایـد از ایـن جلسـات بـرود. در 
ادامـه هر کسـی نیـاز خـودش را بگویـد. آن وقت 
می شـود حتـی کالس را چنـد پایه کـرد. »وب« 

زندگی. یعنی 
پس پیشنهاد من این است که اول موضوع ها را 
تعیین کنید. بگویید پنج موضوع مشخص شد. این 
پنج موضوع را برای پنج گروه مطرح کنید و دربارة 
آن ها حرف بزنید. آن موقع اســت که تغییر اتفاق 
می افتد. دیدگاه های دوستان حتماً باید تغییر کند. 
این جلسات باید بینش ها را عوض کند. اما هر کس 
باید مأموریت خودش را بنویسید. کسی که خیلی 
منتقد است، دارای بینش انتقادی است. مأموریت را خودش باید 
بنویسد که چه کار کند تا نرم تر بشود. انتقادش را حفظ کند، اما آن 
را به صورت صحیح بیان کند. با این نگاه، تازه حرف زدن ما شروع 

می شود. حرف زدن یکطرفه هیچ فایده ای ندارد. 
مـن از »وب« آموختـه ام کـه مشـارکت اولین نقطه اسـت. 
بـدون مشـارکت هیـچ چیـز درسـت نمی شـود. مـن نگـران 
مخاطـب انبـوه نیسـتم. همیـن کـه افـراد عالقه منـد در ایـن 
جلسـه حضور داشـته باشـند، بـرای من کافی اسـت. ایـن افراد 
می تواننـد مخاطـب انبـوه را در وب بـرای مـا ایجـاد کننـد. کار 
را قـدری موضوعی تـر کنیـم و بگوییـم مـا این چند موضـوع را 
داریـم  و دربـارة مهم  تریـن آن ها صحبت کنیـم. در این صورت 
کار بـه پـروژه تبدیـل می شـود. بـرای همـة ما خوب اسـت که 
یـک مجموعـه مجالت قدیمی ریشـه دار را بـه ابـزار روز تبدیل 

کنیـم و خودمـان هـم راضی باشـیم. 

شکرخواه: صادقانه 
بگویید چند نفر از 
شما وب سایت تان 
را دیده اید؟ نکته 
اینجاست که اگر 
دیده اید، چند نفر 

می توانند بگویند که 
چه متغیرهایی در 

صفحة اول سایت تان 
وجود دارد؟ خبر کجای 
صفحه کار شده است؟ 
فایل های PDF  کجا 

هستند؟
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تولیـد  »فراینـد  جلسـات  سلسـله  ادامـة  در 
دیجیتالـی مجـالت تخصصـی رشـد« که بـه منظور 
آماده سـازی ذهنـی و درونـی سـردبیران و مدیـران 
داخلـی مجـالت تخصصـی رشـد و اصـالح نگرش و 
دانش  افزایـی آن هـا برنامه ریزی شـده بـود، در تاریخ 
17 مهـر 1396، مبحث »قواعد نوشـتن و تولید محتوا 
در فضای دیجیتال« توسـط علیرضـا کتابدار در جمع 

همـکاران ارائه شـد. 
آنچـه در پـی می آیـد، گزارشـی از ایـن جلسـه 

. ست ا
•••

عمـر روزنامه نـگاري دیجیتالـي بسـیار کوتـاه و در حدود 
روزنامـة  ایـن حـوزه،  روزنامـه در  اولیـن  اسـت.  25 سـال 
»شـیکاگو وب« بود که در سـال 1992 منتشر شـد. در ایران 
فضـای برخط مـا همان نسـخه های PDF بـود و در آن زمان 
روزنامة »همشـهری« برای اولین بار نسـخه های PDF را روی 
 html سـایت گذاشـت و بعـد بـه مـرور ایـن نسـخه ها را بـه
تبدیـل کردنـد. پـس از آن »جـام جـم برخـط« بـرای اولین 

بار سـایتی مسـتقل از روزنامه راه انداخت و مطالب آن تولید 
می شـد. بعـد روزنامـه ای بود بـه نام »خبـر« که ابتـدا محتوا 
تولید می کرد و روی سـایت می گذاشـت و پس از آن نسـخة 

چاپـی را بـرای فـردا منتشـر می کرد.

آغاز روزنامه نگاری سایبر
رسانه ها به چهار دستة عمده تقسیم می شوند:  

1. رسـانه  های چاپـی: انـواع نشـریاتی کـه شـما منتشـر 
. می کنیـد

2. روزنامه نـگاری الکترونیـک: مطالـب چاپـی در محیـط 
دیجیتـال قـرار می گیرنـد. در واقـع بـه صفـر و یـک تبدیـل 
می شـوند، امـا در محیـط وب قـرار نمی گیرند. ممکن اسـت 

باشند. روی سـی دی 
3. روزنامه نـگاری برخـط )برخـط(: زمانـي به رسـانه اي برخط 
گفته مي شـود که اطالعات صفر و یک شـده روي محیط وب قرار 
مي گیرد. بنابراین گروه دوم رسانه هاي دیجیتال، شامل رسانه هایي 
می شـود که دیجیتـال و برخط هسـتند. در واقـع نمي توان گفت 

رسـانه اي برخط اسـت، اما دیجیتال نیست.

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

چهارمین نشست علمیـ  کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

قواعد نوشتن و تولید محتوا در فضای دیجیتال
سخنران: علیرضا کتابدار
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4. روزنامه  نـگاری سـایبری: رسـانه هاي سـایبری، دسـتة 
دیگـری از رسـانه هاي دیجیتالي هسـتند. ایـن روزنامه نگاری 
مرحلـه ای فراتـر از روزنامه نـگاری برخـط اسـت. یعنـی همة 
کنـار  در  امـا  دارد،  را  برخـط  روزنامه نـگاری  ویژگی هـای 
محتـوای صفـر و یـک شـده از صـدا، تصویر، فیلـم و … هم 
 )Multimedia( اسـتفاده می کنـد. این همان چنـد رسـانه ای
اسـت. امروز در دنیا کار روزنامه نگاری بر همین اسـاس است. 
یعنـی االن در گزارش هـای تلویزیونـی بـا مجموعة رسـانه ها 
یـک پیـام را بـه مخاطب می رسـانند تا پیـام جذاب تر شـود. 

 )feedback( در روزنامه نـگاري سـایبری اتـکا روي بازخـورد
اسـت Y بازخـوردي کـه در تعامـل دوطرفـه ایجاد مي شـود. 
یعنـي به طـور طبیعـي روزنامه نـگاري سـایبری مرحلـه اي 
پیچیده تـر و حرفه  اي تـر )در بعـد مهارت هـاي اجرایـي( از 

روزنامه نـگاري برخط اسـت.
برخـط  یـا  سـایبری  روزنامه نـگاری  پیـش  سـال   10 
یـک گزینـه )آپشـن( بـود. امـروز یـک اجبـار اسـت. امـروز 
بحـث روزنامه نـگاری تلفـن همـراه مطـرح اسـت. ایـن بحث 
فراتـر از روزنامه نـگاری سـایبری اسـت. االن دیگـر صحبـت 
از لپ تـاپ و رایانـه نیسـت. االن روزنامه نـگاری سـایبری در 
حاشـیة روزنامه نگاری تلفـن همراه قـرار دارد. االن ما با تلفن 
همـراه فیلـم و سـریال نـگاه می کنیـم، کارهای بانکـی انجام 

و... می دهیـم 

مخاطبان خود را بشناسید
نسـل ما دوسـت دارد کتاب چاپی بخوانـد و روزنامه ورق 
بزنـد. هنـوز هـم با کاغـذ ارتبـاط بیشـتری برقـرار می کنیم. 
روزنامه نگاری تلفن همراه یک سلسـله قواعـد و قوانینی دارد. 
شـاید ایـن قواعـد از صفـر تا صدش بـا روزنامه نـگاری چاپی 
فرقـی نداشـته باشـد، امـا تفاوت هایـی کـه دارد تفاوت هـای 

زیربنایی اسـت. 
مـا ابتـدا بایـد مخاطبـان خودمـان را بشناسـیم. کلمـة 
»مخاطـب« )Audience( بـرای محیط چاپی کلمة درسـتی 
اسـت. امـا در محیـط برخط بایـد بگوییم: »کاربـر«. مخاطب 
منفعل اسـت، ولی کاربر منفعل نیسـت. اگر در محیط چاپی 
اشـتباهی چـاپ کنیم، دیگـر کاری نمی توانیم انجـام بدهیم. 
اما روی وب سـایت اگر چیزی به اشـتباه بنویسـیم، کاربر به 
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ما ابتدا باید مخاطبان 
خودمان را بشناسیم. 
کلمة »مخاطب« برای 

محیط چاپی کلمة 
درستی است. اما در 

محیط برخط باید 
بگوییم: »کاربر«

سـرعت »کامنـت« می گـذارد و عکس العمل نشـان می دهد. 
مـا بایـد مخاطبـان خودمـان را در محیـط چاپـی و کاربـران 

خودمـان را در محیـط برخط بشناسـیم. 
اگـر شـما بهتریـن محتـوا را داشـته باشـید، امـا چینش 
خوبـی نداشـته باشـد، کاربر توجهی بـه آن نخواهد کـرد. در 
محیـط برخط باید بدانیـم چه کاری می توانیـم انجام بدهیم 
که بیشـترین تأثیر را داشـته باشـید. در بحث چندرسـانه ای 
عناصـر مـا بایـد خطی باشـند. یعنی بـرای یک گـزارش باید 
بدانیـم کجـا از صدا، تصویـر، اینفوگرافی، نقشـه، فلش و … 

اسـتفاده کنیـم. ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه 
بتوانیم بیشـترین تأثیر را بر ذهن کاربر داشـته 
باشـیم. پـس اولیـن نکتة مهم این اسـت که در 
روزنامه نـگاری برخـط و سـایبری واژة مخاطب 
را بـه کار نمی بریـم. مخاطـب منفعـل اسـت و 
کاری از دسـتش بـر نمی آید. اما کاربـر از خودش 
واکنـش نشـان می دهـد. اگـر کاربر خبر شـما را 
 )close( نپسـندد، عالمـت قرمـز بـاالی صفحـه

را می زنـد و از صفحـة شـما خـارج مـی شـود. مـا بایـد نفـس 
عالقه هـای کاربـر را بشناسـیم. مخاطب باید مفهـوم را بفهمد. 
کمتـر  صفـت  از  نـگاری  روزنامـه  در  می گوییـم  چـرا 
اسـتفاده کنید و از صفت غیر قابل شـمارش اسـتفاده نکنید؟ 
چـون مفهـوم را درسـت انتقـال نمی دهـد. مثـاًل در عبـارت 
»خانـة مجلل«، صفـت »مجلل« از نظر هر فـرد معنایی دارد 
کـه بـا  معنـای آن نـزد دیگـران تفـاوت دارد. معنـا در پیـام 
نیسـت. معنـا در مخاطبـی اسـت کـه پیـام را درک می کند. 
مخاطبـان دیگـر حاضر نیسـتد یک صفحـه روزنامـه را از باال 
تـا پاییـن بخوانند. محققـان ثابـت کرده اند، اگر 
در روزنامه نـگاری برخـط صفحه طوالنی باشـد 
کاربـر بدون اینکه مطالب را بخواند »اسـکرول« 
می کنـد و پاییـن می آیـد. اگـر انـدازة مطلب از 
دو و نیـم برابـر عرض صفحه نمایـش )مانیتور( 
بیشـتر باشـد احتمال اینکه کاربـر آن را بخواند 
بسـیار کـم اسـت. در ایـن صـورت یـا ممکـن 
اسـت مطلـب را ذخیـره کند که بعید اسـت آن 
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را بعـداً هـم بخوانـد و یـا ممکـن اسـت از آن پرینـت بگیـرد 
کـه در ماشـین یـا متـرو آن را مطالعـه کنـد. چـون در قالب 
چاپـی دقیق تـر مطالعه می کنیـم. در مدیریت شـعار معروفی 
هسـت که می گویـد: »همه چیـز تغییر می کند جـز تغییر«. 
همـه چیـز بـه شـکل عجیب و سـریع در حـال تغییر اسـت. 
مقتضیـات دنیـای دیجیتـال بـا دنیـای چاپی فـرق می کند. 
خواننـدگان آنالیـن به جـاي خواندن لغت بـه لغت متن، 
آن را »مـرور« یـا بـه عبـارت دیگـر »اسـکن« مي کننـد. بـر 
 79 ،)Nielsen( »اسـاس گزارش مطالعاتي مؤسسة »نیلسـون
درصـد کاربـران همیشـه مطالـب وب را اسـکن مي کننـد و 
فقـط 16 درصـد لغـت بـه لغـت مي خواننـد. کاربـران وب به 
جـاي آن کـه کلمه بـه کلمـه بخوانند، معمـوالً پاراگـراف به 
پاراگـراف از روي مطلـب عبـور مي کننـد. مطلـب وب باید با 
یـک نـگاه خوانـده و اسـکن شـود، نـه آنکه مخاطـب مجبور 
باشـد مطلـب را تـا آخر بخوانـد. به همیـن دلیل بایـد حتماً 
در ایـن محیط هـا بیـن پاراگراف هـا یـک خـط فاصله باشـد. 

ایـن موضـوع در روزنامه نـگاری چاپـی وجـود نـدارد؛ بـه دو 
دلیـل: اول اینکـه مصـرف کاغذ بـاال مـی رود، و دوم اینکه در 
روزنامـة  چاپی مطالب خوانده می شـوند و اسـکن نمی شـوند. 
در محیط هـای چاپـی مطالـب می توانند یکپارچه باشـند. اما 
در محیط هـای برخـط اگـر انـدازة مطالب بیشـتر از 350 کلمه 

شـد، بایـد حتماً یک میان تیتر داشـته باشـیم. 
هـر تکنیکـي کـه بتوانـد خبـر را بـراي مخاطـب »قابل 
اسـکن« )Scan able( کنـد، تکنیک خوبي اسـت. یعني یکي 
ممکـن اسـت بـا 10 میان تیتـر خـوب یـک خبـر را اسـکن 
کنـد و بگویـد ایـن خبـر بلند نیسـت. با شکسـتن متن ها به 
وسـیله تیترهـا و عالمت ها و برجسـته کـردن کلمه های مهم 
مي تـوان اسـکن کـردن مطالب را بـراي کاربران آسـانتر کرد. 

الگوی خواندن صفحات وب
بـرای انجـام تحقیقـات در مـورد اینکـه کاربـران موقـع 
خوانـدن بـه کجـای صفحـه بیشـتر نـگاه می کننـد، صفحة 
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نمایـش  حسـاس بـه نور چشـم تولید شـده اسـت. البته این 
تحقیـق بـه زبـان انگلیسـی اسـت کـه مطالـب آن از چپ به 
راسـت کار می شـوند. )بـرای معـادل فارسـی آن صفحـه را از 

راسـت بـه چـپ تصـور کنید.(
حرکـت چشـم اغلـب کاربـران حرکتـي ماننـد حـرف
 F را نشـان مي دهـد: دو حرکـت افقـي و بعـد یـک حرکـت 

عمـودي. اینکـه بدانیـم خواننـدگان صفحات وب چطـور در 
عـرض چنـد ثانیـه صفحـات مـا را مـرور مي کننـد، بسـیار 
مهم اسـت. در یکـي از تحقیقات صورت گرفتـه روی حرکت 
چشـم، مشـخص شـد که 232 کاربـر صدها صفحـة وب را با 
الگویـي شـبیه به حـرف F مي خوانند که همراه با سـه مؤلفة 

برجسـته است:
1. کاربـران ابتـدا در یـک حرکت افقي چشـم بخش هاي 
باالیـي صفحـات را مي خواننـد. این همان تیتر مطالب اسـت 
کـه بعضـی سـایت ها یـک تیتـر دارنـد و برخـی چنـد تیتـر 
اصلـی دارنـد کـه بـه صورت فلـش رد می شـود. ایـن حرکت 

قسـمت باالیـي حـرف F را تشـکیل مي دهد.
2.  سـپس بـا یک فاصلة کوتـاه، حرکت افقـي دوم انجام 
مي شـود کـه معمـوالً بخش هایـي از فضاي قبلي کـه خوانده 
شـده اسـت نیـز در ایـن حرکـت گنجانـده مي شـود. ایـن 

حرکـت قسـمت میانـي حـرفF را شـکل مي دهد.
3.  در آخـر هـم آن ها شـروع به مرور سـمت چپ محتوا 
کرده انـد کـه یـک حرکـت عمـودي را مشـخص مي کنـد. 
بعضـي از کاربـران ایـن حرکـت را آرام و بـا تأخیـر، و گـروه 

دیگـری بـاز هم ایـن حرکـت را سـریع انجـام داده اند.
البتـه خوانندگان همیشـه از این الگو اسـتفاده نمي کنند 
و گاهـي بعد از حرکـت عمودي، یک حرکت افقـي هم دارند 

کـه این الگو شـکل حـرف E را تشـکیل می دهـد. گاهي هم 
آن هـا صفحـه را به سـرعت مـرور مي کنند کـه در این حالت 

الگویي شـبیه بـه حرف L را شـکل مي دهد. 
اشـتباهی کـه در بسـیاری از سـایت های ایرانی می بینیم، 
ایـن اسـت کـه این سـایت ها چند تیتر اصلـی  دارند کـه آن ها 
را بـا عالمـت »Slash« )\(  از هـم جدا کرده انـد. در هیچ جای 
دنیـا چنیـن کاری انجام نمی شـود. توجیه آن ها این اسـت که 
می خواهنـد با اسـتفاده از این کلمات کلیدی، رتبة سایتشـان 
را در جسـت وجوها بـاال ببرنـد. این کار کامالً اشـتباه اسـت. به 
قـول گرافیسـت ها، وقتـی همه  چیز درشـت )Bold( باشـد در 
واقع هیچ چیز درشـت نشـده است. شـما باید ویترین خودتان 
را خالـی نگـه داریـد تا مطالب اصلی به چشـم بیاینـد. در یک 
مطلـب کلمـات نباید زیاد درشـت شـده  باشـند. چـون دیگر 
ارزش آن درشـت بـودن از بین مـی رود. زمانی که دو تیتر برای 
مطلبتـان می زنید، بـه جـای 100 درصد توجـه مخاطب، 50 

درصـد آن را بـه دسـت می آورید. 
مطلـب مهم دیگر این اسـت که تیتر باید جذاب باشـد و 
مخاطب را به سـمت خودش بکشـد. مخاطب فضای مجازی 
بسـیار فعال اسـت و این طور نیست که شـما هرچه بخواهید 

بگوییـد و او هم قبول کند. 
در روزنامه نـگاری چاپـی، مطالبـی کـه در دوطـرف لوگوی 
بـاالی صفحـه می آینـد را اصطالحـاً »گوشـواره« می گوینـد. 
قیمـت آگهـی در این دو قسـمت خیلی باالسـت. قیمت آگهی 
در صفحاتـی کـه تمام آگهی هسـتند، کمتر از صفحاتی اسـت 
کـه باالی آن ها مطلب آمده اسـت چـون در این صفحات آگهی 
دیـده می شـود. هرچـه مطلـب بیشـتر در معـرض دیـد باشـد 
اهمیت آن بیشـتر می شـود. برای همین باید مطالب جـذاب را 

340



در جایـی بگذاریـد که به چشـم بیاید.

درست لینک بدهید
لینـک دادن مزیـت دنیـاي وب اسـت. بـا 
یـک  مي تـوان  مؤثـر  لینک هـاي  از  اسـتفاده 
داسـتان را با فراهـم آوردن اطالعات پس زمینه 
تکمیـل کـرد. لینـک دادن همچنیـن سـبب 

تقویـت مفاهیم مي شـود و مي تـوان اطالعـات طوالني را بین 
صفحـات متعـددي کـه همـه دربـارة یـک موضوع هسـتند، 
تقسـیم کرد. یکي از نشـانه هاي وب سـایت خوب این اسـت 
کـه لینک هـاي مناسـب در اختیـار مخاطـب بگـذارد. هـر 
لینکـي باید یکـي از توقعات مخاطب را برآورده سـازد. کاربرد 
ضعیـف لینک هـا، سـبب گیـج شـدن خواننـده، قطـع روال 
مطلـب و از دسـت رفتـن مفاهیم مي شـود. به خاطر داشـته 
باشـید، لینک هـا بایـد کوتـاه و در حـد چند کلمـه )حداکثر 
پنـج کلمه( باشـند. سـعي نکنید تعریـف یا مفاهیمـي را که 
مي شـود بـه آسـاني لینـک داد، خودتان دوبـاره ارائـه کنید؛ 
بهتـر اسـت که به آن هـا لینک بدهید و متن خـود را طوالني 

. نکنید
نـام »چانـک«  در روزنامه نـگاری برخـط مفهومـی بـه 
)Chunk( وجـود دارد. چانـک یـک نـوع لینـک محسـوب 
می شـود. در قاعده هـاي جهانـي برخط نویسـي، متن هـا بـا 
لینـک بـه یکدیگـر مرتبـط مي شـوند. هرمتـن مي توانـد بـه 
متـن دیگـري لینـک شـود. در اغلب مـوارد ایـن متن ها بلند 
هسـتند و زیـاد بـا متن هـاي چاپي تفاوتـي ندارند. غالبـاً این 
متن هـا ترکیبـي از چنـد ایـدة متفاوت هسـتند. حـاال تصور 
کنیـد چـه اتفاقـي مي افتـد وقتـي از همـان اول در زمـان 

نوشـتن روي هر یـک از ایده هـاي درون متن ها 
تمرکـز کنیـد و هر یـک را به کوتاه ترین شـکل 
ممکـن بنویسـید؛ آن هـم در حالـي که هر یک 
بـه تنهایـي کامـل و قابـل فهـم باشـد. مي توان 
از لینـک بـراي دادن پیش زمینـه، جزئیـات یـا 
اطالعاتـي کـه مرتبط با مسـئله اسـت یـا براي 

فهـم آن ضـروري اسـت، اسـتفاده کرد.
حـاال فکر کنیـد، کوچک تریـن واحدي کـه مي تواند این 
اطالعـات را ارائـه دهـد چیسـت. یک عبـارت، یـک جمله یا 
یـک پاراگراف؟ طول مطلب مهم نیسـت. طـول مطلب کاماًل 
به موضوعي که دربارة آن نوشـته اید، بسـتگي دارد. اما متني 
کـه بـا ایـن روش تهیـه شـود چانـک نامیـده مي شـود. یک 
چانـک مي توانـد تعریفـي از یک ایده باشـد. چانـک مي تواند 
داسـتان، حکایـت یـا ضرب المثل باشـد. چانـک حتي ممکن 
اسـت تعریـف یـک کلمـه باشـد. یادتـان باشـد، تاریخ هـا و 
زمان هـاي مهـم، مکان هـاي مهـم، و اشـخاص مهـم، همه را 

مي تـوان بـه چانک تبدیـل کرد. 
این محتواسـت که تعییـن مي کند اندازة چانـک چقدر باید 
باشـد. هـر چیز غیرالزمـي بایـد از چانک حذف شـود. هرچیزي 
ـ تک موضوعي بودن آن  کـه ذهـن خواننده را از تک ایدة چانـک 
ـ دور کنـد، بایـد از چانـک جدا شـود و به عنـوان چانک دیگري 
مطـرح شـود. اگـر به یک گـزارش چاپـي دقت کنیـد، مي بینید 
هـر قدر کـه گـزارش طوالني تر باشـد، تمرکز روي یـک موضوع 

خـاص هم در آن کمتر اسـت.
اگـر کمي بیشـتر دقت کنیـد، مي بینید که هـر از گاهي 
»برگشـت بـه گذشـته« )Flash Back( یـا »پرش بـه آینده« 
)Flash Forward( در آن وجـود دارد. یـا شـخصیت جدیدي 

اگر کاربر خبر شما را 
نپسندد، عالمت قرمز 
باالی صفحه )close( را 
می زند و از صفحة شما 

خارج می شود
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وارد معرکـه شـده یـا زمـان فعل ها تغییـر کرده اسـت. این ها 
همـه در روزنامه نـگاري چاپـي ضـروري  اسـت، در صورتـي 
کـه همـة ایـن مـوارد را در روزنامه نـگاری برخط می تـوان به 
چانـک تبدیـل کرد. تجربه نشـان مي دهد، بیـان یک موضوع 
خـاص بـه 200 تـا 350 کلمه، یـا در نهایـت 500 کلمه فضا 
احتیـاج دارد. همیـن عددهـا حـدود تقریبـي خوبـي را براي 

چانـک تعییـن مي کنند.

ساختار متن
بین پاراگراف ها یک خط خالي وجود داشته باشد

و  تمایـز  پاراگراف هـا،  بیـن  خالـي  خـط  یـک  وجـود 
خوانـش آن هـا را راحت تـر مي کنـد. البتـه بیشـتر وبالگ هـا 
یـا سـایت ها در حـال حاضـر به صـورت پیش فـرض یک خط 
بیـن پاراگراف هـا فاصلـه مي گذارنـد. معمـوالً بیـن میان تیتر 
موضـوع  ایـن  نمي گذارنـد.  فاصلـه  بعـدي اش  پاراگـراف  و 
بـه زیبایـي صفحـه کمـک می کنـد و نشـان دهندة ارتبـاط 

میان تیتـر بـا پاراگـراف پاییـن اسـت.

پاراگراف  ها کوتاه باشند 
اجـازه ندهیـد پاراگراف هـاي شـما از 100 کلمه بیشـتر 
شـوند. هنـر خبرنـگار خـوب ایـن اسـت کـه مطالـب را در 
پاراگراف هـاي کوتـاه بـه صـورت لقمه هـاي مناسـب بـراي 
مخاطـب آمـاده کنـد. ارائـه اطالعات به صـورت انبـوه در یک 
پاراگـراف، عالوه بر مشـکل کردن فهـم آن، به زیبایي صفحه 
نیـز خدشـه وارد مي کنـد. سـرعت خوانـده شـدن مطلب در 

حالتـي کـه پاراگراف هـا کوتـاه اسـت، بیشـتر خواهـد بود.

از چانک استفاده کنید
تا جایي که امکان دارد سـعي کنید مخاطب خود را براي 

درک یـک موضـوع به خـارج سـایت  ارجاع ندهیـد. چانک ها 
در واقـع نوعـي لینـک درون متنـي محسـوب مي شـوند کـه 
مخاطـب را از یـک صفحة سـایت شـما به یـک صفحة دیگر 
مي برنـد و باعـث مي شـوند او سـایت شـما را ترک نکنـد. در 
ضمن همان گونه که پیشـتر بیان شـد، چانک نقش پیشـینه 
را در مطلـب بـازي مي کنـد و از طوالني تـر شـدن بي جهـت 
مطلـب جلوگیـري مي کنـد. البتـه در نظر داشـته باشـید که 
مطلـب بدیهي بـه چانک نیاز ندارد. تنهـا براي مفاهیمي چانک 
بنویسـید که احسـاس کنیـد تعـداد قابل توجهـي از مخاطبان 

شـناخت الزم را نسـبت به آن نداشته باشند.

میان تیتر را فراموش نکنید
در  پاراگراف هـا  بیـن  کـه  تیتـری  اسـت  میان تیتـر، 
خبرهـاي طوالني و چندموضوعـي به منظور تفکیک بین آن ها 
قرار می گیرد. میان تیتر، جملة کوتاه یا شـبه  جمله اي متشـکل 
از یک تا چند واژه اسـت که با خط درشـت تر نوشـته می شـود.
میان تیتـر در اخبـار مجلـس، سـخنان پیش از دسـتور و 
به طـور کلـی اخبـار بلنـد کاربـرد دارد و در خبرهـای کوتـاه 
نیـازی بـه آوردن میان تیتر نیسـت. انـدازة حـروف میان تیتر 
از انـدازه حروف متن درشـت تر اسـت و معموالً فونت میان تیتر 
همـان فونت تیتر اصلي، ولي به صورت برجسـته)Bold(  اسـت.

اگر متن شـما از 300 کلمه بیشـتر اسـت، شـک نکنید 
کـه بـه میان تیتر نیـاز دارید. میـان تیترها را کوتـاه انتخاب و 
سـعي کنیـد در آن هـا بـه مخاطب بگوییـد که پاراگـراف زیر 

میان تیتـر مربوط به چیسـت. 

در استفاده از کلمات درشت شده زیاده روي نکنید
  )Bold(  اسـتفاده از واژه هایـي کـه فونـت آن هـا درشـت
اسـت، مي توانـد بـه مخاطـب در یافتـن موضوعـات اصلـي 
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موجـود در متـن کمـک کند. ولـي فراموش نکنید کـه از این 
کار بایـد بـا احتیـاط و در حد کم اسـتفاده کنیـد تا مخاطب 
بـا شـلوغي در متـن مواجه نشـود. احتیـاط هنگامـي در این 

زمینـه ضروري تـر اسـت کـه میان تیتـر هم داشـته باشـید.

مراقـب اسـتفاده از رنگ  هـاي مختلـف در رنگ آمیـزي 
مطالب باشـیم

در بعضـي سـایت ها از رنگ هـاي مختلـف بـراي متمایـز 
کـردن متن هـا اسـتفاده مي شـود. توصیـه مي شـود از ایـن 
روش اسـتفاده نکنیـد و بـا عناصـر و المان هـاي دیگر سـعي 
کنیـد مطالبتـان را متمایـز کنیـد. اگـر هـم بـه هر دلیـل از 
این روش اسـتفاده کردید، نخسـت در نظر داشـته باشـید که 
زیـاده روي نکنیـد و دیگر اینکـه از رنگ هایي اسـتفاده نکنید 
کـه خوانـش مطلب را سـخت کنند و یا ترکیـب رنگ هاي به 

کار رفتـه نمـاي نامناسـبي به صفحـه بدهد.

در صورت نیاز از فهرست ها در متن استفاده کنید
فهرسـت همـان کاري را مي کنـد کـه »گروبلـي« بـراي 
روزنامه نـگاران قدیمـي مي کـرد. گروبلـي یـا همان عالئـم اول 
پاراگراف هـا )دایره هـاي کوچـک تـو پـر یـا تـو خالـي، سـتاره، 
مربع هـاي تـو پـر و تـو خالـي و …( کمـک مي کـرد تا مطلب 
ارائـه  شـده تفکیک شـده تر به نظر برسـد یا عمدتاً وقتـي به کار 
مي رفـت کـه چنـد موضـوع مرتبط بـا هـم مي باید بـه صورت 
یـک فهرسـت دنبال هم مي آمدند. اسـتفاده از چنیـن کاري در 
فضـاي وب رایج تـر از فضاي نوشـتاري اسـت و بعضي هـا بدون 
اسـتفاده از کاراکترهـاي مخصـوص این کار، فقط بـا تو رفتگي 

اول پاراگـراف ایـن کار را مي کننـد.
مطالب زیاد طوالني نباشد

اصطالحـًا در محیـط وب مي گوینـد مطلب نبایـد از دو و 
نیـم برابر عـرض صفحـه نمایش )مانتیـور( طوالني تر باشـد. 
وقتـي مخاطـب بـا مطلـب طوالني مواجـه مي شـود، معموالً 
عطـاي خوانـدن آن را بـه لقایـش مي بخشـد. بنابرایـن اگـر 
مي توانیـم مطالـب را به صـورت مسـتقل در چند بخـش ارائه 
کنیـم، ایـن لطـف را از خـود و خوانندگانمـان دریـغ نکنیم. 
اگـر چنیـن چیزي امکان پذیـر نبود، حداقل خالصـه اي از آن 
متـن طوالنـي را در یـک متـن کوتاه ارایـه کنیـم و در پایان 
از مخاطـب بخواهیـم در صـورت تمایـل بـراي دیـدن اصـل 

مطلـب، بـه لینکي کـه قـرار داده ایم، مراجعـه کند.

از تصویرها و جدول های مناسب استفاده کنیم
تصویـر بـا کیفیـت بسـیار بـاال یـا پاییـن بـرای فضـاي 
اینترنـت مناسـب نیسـت. بایـد از تصویرهـای بـا کیفیت در 
انـدازة قابل قبـول در صفحـات اسـتفاده کنیـم. ضمـن اینکه 
مـکان قرار گرفتن تصویر نیز بسـیار مهم اسـت. در بسـیاري 
از مواقـع، جدول هـا در سیسـتم هاي عامـل متفـاوت بـه هم 
مي ریزنـد. بنابرایـن بهتـر اسـت از آن هـا در صـورت امـکان، 

به صـورت عکـس اسـتفاده کنیم.

محتوای متن
کوتاه بنویسید

همیشـه به خاطر داشـته باشـید که بین اندازة مطلبتان 
و شـانس آن براي خوانده شـدن رابطة عکـس وجود دارد. 

بـه قـول ارسـطو، اثـر هنـري، اثـري اسـت کـه نتـوان 
چیـزي بـه آن اضافه یـا چیـزی از آن کم کرد. بـه قول دکتر 
یونـس شـکرخواه، سـر هـر واژة اضافـي را به سـنگ بکوبید. 
اگـر مي بینیـد واژه هایـي در متـن وجـود دارد کـه در صورت 
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حـذف آن هـا هیـچ خللـي بـه متـن وارد نمي شـود، در انجام 
ایـن کار تردیـد نکنیـد. اصطالحاتـي همچـون »شـایان ذکر 
اسـت«، »گفتنـي اسـت« و »الزم بـه ذکر اسـت« نیـز از این 

دسـته هستند.
مجهول ننویسید

جمـالت بایـد کامـاًل معطـوف بـه پیـام باشـند. در همة 
مجهول نویسـي  بـر  معلوم نویسـي  روزنامه نـگاري،  ژانرهـاي 
اولویت دارد. معلوم نویسـي کار نویسـنده را سـخت تر مي کند 
و کار مخاطـب را راحت تـر. زیـرا شـما فاعـل جملـه را بیـان 
نمي کنیـد و از فعل هـای مجهول اسـتفاده مي کنیـد؛ غافل از 

اینکـه چنیـن رویـه  اي بـر ابهام متـن شـما مي افزاید.

از نقل قول هاي طوالني استفاده نکنید
تنهـا بایـد از نقل قول هایـي اسـتفاده کـرد کـه کمک به 
فهـم بهتـر مطلب و یـا ارائة اطالعات بیشـتر کمـک می کند. 
نقل قول هـاي طوالنـي و تکـراري تنهـا باعث رانـدن مخاطب 

از خوانـدن ادامـة مطلب مي شـود.

منبع مطلب را حتماً بیان کنیم
دقـت در بیـان منبـع مطلـب، باعـث بـاال رفتـن اعتبـار 
سـایت مي شـود. بهتر اسـت منبع را با لینک مشـخص کنیم 

و تنهـا نـام آن را قیـد نکنیم.

حرف زدن به جاي نوشتن 
محـاوره اي ننویسـید، ولـي مثـل حرف زدن که همیشـه 
منظـور گویندهـا زودتر از نوشـتن بیان مي کنـد، عمل کنید. 
زبـان حاکـم در وب کمـي بـا زبـان رسـمي روزنامه  نـگاري 
چاپـي تفـاوت دارد. هـر چنـد کـه در سـال هاي اخیـر زبـان 
روزنامه نـگاري چاپـي نیـز از حالـت خشـک و رسـمي در حال 

دور شـدن اسـت و بـه زبـان مخاطـب نزدیک مي شـود. منظور 
از »حـرف زدن بـه جـاي نوشـتن« ایـن اسـت که سـعي کنید 
جمـالت را سـاده بیـان کنیـد و از بـه کار بـردن اصطالحـات 

»پرطمطـراق« )مانند همیـن واژه( خـودداري کنید.

به مسائل ویرایشي و نگارشي توجه کنید
تاکنـون چنـد بار خواندن یک مطلب را در یک سـایت یا 
وبـالگ بـه دلیل رعایت نکردن مسـائل ویرایشـي و نگارشـي 
نیمه تمـام رهـا کرده ایـد؟ مخاطـب موقعـي کـه متوجه متن 
شـما نشـود، آن را رهـا مي کنـد. مهم نیسـت که متـن براي 
شـما قبال فهم اسـت. زیرا شـما از آنجا که نسـبت به چیزي 
نقطه هـای  و  شـکاف ها  داریـد،  شـناخت  مي نویسـید  کـه 
مبهـم آن را در ذهـن پـر مي کنیـد. از این روسـت کـه بعضي 
خبرنـگاران اعتراض مي کنند: کجاي مطلـب ما غیرقابل فهم 
اسـت؟! این مشـکل غالبـاً به ایـن خاطر به وجـود مي آید که 
نویسـنده یـک بـار متن خـود را نمي خواند! اسـتفاده از فعل ها 
و واژه هـاي مناسـب، مطابقـت فعـل و فاعـل، کوتاهي جمالت 
و دقـت در تایـپ صحیـح واژه هـا، از جمله مواردي هسـتند که 

باعـث فهم بهتر مطلب توسـط خواننده مي شـوند.

مخاطب خود را خوب بشناسید
مخاطـب خود را مشـخص و محتـواي وب را با نیازهایش 
متناسـب کنیـد. بـه او اطالعـات مفیـد بدهیـد، زیرا بیشـتر 
نیـاز  مـورد  اطالعـات  یافتـن  بـراي  از وب سـایت ها  مـردم 
اسـتفاده مي کننـد؛ مگـر آنکـه سـایت شـما براي سـرگرمي 
باشـد. همچنیـن کاربـران فرصـت و حوصلـة زیـادي بـراي 
جسـت وجوي اطالعـات در اینترنت ندارنـد. بنابراین محتواي 

وب را بـا پاسـخ هاي مفیـد و سـریع شـکل دهیـد.
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عکس نقش محتوا را دارد
در محیط وب، عکس نباید تزئیني باشـد. در یک سـایت 
حرفـه اي، عکـس یا گرافیک در خدمت تیتر اسـت. در فضاي 
وب، عکـس و تیتـر در یـک رابطـة تکاملـي بـا هـم حرکـت 
مي کننـد؛ تیتـر چیـزي بـه مـا مي گویـد و شـرح عکـس به 
تیتـر کمـک مي کند. هـر کاربـري که وارد سـایت مي شـود، 
اول تیتـر را مي خوانـد، بعـد بـه عکـس نـگاه مي کنـد، بعـد 
شـرح عکـس را مي خوانـد. در واقـع شـرح عکـس در فضـاي 

اینترنتـي، شـبیه سـوتیتر اسـت در فضـاي روزنامه نگاري. 
بـر خـالف شـعار قدیمـي »عکـس در خدمـت مطلـب 
اسـت«، شـعار امروز این اسـت:»عکس، مطلب اسـت.« رنگ 

نیـز مي توانـد همیـن کارکرد را داشـته باشـد.

لینک های متن
کوتاه و گویا باشند

لینک هایـي که مي دهید کوتـاه و در حد چند کلمه )حداکثر 
پنج کلمه( باشـند. این خطاسـت که مثال یک پاراگـراف را لینک 

بدهید.

بي دلیل لینک ندهید
هـر لینکـي بایـد یکـي از توقعـات مخاطـب را بـرآورده 
سـازد. اگـر لینک شـما کمي بـه درک بهتر مطلـب نمي کند 
یـا اطالعـات ارائـه شـده در آن در متـن خبر نیز وجـود دارد، 
نیـازي بـه لینـک دادن نیسـت. لینک هـاي زیـاد و بي مـورد 
به ویـژه بـه بیـرون از سـایت، باعث کمتر دیده شـدن سـایت 

مـا خواهد شـد.

لینک ها را چک کنید تا شکسته نباشد
گاه شـما بـه مطلبي از یک سـایت یا وبـالگ دیگر لینک 

داده ایـد کـه پس از مدتي آن سـایت از بین رفته یا محتویات 
صفحاتش را تغییر داده اسـت. در این شـرایط شـما به جایي 
لینـک داده ایـد و یا به عبارت دیگر، نشـاني جایـي را داده اید 
کـه دیگر وجـود خارجي نـدارد. بنابراین بهتر اسـت هر چند 

وقـت یـک بار لینک هـاي خود را وارسـی کنید.

رنگ لینک ها متمایز از متن باشد
معمـوالً رنـگ لینک ها را آبـي و به صـورت زیرخط دار در 
نظـر مي گیرنـد، هر چنـد در این زمینه قانوني وجـود ندارد و 
مي تـوان از سـایر رنگ ها به شـرطي که کنتراسـت مناسـبي 

با متن و زمینه داشـته باشـند، اسـتفاده کرد.
در روزنامه  نـگاری چهـار شـخصیت اصلـی داریـم: خبـر، 
مصاحبـه، گـزارش و مقالـه. خبر اتفاقی اسـت کـه می افتد و 
ما نمی توانیم دخل و تصرفی در آن داشـته باشـیم. مصاحبه، 
پرسـش و پاسـخی اسـت بین دو یـا چند نفر که یک سـری 
اطالعـات در آن رد و بـدل می شـود و می توانـد خبـری یـا 
غیـر خبـری باشـد. گـزارش هم خبری یـا غیر خبری اسـت 
و بـه نوعـی خبـر توسـعه یافتـه تلقـی می شـود. در خبـر، 
مصاحبـه و گـزارش کلمـة »مـن« وجود نـدارد، امـا در مقاله 
و زیرمجموعه هـای آن )سـرمقاله، نظـر، یادداشـت، تفسـیر و 
...( می توانیـم بگوییـم »مـن بر ایـن بـاورم …« مقالة علمی 
چنـد تفـاوت مهم با مقالـة مطبوعاتـی دارد. مقاله های علمی 
در ژورنال هـای تخصصـی چـاپ می شـوند؛ مثـل ژورنال های 
تخصصـی شـیمی، فیزیـک و … کـه حـدود 25 صفحـه بـا 
25 هـزار کلمـه هسـتند. بـه عـالوه، زبـان آن هـا تخصصی و 
متن هـای آن هـا طوالنی اسـت، چـون مخاطبان خـاص خود 
را دارنـد. امـا در مقالـة مطبوعاتی نمی تـوان حداکثر  بیش از 

دوهـزار کلمه اسـتفاده کرد. 
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مرور گذشته
در گذشــته و تا قبل از فراگیر شدن اینترنت، روزنامه ها 
چاپ می شــدند و مردم برای تهیة روزنامه و به دست آوردن 
اخبار باید بــه دکه های روزنامه فروشــی مراجعه می کردند. 
دوره ای بــود که بــرای دریافت نتایج کنکــور مردم جلوی 
دکه های روزنامه فروشی صف می کشیدند. اگر روزنامه تمام 
شــده بود دیگر نســخه ای از آن موجود نبود. اما االن فضا به 
شکلی شده است که مخاطب یک شب قبل از انتشار روزنامه، 

اخبار را در شبکه های مجازی می خواند. 
این موضوع در حوزة نشریات رشد هم اتفاق افتاده است. 

شــبکه های اجتماعی به سرعت رشد می کنند و اگر بخواهیم 
با نظام 20 ســال پیــش حرکت کنیم، حرف زیــادی برای 
گفتن نداریم. اتفاقی که می افتد همان اســت که برای سایر 
روزنامه های دیگر افتاده. شمارگان آن ها بسیار پایین آمده است 
و مردم کمتر به دکه های روزنامه فروشی مراجعه می کنند؛ چرا 

که ارزش افزوده ای از نشریات دریافت نمی کنند. 

یک تجربه در اروپا
در حــوزة تاریخ، مجله ای تخصصی به نــام  History از 
مجموعة نشریات بی بی سی وجود دارد که شمارگان آن حدود 

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

پنجمین نشست علمیـ  کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

شبکه های اجتماعی و دیجیتالی کردن نشریات
اشاره

در آخرین بخش از دورة آموزش تولید دیجیتال مجالت تخصصی رشد، با حضور پدرام الوندی، کارشناس حوزة رسانه 
و مطبوعات، به تحلیل کارکردهای شبکه های اجتماعی در دیجیتالی کردن نشریات پرداخته شد. آنچه در پی می آید، 

چکیده ای از مباحث این نشست است.

سخنران: پدرام الوندی
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120 هزار نســخه است. این نشــریه با 378 هزار مخاطب، 
پرشمارگان ترین نشــریه در زمینة تاریخ در اروپاست. نسخة 
دیجیتال آن 605 هزار عدد فروش می رود و 536 هزار نفر هم 
در شبکه های اجتماعی این مجله را دنبال می کنند. این نشریه 
وب ســایتی هم دارد که محتوای آن رایگان است. خود مجله 
پولی است، اما وب ســایت آن به نام Extra History  رایگان 
اســت. یعنی اگر مخاطب بخواهد صفحات مجله را به صورت 
دیجیتالی بخواند، باید پول بدهد، اما در سایت محتوایی قرار 

می گیرد که با فضای وب ســازگار اســت و محتوای جدی و 
پژوهشی نیست.

در ایــن زمینه کــه چرا این مجله بــه موفق ترین مجلة 
تخصصی در اروپا تبدیل شــده اســت، تحقیقاتی انجام شد 
و در نهایــت به مقولــة ارزش افزوده رســیدند. ارزش افزوده 
بــه این معنی که آن ها عالوه بر اینکه ســعی می کنند مجله 
را بــه مخاطب بفروشــند، چیزهای دیگری را هــم برای او 
فراهم می کنند. از جمله کارهایی که می کنند این اســت که 
نشســت هایی با حضور متخصصانی در حوزة تاریخ که برای 
مخاطبان جذاب هستند برگزار می کنند. افرادی که مخاطبان 
می خواهند از آن ها چیزهایی را بشــنوند. مثاًل افرادی که در 
حوزه تاریخ حرف های خاصی می زنند و مخاطبان می خواهند 
آن ها را از نزدیک ببینند. این امکان برای مشترکان آن ها وجود 
دارد که به صورت رایگان با این افراد مالقات داشــته باشند و 

سؤاالتشان را از آن ها بپرسند.
زمانی منابع خبری داشتیم که که می توانستند برای نشریات 
تخصصی و اندیشمندان و مخاطبان آن ها مطلب تولید کنند. اما 
امروز معلمان و مخاطبان در شبکه های اجتماعی در مورد مطلبی 
که شما تولید می کنید، قبالً حرف زده اند و نظر داده اند. همین 
موضوع باعث می شود که ما به مرور مخاطبان خودمان را از دست 
بدهیم. چون ما در نشــریه مان به مسائلی پرداخته ایم که قبل از 
ما مخاطبان به آن ها پرداخته اند و دیگر برایشان جذابیتی ندارد. 
حجم زیادی از مطالب مجالت روز به محتواهایی اختصاص دارد 
که به دست شما می رسد و این یعنی که شما در تعامل خوبی با 
مخاطبان خودتان هستید. یکی از فایده هایی که دیجیتال شدن 
برای شــما دارد این است که تعامل بسیار جدیدتر و لحظه ای را 

می توانید با مخاطبانتان داشته باشید.
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آیا فصل مرگ کاغذ فرا رسیده است؟
این پیش فرض برای همة نشــریات و همچنین نشریات 
رشد وجود دارد که با دیجیتالی کردن نشریات، دیگر نیازی به 
نسخة کاغذی آن ها ندارید: مرگ کاغذ! حاال با هم بررسی می 

کنیم که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است یا نه.
سه سال پیش نشــریة نیویورک  تایمز گزارشی از فروش 
خود منتشر کرد. »نیویورک  تایمز« و »گاردین« روزنامه های 
بسیار بزرگی هستند که در عین حال که دایرة بسیار وسیعی 
از مخاطبان دارند، به فروش آگهی وابسته اند. یعنی مانند آنچه 
کــه در ایران داریم درامد تضمین شــده و یارانه ندارند و رمز 
بقای آن ها فروش اســت. برای این روزنامه ها بسیار مهم است 

که  کاهش شمارگان نداشته باشند.
با اینکه از پیشــروترین روزنامه ها در حــوزة دیجیتالی 
شدن هستند، هنوز بیش از دو سوم درامدشان از نسخه های 
چاپی شان  به دست می آید. یعنی با وجود تمام سرمایه گذاری ها 
و فعالیت هــای جمعی که در حــوزة مجــازی دارند، هنوز 

نتوانسته اند نسبت 1 به 2 را تغییر بدهند. این موضوع را یک 
ضعف برای خود می دانند چرا که نتوانســته اند از نسخه های 
دیجیتالشان به اندازة کافی استفاده کنند. آن ها از دیجیتالی 

شدن برای ارتقای برندشان استفاده می کنند.
دو ســال قبل مالکان نشــریة »نیوزویک« کــه یکی از 
محبو ب ترین نشریات دنیا در زمینة سیاسیـ  اجتماعی است، 
به دلیل افت شدید آگهی نتوانستند آن را اداره کنند و مجبور 
به فروش آن به یک مجموعة دیگر شدند. در یک تقسیم بندی 
کلی، بقای روزنامه های آمریکایی به آگهی و بقای روزنامه های 

انگلیسی مبتنی بر فروش دکه و اشتراک بستگی دارد. 
مثاًل شــمارگان روزنامة »سان« در انگلیس پنج میلیون 
نســخه اســت. اما نیویورک تایمز با همــة اهمیتش در دنیا 
بیــش از یک میلیون و 800 هزار نســخه فروش ندارد. چون 
نیویورک پر از آگهی اســت و آگهی دهنده های بزرگی دارد. 
اما روزنامه های انگلیسی مبتنی بر افرادی هستند که آن ها را 
مشترک می شوند و می خرند. شعار روزنامه های انگلیسی این 
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است: »ما هیچ منبع درامدی به غیر از مخاطبان نداریم.« 
این روزنامه  ها هنگام ارائة گزارشــه ای مالی هم به تعداد 
مشترکان و تعداد حامیانشان اشــاره می کنند؛ یعنی افرادی 
کــه هم روزنامه را می خرند و هم به روزنامه کمک های مالی 
می دهند. روزنامة نیوزویــک به دلیل کاهش آگهی ها مجبور 
به فروش شــرکت شد. شرکت جدیدی که آن را خرید چون 
مبتنی بر آگهی های آنالین بود تصمیم گرفت انتشــار نسخة 
چاپی روزنامه را متوقف کند و فقط روی نســخة دیجیتال آن 
کار کند. اما بعد از مدتی متوجه شــد که در فضای مجازی و 
اشــتراک آنالین و آگهی آنالین،  خیلی موفق نیست و کمتر 
از یک سال بعد دوباره به نسخة چاپی بازگشت. آن ها متوجه 

شدندکه فقط با نسخة آنالین نمی توانند ادامه بدهند. 
روزنامة دیگــری که این اتفــاق برایش افتــاد، روزنامة 
»ایندیپندنت« بود؛ یک روزنامة بســیار موفق در انگلیس که 
روزنامة همشهری نیز به نوعی از آن الگوبرداری کرده است. با 
کم شدن آگهیهای این روزنامه، شرکتی که آن را خریده بود، 
تصمیم گرفت انتشار نسخة چاپی آن را متوقف کند. به جای 

آن یک روزنامة اینترنتی رایگان دارند.
پژوهشـی در بریتانیـا در زمینة افت شـمارگان نشـریات 
انجـام شـد گـه طبـق نتایـج آن، نشـریات خبـری و تحلیلی 
بـا اقبال نسـبی بهتری روبه رو هسـتند و با وجود سـیرنزولی 
کلیـت آگهی های چاپی، این نشـریات از رشـد هـم برخوردار 
بوده انـد. روزنامه هایی که به اخبار هنرمندان و فوتبالیسـت ها 
و شـایعات مربـوط بـه آن هـا می پردازنـد، بیشـترین کاهـش 
شـمارگان را داشـته  اند، چـرا کـه در زمینة این اخبـار، فضای 
مجـازی مخاطبـان را بیشـتر سـیراب می کند. اما اگر کسـی 
بخواهـد جدیدتریـن خبرهـا را در مـورد تغییـرات در کابینة 

انگلسـتان دنبال کند، قطعاً به سـراغ این نشـریات نمی رود و 
در نشـریات جدی تـر این گونـه اخبـار را دنبـال می کند. 

در سـال 2011 در انگلسـتان چنـد مجموعـة رسـانه ای 
بسـیار بـزرگ در هم ادغام شـدند که یکـی از این مجموعه ها 
نشـریات بی  بی سـی بودند. بی  بی سـی کـه از بودجـة عمومی 
در انگلسـتان اسـتفاده می کنـد، تمـام مجالت خـودش را به 
بخـش خصوصـی واگـذار کرد تـا از پول مردم با مـردم رقابت 
نکنـد. ایـن اتفاقی اسـت کـه اکنـون داخل شـهرداری تهران 
هـم در حـال وقوع اسـت. شـهردار معتقد اسـت کـه مجالت 
همشـهری نباید با بخش خصوصی رقابت کنند و شـهرداری 
نبایـد بـا مـردم وارد رقابت شـود.  البته این مصـداق در ایران 
چنـدان کاربـرد نـدارد چراکـه مـا هر چـه در حوزة نشـریات 
تخصصـی در ایـران وارد می شـویم در بخش خصوصی جایی 
وجـود نـدارد کـه بتواند رقابت داشـته باشـد. مثـاًل اگر مجلة 
»دانسـتنیها« منتشـر نشـود، رقیـب بعـدی آن شـمارگانی 

حـدود یک ششـم مجلة دانسـتنیها دارد.
بی  بی سـی در نهایـت مجبـور شـد مجـالت خـودش را 
بـه شـرکتی بفروشـد کـه 1300 کارمنـد و 19 میلیـون نفر 
مشـتری دارد. آن هـا عـالوه بـر فـروش مجلـه ارزش افـزوده 
هـم بـه مشتریانشـان می فروشـند. بـرای مثـال، در حـوزة 
آشـپزی مجلـة معروفـی بـه نام »گـود فـود« دارنـد که یکی 
از پرشـمارگان ترین نشریات آشـپزی در اروپاست. این نشریه 
فقـط یـک مجله نیسـت، بسـته ای از خدمـات و ارزش افزوده 
بـرای افـراد اسـت. یعنـی وقتـی یـک نفـر مجلـه را می خرد 
در داخـل آن دوره هـای آموزشـی رایـگان و یـا کارت خریـد 
همـراه بـا تخفیـف از فروشـگاه هایی خـاص وجـود دارد کـه 

ویـژة مشـترکان آن مجله اسـت.
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 نسـبت آمـوزش و رسـانه را در ایـران و جهـان 
چگونه می بینیـد و کارکردهای آموزشـی رسـانه ها از 

چـه زمانـی اهمیت پیـدا کرده اسـت؟
در زمینـة رابطـة بیـن نهادهـا و رسـانه برمی گـردد. 
رسـانه ها به دلیـل اینکه آثار سـریع تر و فوری تـری دارند از 
آن هـا انتظار می رود، بسـیاری از نقیصه ها و کمبودهایی که 
در حوزه هـای مختلـف نظـام اجتماعی وجـود دارند مرتفع 

رسانه نمی تواند جای نهادهای آموزشی را بگیرد

گفت وگو

پای صحبت دکتر هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

اشاره
قرن بیســت و یکم را »عصر ارتباطات« نام گذاری کرده اند، چرا که سرعت تحوالت فناوری به گونه ای است 
که جهان را به دهکده ای کوچک شــبیه به آنچه که مک لوهان نام می برد، تبدیل کرده است. پیشرفت در عرصة 

ارتباطات و فناوری های نو این سئوال را پیش می کشد که آیا می توان از این فناوری ها در آموزش استفاده کرد؟ 
این سئوال را طی گفت وگویی با دکتر هادی خانیکی، استاد برجستة ارتباطات اجتماعی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی که ســابقة ممتدی در فعالیت های رسانه ای دارد در میان گذاشته ایم. آنچه در ادامه از 

نظرتان می گذرد حاصل این گفت وگو ست.

محمد  فرحبخش

کننـد. امـا آمـوزش فرآینـدی اسـت کـه آثـار دراز مـدت و 
در عیـن حـال مؤثرتـری نسـبت بـه رسـانه ها دارد. با توجه 
بـه دشـواری و درازمـدت بـودن اثربخشـی فراینـد آموزش، 
برخـی ترجیـح می دهنـد بـه جـای دنبـال کردن مدرسـه، 
آموزش را از طریق رسـانه به خصوص امروزه از شـبکه های 
اجتماعـی دنبـال کننـد. این که شـما پرسـیدید کـه از چه 
زمانـی اهمیـت آن بیشـتر شـده اسـت، به نظر مـن هر چه 
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آموزش رسـانه ای یاد می شـود را اصوالً چگونـه ارزیابی 
می کنیـد؟

رســـانه نمی توانـــد جایگزیـــن آمـــوزش شـــود و 
ـــی  ـــانه ها بزرگ نمای ـــش رس ـــورد نق ـــد در م ـــن نبای همچنی
ـــم  ـــانه ه ـــا، رس ـــول تفاوت  ه ـــا قب ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــم.  ب کنی
ـــانه  ـــه رس ـــی ک ـــن آموزش ـــا بی ـــد. ام ـــوزش ده ـــد آم می توان
می دهـــد  و آموزشـــی کـــه مدرســـه می دهـــد، تفـــاوت 
ـــه  ـــد. ب ـــوزش مکمـــل یکدیگرن ـــوع آم ـــن دو ن وجـــود دارد. ای
ـــی  ـــه رقابت ـــت ک ـــار داس ـــوان انتظ ـــی نمی ت ـــورت قطب ص
ـــه  ـــوان از مدرس ـــود دارد. نمی ت ـــه وج ـــانه و مدرس ـــن رس بی
انتظـــار عملکـــرد رســـانه را داشـــت، همانطورکـــه نمی توانیـــم 
از رســـانه انتظـــار عملکـــرد مدرســـه را داشـــته باشـــیم. 
یادگیـــری یـــک مقولـــة چنـــد وجهـــی اســـت کـــه بخشـــی از 
ـــود و  ـــام می ش ـــه انج ـــمی در مدرس ـــای رس آن در آموزش ه
ـــر  ـــی، غی ـــای عموم ـــز در آموزش ه ـــری از آن نی ـــش دیگ بخ
ـــوان  ـــا می ت ـــود. در این ج ـــام می ش ـــانه ای انج ـــمی و رس رس
از مســـئولیت های مشـــترک بیـــن رســـانه و مدرســـه یـــا بیـــن 
»ارتباط گـــر« و »معلـــم«  ســـخن بـــه میـــان آورد؛ امـــا زمانـــی 
کـــه در هـــر دو نهـــاد رســـانه و مدرســـه یـــا دانش آمـــوز 
ـــه می شـــود،  یادگیـــری از جنبه هـــای  منفعـــل درنظـــر گرفت
گفت وگـــوی مشـــارکت جویانه دچـــار اختـــالل می شـــود. 
یادگیـــری مشـــارکت جویانه بیشـــتر حافظه محـــور و 
ناپایـــدار اســـت و کمتـــر می  توانـــد به عنـــوان سرمشـــق 

ـــرد. ـــرار گی ـــوز ق ـــاری دانش آم ـــی و رفت ـــری، کنش فک

فناوری هـای ارتباطـی و رسـانه های جدیـد مـورد توجـه 
قـرار می گیرنـد و فراگیرتـر می شـوند و انتظـار از آن ها هم 
بیشـتر می شـود.اما به نظـر من رسـانه نمی تواند بـه عنوان 
جایگزین نهادهای رسـمیـ  آموزشـی، مقش و کارکردهای 
آموزشـی الزم را ایفـا کنـد. نمی تـوان انتظارهایـی مشـابه 
نهـاد مدرسـه از رسـانه ها داشـت. البتـه وجود نوعـی نظام 
مشـروعیت بخش یکپارچـه حائـز اهمیت اسـت. بـه عبارت 
دیگـر نبایـد بین نهاد مدرسـه و نهاد رسـانه تناقـض وجود 
داشـته باشـد و ایـن دو بایـد از رویکردهای واحد و مسـائل 
مشـترک و تدبیر و تمهید مشـترک در عین پذیرش تفاوت 

برخوردار باشـند.

 بـا توجـه بـه نظریـة جامعه پذیـری آلبرت بنـدورا 
آیـا می تـوان نقـش آمـوزش دهنـده و معلمـی بـرای 
رسـانه در نظـر گرفـت؟ ایـن امـر کـه از آن بـه عنوان 
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 در امـر آمـوزش از طریق رسـانه ها چه موضوعاتی 
موضوع هـای  می تـوان  آیـا  دارد؟  طـرح  قابلیـت 
تخصصـی را هـم از طریق رسـانه آمـوزش داد یا باید 
به صـورت عمومی بـه آن پرداخـت؟ از نظر شـما این 

طبقه بنـدی چگونـه باید باشـد؟
بـه نظـر مـن در درجـة اول شـناخت پیـام، شـناخت 
مخاطـب و شـناخت فرآیند انتقـال پیام و مشـخص کردن 
محـدودة تأثیـرات رسـانه ای اولویـت دارد. اگـر رسـانه را به 
عنـوان یـک منبـع فعـال و دارای توانایـی مطلـق در نظـر 
بگیریـم، دچـار اشـتباه شـده  ایم. زیـرا سـایر نهادها یا سـاز 
و کارهـای تأثیرگـذار در جامعـه را نادیـده گرفته ایـم. در 
خصـوص پرداختـن به تمام مسـائل تخصصی در رسـانه ها، 
از دیـدگاه مـن آموزش از طریق رسـانه ها را هـم باید مانند 
نظـام آموزشـی بر حسـب گـروه مخاطب طبقه بنـدی کرد: 
مخاطب جوان با مخاطب میا نسـال و مخاطبی که از آگاهی 
بیشـتر برخـوردار اسـت با مخاطبی کـه از آگاهـی کمتری 
برخـوردار اسـت، مخاطبـی کـه در یـک شـبکة تخصصـی 
و نخبگـی قـرار می گیـرد بـا مخاطبـی کـه در شـبکه ای از 
فرهنـگ عمومـی قـرار می گیرد بـا یکدیگـر تفـاوت دارند. 
مـن فکر می کنـم که در امر آموزش هماهنگی و همسـویی 
باید بین نهادهای آموزش رسـمی و رسـانه ها برقـرار کرد از 
ایـن جنبه اسـت که رسـانه ها قـدرت درگیر کـردن ذهن را 
با مسـائل ملمـوس مثل مسـائل عمومی دارنـد و می توانند 
این مسـائل را به نهادهای رسـمی منتقل کنند.  به عبارت 

دیگـر معلـم و دانش آمـوزی کـه از فضـای رسـانه ای غایب 
باشـند، در یـک فضـای انتزاعـی و بریـده از جامعـه، زمانـه 
و دوران خـودش می آمـوزد و چـون درگیر مسـئله نیسـت 
آمـوزش او هـم دچـار اختـالل می شـود. اما کسـی کـه در 
فضای رسـانه ای قرار دارد، این توانایی را دارد که آموزشـش 

متکـی بر وسـائل زمـان خودش باشـد.

کارکـرد  بـر  توسـعه  و  ارتباطـات  موضـوع  در   
آموزشـی رسـانه ها تأکیـد شـده اسـت. شـما ایفای 
چنین نقش آموزشـی بـرای رسـانه ها در کشـورهای 

در حـال توسـعه را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
بلـه. در مباحـث ارتباطـات و توسـعه بر آمـوزش تأکید 
شـده اسـت.همانطور کـه گفتـم در یـک هـم پیونـدی و 
گسـترة وسـیع تر، آن مـواردی کـه بـه آمـوزش عمومـی 
مربـوط می شـود حتـی آن هایـی که بـه آمـوزش تخصصی 
مربـوط می شـود و یـا این کـه می توانـد نهادهـای آمـوزش 
رسـمی مدرسـه را فعال تـر و بـا جریان های رقیـب رو به رو 
کنـد این ها همه از زیر کارکردهای آموزشـی رسانه هاسـت. 
این رسـانه ها هسـتند کـه می تواننـد فروبسـتگی و محدود 
بـودن مدرسـه را بـاز کننـد، یعنی نظـام تعلیـم و تربیت را 
مرتبـاً بـا پرسـش ها و مباحـث جدیـد رو بـه رو کننـد. بـه 
طـوری کـه دانش آمـوز از طریـق شـبکه های اجتماعـی در 
معـرض اطالعـات و آگاهی قـرار می گیرد تا با پرسـش های 
بیشـتری مدرسـه را بـه چالـش بکشـاند. نبایـد ایـن دو در 
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مقابل هم قرار بگیرند. مدرسـه در مقابل رسـانه و رسـانه در 
مقابل مدرسـه. اگـر این اتفاق بیفتد همان وضعی را شـاهد 
خواهیـم بود کـه در گذشـته دانش آمـوزان ما بایـد پنهانی 
مجلـه ای را مطالعـه یـا از رسـانه اسـتفاده می کردنـد. ایـن 
پنهان کاری باعث شـکل گیری دو نوع فرهنگ مدرسـه ای و 
فرهنگ رسـانه ای می شـد، اما باید فاصلة فرهنگ رسـانه ای 

و و مدرسـه ای را کـم کنیم.

 بـا توجه بـه دسـته بندی های مختلف از رسـانه ها 
بـه مکتوب، دیجیتـال، چند رسـانه ای، آنالین، مجازی 
و…کدامیـک از ایـن رسـانه ها می تواننـد در مسـیر 

آموزش رسـانه ای مؤثر باشـند؟ 
بـه نظـر من نبایـد تمایز قائل شـویم. بایـد از یک نظام 
رسـانه ای در برابـر نظـام تعلیـم و تربیـت صحبـت کنیـم. 
هـر کـدام از ایـن رسـانه ها جایـگاه خـود را دارنـد و قطعـاً 
سـرعت عمـل و فراگیـری دامنـة تأثیرگـذاری شـبکه های 
مجـازی آن هـا را بیشـتر کـرده اسـت. امـا شـبکه ها هـم 
نیـاز به رسـانه های مکتـوب یا رسـانه های الکترونیـک را از 
بیـن نبرده انـد و رادیـو و تلویزیـون، مطبوعـات و کتاب هم 
هنـوز جایـگاه خـود را دارنـد. امـا اشـکالی کـه وجـود دارد 
این اسـت کـه ما با شـکل گیری رسـانه های جدیـد، تحول 
رسـانه های قدیـم را مـد نظـر قـرار نمی دهیـم. بـه همیـن 
دلیـل هـم آن هـا در ایفـای نقـش آموزشـی خـود ناکارآمد 
یـا ناتـوان می شـوند. همان طـور که سـینما و تلویزیـون بر 

مطبوعات تأثیر گذاشـتند، امروزه هم شـبکه های اجتماعی 
حتمـاً بـر تلویزیـون، رادیـو و مطبوعـات تأثیـر می گذارند. 
اگـر یـک نظـام هماهنگ رسـانه ای تعریـف شـود، می توان 
بـرای همـة رسـانه ها نقش آموزشـی قائل شـد. امـا باید در 
نظـر داشـت که شـکل، مـا را دچار غفلـت از محتـوا نکند. 
منظـور از محتـوا نظـام رسـانه ای مؤثـر  اعم از شـبکه های 
اجتماعـی تا ارتباطات سـنتی، نظامی اسـت کـه باید در آن 
گفت وگـو شـکل بگیـرد و قـدرت شـنیدن را ماننـد قدرت 
حـرف زدن و دیـدن بـاال ببرد. نظـام تعلیم تربیـت نیز باید 
اینگونـه باشـد. نظام آموزش یـک طرفه به گفتـة فریره به 
آموزش سـکوت منجر می شـود. به بـاال بـردن توانایی برای 
حـرف نـزدن، انتقاد نکـردن و نفهمیدن می رسـد. در حالی 
کـه آموزش پرورش درسـت یعنـی اولویت داشـتن پرورش 
نسـبت به آمـوزش، اولویت داشـتن خالقیت، پرسـش گری 
و نقـد. ایـن مضمون مشـترک بین رسـانه و مدرسـه اسـت.
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کارشناس مسئول توسعة رسانه های دیداری و شنیداری

دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هفتمین سکانس 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد

گزارش

گزارش پانزدهمین جشنوارة دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هفتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

اشاره
از جذاب ترین بخش های جشنوارة بین المللی فیلم رشد، بخش دانش آموزان فیلم ساز است. چرا که عالوه بر 
جلوه گری لطیف ترین تصویرها در قالب ســوژه های بکر، بیانگر آینده نگری و دوراندیشی برنامه ریزان جشنواره 
است. بی تردید آیندة پویای جشنوارة فیلم رشد در پرتو نگاه های تیز و آثار هنرمندانة دانش آموزان فیلم ساز رقم 

خواهد خورد.
آنچه در ادامه می آید، گزارشــی از پانزدهمین جشنوارة دانش آموزان فیلم ساز در چهل و هفتمین جشنوارة 

بین المللی فیلم رشد است.

 روح ا... مالمیر

تعداد فیلم های دانش آموزی ثبت شده در دبیرخانه
هر ســاله یکی از بند های فراخوان، جذب آثار در بخش 
دانش آموزی اســت که »معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آمــوزش و پرورش« آثار دانش آموزان را ارســال می کند. در 
شــهریورماه 1396 نیــز 84 اثر از طریــق معاونت مذکور به 
دبیرخانة فیلم رشــد رسید و اسامی آن ها در سایت ثبت شد. 
عالوه بر ایــن آثار، 52 اثر دیگر نیز در بخش دانش آموزان در 

سایت جشنواره به ثبت رسیدند و به این ترتیب تعداد فیلم های 
دانش آموزی در جشنوارة چهل و هفتم به 136 اثر رسید.

اعضای هیئت انتخاب فیلم های دانش آموزی
•  محمود مجیب، کارشناس ارشد سینما

•  روح ا... مالمیر، کارشناس ارشد هنرهای نمایشی
•  شهریار ابراهیمي، کارشناس ارشد روابط بین الملل
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•  زینت اسدی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
•  ناصر نادری، کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمی

تعداد فیلم های دانش آموزی راه یافته به بخش مسابقه
بنابر آرای هیئت انتخاب از بین 136 فیلم ارسال شده به 

دبیرخانة فیلم رشد، 35 فیلم به بخش مسابقه راه یافت.

اعضای هیئت داوران فیلم های دانش آموزی
• دکتر بهروز محمودی بختیاری، دانشــیار پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران
•  دکتر سعید پوراسماعیلی، مدرس دانشگاه و معاون آموزش 

انجمن سینمای جوانان ایران
•  بالل طاهری، فیلم ساز و داور تعدادی از جشنواره های داخلی 

و بین المللی

اسامی برندگان جشنوارة چهل و هفتم در بخش 
دانش آموزی

عصر روز جمعه 10 آذر ماه 1396 در مراسم اختتامیه، بر 
اساس رأی هیئت داوران برندگان دانش آموزی در سه بخش 

پویانمایی، داستانی کوتاه و مستند به شرح ذیر اعالم شد:

* بخش پویانمایی دانش آموزان فیلم ساز 
• رتبة سوم

دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
سپهر امامی فر، برای فیلم مادربزرگ، از استان کرمان

دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
ثمین گشتیل، برای فیلم پنجره، از استان اصفهان

• رتبة دوم
تندیس سیمین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:

زهرا قربانی، برای فیلم فریاد، از استان سمنان
• رتبة اول

تندیس زرین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
فاطمه صداقت، برای فیلم سراب، از استان بوشهر

 
* بخش داستانی کوتاه دانش آموزان فیلم ساز 

• رتبة سوم
دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
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ماندانا هوشمندیان، برای فیلم پدر، بذر بود، از استان فارس
دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:

سحر نوایی، برای فیلم خط قرمز، از استان گیالن
• رتبة دوم

تندیس سیمین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
محدثه اسدی زاده، برای فیلم مهرک، از خوزستان

• رتبة اول
تندیس زرین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
ملیکا کدخدایی، برای فیلم منفی درد، از اصفهان

 
* بخش مستند دانش آموزان فیلم ساز 

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شد به:
سوگند منصوریان، برای فیلم خشونت، از استان تهران

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شد به:
فاطمه امیدیان، برای فیلم ریزگردها، از استان خوزستان

لوح تقدیر و جایزة نقدی اهدا شد به:
کوثر موساییان، برای پژوهش فیلم دیار کارون، از خوزستان

• رتبة سوم
دیپلم افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:

ساالر صفدری، برای فیلم پر کاه روی آب، از استان فزوین
• رتبة دوم

تندیس سیمین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
امیــد بهرامی، برای فیلم پرواز بر بلندای بوم، از اســتان 

همدان
• رتبة اول

تندیس زرین، لوح افتخار و جایزة نقدی اهدا شد به:
مهدی امیریان، برای فیلم زری بافی، از استان اصفهان

نام استاننام کارگرداننام فیلمردیف

آذربایجان شرقیمهدی خالقیقولچاخ1

اصفهانمهدی امیریانزری بافی2

اصفهانمهسان السادات ایوبیپرواز ماهی ها3

اصفهانمینا باهنرصدای آشنا4

اصفهانثمین گشتیلپنجره5

اصفهانملیکا کدخداییمنفی درد6

بوشهرفاطمه صداقتسراب7

خراسان رضویمحمدرضا حسینیانعروسک من8

خوزستانمحمد مشعلیسیاه9

خوزستانمریم شعبانیباز باران10

خوزستانمحدثه اسدی زادهمهرک11

خوزستانریحانه صالح پورگذر در کتاب12

خوزستانکوثر موسائیاندیار کارون13

خوزستانفاطمه امیدیانریزگردها14

زنجانآرزو شاجریکوچه ی صنعت گران15

سمنانزهرا قربانیفریاد16

سیستان و بلوچستانحبیب نبات زئیبالی خانمان سوز17

شهر تهرانمحمد همتیسمعک18

  اسامی فیلم های راه یافته به بخش مسابقة فیلم رشد
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استان هایی که فیلم های دانش آموزی آن ها در بخش مسابقه 
فیلم رشد پذیرفته شده شهر تهرانارش جعفریلبخند19

شهر تهرانیاشار ترکیانبلور درخشان20

شهر تهرانمحمد صفا صفریراهیان نور21

شهر تهرانسیاوش گلزاریشروع22

شهرستانهای تهرانسوگند منصوریانخشونت23

فارسماندانا هوشمندیانپدر، بذر بود24

قزوینساالر صفدریپرکاه روی آب ...25

قممحمد حجتیپژمردن26

کرمانعرفان حسن زادهدرخت زندگی27

کرمانسپهر امامیمادر بزرگ28

محمدحسین صارمی چشمان سیاه29
نیا

کرمانشاه

جوانه های 30
خاکستری

کهکیلویه و بویر فروغ هاشمی فتح
احمد

گیالنسحر نواییخط قرمز31

هرمزگانعذرا عیدزادهانعکاس32

همدانامید بهرامیپرواز بربلندی بوم33

یزدسید حجت علیزادهسبز ، سرخ ، سیاه34

یزدنغمه خمرنقاشی روی سفال35

استانردیف

تعداد اثر 
راه یافته 
به بخش 
مسابقه

تعداد جایزه های 
کسب شده

-1آذربایجان شرقی1

5اصفهان2
2 تندیس زرین+ 1 

دیپلم افتخار

1 تندیس زرین1بوشهر3

-1خراسان رضوی4

6خوزستان5
1 تندیس سیمین + 

2 لوح تقدیر

-1زنجان6

1 تندیس سیمین1سمنان7

-1سیستان و بلوچستان8

-5شهر تهران9

1 لوح تقدیر1شهرستانهای تهران10

1 دیپلم افتخار1فارس11

1 دیپلم افتخار1قزوین12

-1قم13

1 دیپلم افتخار2کرمان14

-1کرمانشاه15

-1کهکیلویه و بویر احمد16

1 دیپلم افتخار1گیالن17

-1هرمزگان18

1 تندیس سیمین1همدان19

-2یزد20

35جمع آثار
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توضیحاتجشنوارة 46جشنوارة 47عنوان

13 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.136156تعداد فیلم های ثبت شده در دبیرخانه

14 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.3540تعداد فیلم های راه یافته به بخش مسابقه

بیشترین دانش آموزان از استان خوزستان)6 نفر( ، اصفهان)5 نفر( و 2018تعداد استان های راه یافته به جشنواره

شهر تهران)5 نفر( بوده اند.

کارگردان فیلم قولچاخ از آذربایجان شرقی-1تعداد دانش آموزان غایب در جشنواره47

با احتساب یک نفر غایب 18 نفر1724تعداد دانش آموزان پسر در جشنواره47

-1716تعداد دانش آموزان دختر در جشنواره47

استان¬های اصفهان )2 نفر( و بوشهر )1 نفر(32تعداد تندیس زرین اعطا شده

همدان، سمنان، خوزستان31تعداد تندیس سیمین اعطا شده

اصفهان، فارس، قزوین، کرمان، گیالن57تعداد دیپلم افتخار اعطا شده

شهرستان های تهران )1 نفر( و خوزستان )2 نفر(32تعداد لوح تقدیر اعطا شده

پانزدهمین جشنوارة دانش آموزان فیلم ساز چهل و هفتمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد
در یک نگاه
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چهار گام  در جادة آموزش فیلم

گزارش

گزارشی از کارگاه های آموزشی فیلم آموزشی

اشاره
به منظور توســعة کاربرد فیلم در فرایند آموزش و فرهنگ ســازی در این خصوص، »گروه تولید رسانه های 
دیداری-شنیداری« دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در سال 1396 یک دورة اموزش و کارگاه های زیر را برگزار 

کرده است:
1. دورة آموزش فیلم سازی به دانشجو معلمان، اصفهان؛

2. کارگاه نقد و آموزش فیلم سازی به معلمان و دانش آموزان   در جشنواره فیلم رشد، مشهد؛
3.  کارگاه آموزش فیلم سازی در عصر داده های بزرگ به مدرسان »انجمن سینمای جوانان کشور«، تهران؛

4. کارگاه آموزش فیلم سازی به مربیان و معاونان پرورشی، شهر ری.
آنچه در پی می آید، گزارشی مختصر از برگزاری این برنامه های آموزشی است.

ـ معلمان، اصفهان دورة آموزش فیلم سازی برای دانشجو 
دومین دورة آموزش فیلم نامه نویســی، فیلم سازی، نقد و 
بررسی و تحلیل فیلم ویژة دانشجو ـ معلمان )از بین دانشجو 
ـ معلمان سال های 1394 و 1395 و عضو کانون های هنری، 
از جمله کانون تولید و نقد فیلم( و استادان دانشگاه فرهنگیان 
با مشــارکت »ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« از تاریخ 

19 تا 23 شــهریور ماه در استان اصفهان برگزار شد. این در 
حالی بود که اولین دورة آن در اســتان زنجان برگزار شده بود 
و استقبال دانشجویان و انگیزة آن ها برای ساخت فیلم باعث 
شــده بود، دومین دوره با پشتوانة تجربة اجرای دورة قبل، با 

برنامه ریزی کامل و دقیق تری برگزار شود. 
هدف های این دورة آموزشی عبارت بودند از: 
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1. آشنایی با نقش تربیتی و اجتماعی فیلم در فرایند یاددهی 
و یادگیری؛

2. توانمندســازی و دانش افزایی دانشجو ـ معلمان در حوزة 
رسانه های آموزشی؛

3. ارتقای توانمندی های دانشــجو ـ معلمان درحوزة فیلم و 
فیلم نامه نویسی؛

4. آموزش نقد و تحلیل فیلم و پرورش تفکر انتقادی؛
5. ارتقای بینش هنری و آشــنایی بــا آثار دیداری در فضای 

مجازی؛
6. تولید فیلم و فیلم نامة متناســب بــا هدف های راهبردی 

دانشگاه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
شیوة اجرا در این دومین دورة آموزشی به این ترتیب بود که: 
1. دوره به صورت کارگاه آموزشِی متمرکز در دو مرحلة تئوری 

و عملی برگزار شد.
2. دانشجو ـ معلمان باید پس از اتمام دوره، کار عملی شامل 
یک فیلم نامه و فیلم کوتاهی در یکی از قالب های مســتند، 
داستانی، نماهنگ یا پویانمایی آماده می کردند و نتیجة کار 
خود را در قالب »DVD« به منظور ارزشیابی و صدور گواهی 
پایان دوره و یــا  آموزش ضمن خدمت به معاونت فرهنگی 

می فرستادند.
سرفصل های آموزشی عبارت بودند از: آشنایی با فیلم و 
ابزارهای تصویری، آسیب شناسی فرهنگی؛ آشنایی با فیلم نامه 
و فیلم نامه نویســی؛ نقد و تحلیل فیلم؛ آشنایی با کارگردانی؛ 
آشنایی با تدویِن فیلم، آشنایی با فیلم های آموزشی؛ آشنایی با 

مبانی تعلیم و تربیت دینی با رویکرد هنر و فیلم سازی.
استادان دوره عبارت بودند از: 

کارگردانی: وحید گلستان و شبنم وثوقی

فیلم نامه نویسی: فارس باقری و منصور غالمی
داستان نویسی: الهام عارف

آشنایی با فیلم های آموزشی: یداهلل کریمی
تدوین: دکتر حمید قاسم زادگان و  معصومه منصوریان

تصویربرداری: محمود مجیب
این دورة آموزشــی در دو پردیس شــهید باهنــر و پردیس 

شهیدرجایی اصفهان برگزار شد.

کارگاه آموزش فیلم سازی در عصر داده های بزرگ، به 
مدرسان انجمن سینمای جوانان کشور، تهران

هم زمـان بـا برگـزاری سـی و چهارمیـن جشـنوارة بیـن 
المللـی فیلـم کوتاه تهـران، در تاریـخ 25 تا 30 مهـر 1396، 
کارگاهـی بـا همـکاری دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی 
بـرای مدرسـان مراکـز انجمـن سـینمای جوانـان کشـور 

شـد. برگزار 
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وحیـد گلسـتان، مـدرس کارگاه، ابتـدا شـرایط تـازة 
آمـوزش فیلم سـازی در عصر دیجیتـال و داده هـای بزرگ را 
بررسـی کرد. سـپس در خصوص تأثیر آموزش خودانگیخته 
و نسـبت آن بـا شـیوة تدریـس در انجمـن سـینمای جوان 
مطالبـی ارائه شـد. در بخش دوم، وی هفـت روش تدریس و 
الگوی متناسـب شـده بر اسـاس شـیوة آموزش فیلم سـازی 
در عصـر داده های بزرگ را شـرح داد. الگوهـای تدریس ارائه 
شـده شـامل این مـوارد بودند: روش تدریس بدیعـه پردازی؛  

روش تدریـس دریافـت مفهوم؛ روش تدریس سـاخت گرایی؛ 
روش تدریـس بـارش فکـری روش تدریس پژوهـش آموزی؛ 

روش تدریـس کاوشـگری؛ روش تدریـس اعضای تیم.

کارگاه آموزش فیلم سازی به مربیان و معاونان 
پرورشی، شهر ری

بـه منظور اطالع رسـانی و آگاهی هرچه بیشـتر متولیان 
امـر تعلیـم و تربیـت، به خصـوص مربیـان و معاونـان شـاغل 
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در مدارس، جلسـه های توانمندسـازی 
مربیان و معاونان آموزشـی و پرورشـی 
موضـوع  بـا  شـهرری،  یـک  ناحیـة 
در  آموزشـی«  فیلـم  بـا  »آشـنایی 
در  آذرمـاه 1396  و 21  روزهـای 20 
سـالن جـالل آل احمـد اداره آموزش 
و پـرورش ناحیـة یک شـهر ری برگزار 
شـد. 150 نفر از فرهنگیـان آقا و خانم 
عالقه منـد بـه رشـتة »تولیـد و کاربرد 
فیلـم آموزشـی در کالس درس«  در 
ایـن کارگاه حضور یافتنـد. روز اول این 
کارگاه  مطالبـی همچـون: تعریف فیلم 
آموزشـی، ویژگی هـای فیلم آموزشـی، 
معیـار انتخـاب فیلـم بـا توجه بـه پایه 
تحصیلـی دانش آمـوزان و … تدریـس 
شـد. در دومیـن روز نیـز تعـدادی از 
فیلم هـای کوتـاه موجـود در آرشـیو 
»گروه توسـعة رسـانه های شـنیداری 
شـرکت کنندگان  بـرای  دیـداری«  و 
پخـش و تحلیل محتوایـی و تکنیکی 
در مـورد آن ها بـه عمل آمـد. معرفی 
بسـته های آموزشـی دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشـی از جمله لوح های 
گویـا  کتاب هـای  معلمـان،  آمـوزش 
دیگـر  فعالیت هـای  جملـه  …از  و 

کارگاه بـود.
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چقدر نسبت به سواد قرآنی جامعه حساسیم؟

گزارش

گزارشی از مراسم پایانی چهارمین جشنوارة کتاب های قرآنی  

چهارمین جشــنوارة کتاب های قرآنی، امسال برای 
دومین بار به کتاب های قرآنی اختصاص یافت. داوران در 
این دوره 313 کتاب را اثر مناســب تشخیص دادند و از 
میان آن ها نیز 14 اثر برگزیده و تقدیری انتخاب کردند. 
این آثار در اختتامیة جشنواره که هم زمان با بعثت رسول 
اکرم)ص( برگزار شد، معرفی و تقدیر شدند. حساسیت به 
سواد قرآنی جامعه، نیاز جامعة امروز به کالم الهی و وحی، 

و نیز کمبود آثار قرآنی برای جمعیت دانش آموزی کشور، از 
جمله موضوعاتی بودند که در این برنامه به آن ها اشاره شد. 

تجهیز کتابخانه ها از این مسیر می گذرد
محمد ناصــري، مدیرکل دفتر انتشــارات و تکنولوژي 

آموزشي و دبیر دومین جشنوارة کتاب هاي قرآني
استحضار دارید که آموزش وپرورش بیش از 17 سال است 
که بنا به وظیفة ذاتي خود مبني بر معرفي آثاري که در تعمیق 
و توسعة مفاهیم برنامة درســي فعالیت مي کند، تالش هاي 
متنوعي دارد. یکي از آن ها انتخاب آثار برتر و معرفي آن ها به 
جامعه اســت. در سال هاي اخیر این موضوع با عمق بیشتري 
توسعه پیدا کرده اســت و اگر در فرایند اجراي این برنامه در 
ســال هاي قبل مشکالتي وجود داشــت، هرچه زمان جلوتر 
مي رود، مشکالت کمتر مي شوند و سعي می شود کارها بهتر 

پیش بروند.
امــروز وزارت آموزش وپــرورش به جــز 

گردآوري آثــار موجود در حوزة نشــر، 
بررســي و شناســایي آن ها و انتخاب 
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بهترین شان، به شکل هاي گوناگون از آن ها حمایت مي کند. 
یکي از موضوعاتي که ناشران بر آن تأکید داشتند، این بود که 
فهرستگان معرفي آثار مناسب، غیر از بارگذاري در سایت هاي 
مرتبط، باید به نحو مطلوبي به دست مدارس برسد. این امر از 
سال گذشته انجام شده اســت و فهرستگان به همة مدارس 
کشور ارسال مي شود. عالوه بر این، بهتریِن آن ها در کتاب هاي 
درسي معرفي مي شوند. همچنین، در بخش پرورشي وزارت 
آموزش وپرورش نیز خرید کتاب ها براي تجهیز کتابخانه هاي 

مدارس عمدتاً از این مسیر اتفاق مي افتد.

بازار تلخ 
ما در حوزة نشر مالحظاتي داریم که باید آن ها را در نظر 
بگیریم. اوالً متأســفیم که در جامعة ما، بازاري با عنوان بازار 
کتاب هاي کمک درســي وجود دارد که با تبلیغات گســترده 
حمایت مي شود. ذائقة دانش آموزان به شکل بیمارگونه اي به 
این بازار معطوف مي شــود و اولیا هم از این موضوع حمایت 
مي کننــد. همکاران محترم فرهنگي هم به ناچار در این بازار 
ورود پیدا مي کنند. در نهایت این بازار موجب شــده اســت، 
شیریني خواندن کتاب، چه در حوزة قرآن و چه در حوزه هاي 
دیگر از بین برود. این آفتي است که قبل از هر چیز باید به آن 
اذعان کنیم. البته آموزش وپرورش قدم هایي براي سامان دادن 

به این بازار بي سامان برداشته است.
در دورة اول جشنواره که دو سال قبل برگزار شد، حدود 
300 کتاب منتشر شده در چهار سال بررسي شدند که عدد 
و رقم کمي بود. اما در این دوره از جشنواره 600 
کتاب منتشر شــده در دو سال 1393 و 
1394 بررسي شدند که 313 عنوان از 
آن ها مناسب تشخیص داده شدند. 

این تعداد کتاب متعلق به 77 ناشر است. یعني از ده ها و صدها 
ناشــري که فعالیت دارند تنها 77 ناشر در حوزة نشر آثار قرآني 
فعالیت مي کنند. اولین سؤالي که به ذهن مي رسد این است که 
آیا از میان ناشران کشور تنها این تعداد باید نسبت به قرآن اداي 
دین کنند؟ از جهت دیگر، بیشتر این ناشران شهرستاني هستند و 
سهم ناشران تهراني کمتر است. 35 درصد کِل کتاب ها هم مربوط 
به شهر مقدس قم است که باید به ناشران قمي به خاطر گام هاي 
بلندي که برمي دارند تبریک گفت. از میان 313 اثر مناسب، تنها 
105 اثر مربوط به بخش کودک و نوجوان و دانش آموزان بود. که در 
شرایط کنوني و شمارگان میلیوني آثار کودک و نوجوان، این تعداد 
کتاب یک عالمت سؤال بزرگ است. برای تولید کتاب هاي قرآني 
تالش هایي صورت مي گیرد اما این تالش ها به هیچ وجه درخور 
جامعة قرآني ما که داعیة ارزش هاي قرآني را دارد نیست. در این 
بین ما فعالیت ناشران وزارت آموزش وپرورش را هم مي بینیم. یعني 
باید ببینیم انتشارات مدرسه، منادي تربیت، کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان و انجمن اولیا و مربیان که اساساً وظایف مهمي 
دارند در کجاي این پازل قرار دارند، چه نقشي ایفا مي کنند. این 

از جمله سؤاالتي است که در این جشنواره به آن پاسخ داده مي شود.

حساسیت به سواد قرآني جامعه
بعد از بررســي و داوري آثــار، داوران نکات مهمي را در 
بیانیه هــا ارائه کردند که چند نکته از آن ها قابل ذکر اســت.  
مســائلي در کتاب هاي قرآني وجود دارند که قابل توجه اند و 
باید براي رفع آن ها تالش کرد. یکي از مشکالت، تکرار مکررات 
است. یعني کتاب هاي مشابه در این حوزه زیاد مي بینیم، در 
حالی که کتاب ها و موضوعات فراواني هســتند که مي توانند 
مورد توجه قرار گیرند، اما این کار صورت نمي گیرد. نکتة بعدي 
قالب هاي تکراري و کمتر نوآورانه است. این را بگذارید در کنار 
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نثر و زباني که نمي تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. این ها از 
مشکالتي هستند که به جد باید به آن ها بپردازیم. نکته بعدي 
این است که نویسنده و مؤلف باید دغدغة مخاطبان و سواد و 
زبان مخاطب را داشته باشد. اما مي بینیم که این دغدغه وجود 
ندارد چرا که کتاب هایي منتشر مي شوند که در آن ها ارتباط 

مخاطب، نویسنده و کتاب چندان برقرار نیست.
آنقدر که ما این روزها دنبال آنیم که ســواد رســانه اي و 
دیجیتالي را باال ببریم، به عنوان کســاني که در این کشــور و 
فضا و در این شرایطي که نیازمند کار فرهنگي هستیم، چقدر 

نسبت به سواد قرآني جامعه حساسایم؟ 
امیدواریم با برنامه ریزي و ارتباط بیشتر با محافل قرآني، 
همکاري ما با این محافل ادامه پیدا کند و شرایط بهتري در این 
زمینه فراهم شود. ما دعا مي کنیم کتاب هاي قرآني در درجه اي 
از اعتبار و جذابیت تولید شــوند که مخاطبان دهان به دهان 
ُمبلّغ این کتاب ها شــوند؛ چرا که کتاب خوب خواننده اش را 
پیدا مي کند. در حوزة کودک و نوجوان در این زمینه خألهاي 
بسیاري دیده مي شود و احساس فقر در این زمینه مي کنیم. 
انشاءاهلل این جشنواره بتواند ارتباط هاي بیشتري برقرار کند و 
موجب ارتقاي کمي و کیفي شود تا کتاب هاي تأثیرگذاري به 

جامعه عرضه کنیم.

به دنبال فعالیت هاي هم افزا براي انس با قرآن هستیم 
دکتر مهدی فیض، معاون سابق پرورشي و فرهنگي وزارت 

آموزش وپرورش 
در وزارت آموزش وپرورش دو حوزة فعالیت قرآني وجود دارد: 
یکي فعالیت قرآني درون آموزش وپرورش و دیگری هم فعالیت 
مربوط به آموزش عمومي قرآني که تحت عنوان »کمیســیون 
توسعة آموزش عمومي قرآن کریم« فعالیت می کند. این کمیسیون 
زیرمجموعة »شوراي عالي توسعة قرآني« است. قرار بر این است 
که آموزش وپرورش و این کمیسیون، مقولة آموزش عمومي قرآن 

کریم را در سطح کشــور با کمک سایر دستگاه ها مانند وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسالمي 
به انجام برســانند. فعالیت هایي که با هم سازگار و هم افزا باشند 
و بتوانند آموزش عمومي قرآن را در ســطح کشور با استفاده از 
ـ به خصوص بخش ظرفیت هاي  ظرفیت هاي دولتي و غیردولتي  
مردمي مانند کانون هاي قرآني، هیئت هاي مذهبي، جلسات قرآني 
محافل، مساجد و… به مرحله اي برسانند که همة مردم در انس 
با قرآن بتوانند مراحل مقدماتي را طي کنند. فعالیت هاي درون 
آموزش وپرورش هم فعالیت هایي هستند که در زمینة آموزش 
رسمي قرآن و در قالب کالس درس، فعالیت هاي فوق برنامه مانند 

فعالیت های دارالقرآن ها، مسابقات قرآنی و فعالیت هایي در 
زمینة بین المللي صورت می گیرند. 

اگر بــه مباني معرفتي مان مانند نامة 
امام علي)ع( به امام حســن)ع(  دقت 
کنیم مي بینیم که ایشان در این نامه 
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خطاب به فرزندشــان فرموده اند: »من آمــوزش تو را از قرآن 
آغاز کرده ام.« قطعاً منظور حضرت علي)ع( به این معناســت 
که محتواي قرآن را منتقل کنیم تا مســیرها مشخص شود. 
حــال ما به دانش آموز چه یاد مي دهیم؟ ما وقت دانش آموز را 
در مدرسه با یک سري شن و ماسه پر مي کنیم و بعد مي بینیم 
که دانش آموز هنوز امکان تدبر در قرآن را پیدا نکرده اســت 
و نمي تواند از قرآن استفاده کند. مي گویند نمي توانیم از ساعات 
ریاضي، فیزیک، دانش اجتماعــي و جغرافیا کم کنیم. اما امام 
علي)ع( به فرزندش مي فرمایند: »من آموزش تو را با قرآن شروع 
کردم.« حاال اگر ادعا مي کنیم قرار است در جمهوري اسالمي قرآن 

محور باشد، کي، کجا و چگونه باید این اتفاق بیفتد؟
پیش فرض ما این است که باید دانش آموز را به کنکوري 
برسانیم که دیگران به آموزش وپرورش تکلیف کرده اند. کنکور 
انتظار دارد دانش آموز موازنة شیمیایي و انتگرال را بداند، پس 
باید آن ها را آمــوزش دهیم. دیگر وقتي نمي ماند که قرآن را 
بگوییم و این همان مدل معکوسي است که امام علي مي فرماید: 
پوســتین وارونه به تن کرده ایم. ما در مدل آموزش وپرورش 
متأسفانه پوستین وارونه به تن کردیم. امیدوارم برنامه هایي از 
قبیل این جشنواره جهت پوستین آموزشي ما را اصالح کند.«

نیاز به قرآن و وحي براي پروا و تقوا
حجت االسالم محمود متوســل، نمایندة حجت االسالم 

قرائتی 
چنانکه مي دانید، آقاي قرائتي یک مجموعة تفســیر 10 
جلدي تحت عنوان »تفسیر نور« فراهم کرده اند. با تالش 
برخي دوستان در »مؤسسة درس هایي از قرآن« 
این 10 جلد خالصه و در یک جلد منتشر 
شــده اســت. در این کتاب 25 هزار 
نکته از تفســیر نور استخراج شده 

اســت تا عموم مردم بتوانند استفاده کنند. در این کتاب، 45 
نکته براي آیة 164 ســورة آل عمران ذکر شــده است که به 
برخي اشاره مي کنم. نکتة اول اینکه بعثت پیامبران از بهترین 
هدیه هاي آســماني است. گرچه بعثت براي همة مردم است، 
اما تنها مؤمنان از هدایت آن بهره مي گیرند. لذا منت خداوند 
به مؤمنان اختصاص دارد. نکته بعدي اینکه تالوت آیات قرآن 
وسیله تزکیه است. به تعبیري تالوت و آموزش قرآن مقدم است 
بر هرگونه تزکیه و تعلیم و به تعبیري بستر آن است. تزکیه و 
تعلیم سرلوحة برنامة انبیاست و رشد و خودسازي باید در سایة 
مکتب انبیا و آیات الهي باشــد. ریاضت ها و رهبانیت هایي که 
سرچشمه اش آیات الهي و معلمش انبیا نباشد، انحرافی است. 
نکتة بعدي آنکه در محیط هاي گناه آلود و مردمان گمراه نیز 
مي توان کار کرد. چرا که کار پیامبر تزکیه و تعلیم بود. امیدواریم 
خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم خودمان و نسلمان را با  قرآن کریم 
و معارف بلند قرآن، که ســعي شده در این کتاب یک جلدي در 

دسترس همة مردم باشد، بیشتر آشنا کنیم.
حجت االســالم متوسل با اشاره به ضرورت و نیاز به کالم 
الهي در عصر حاضر گفت: »الزم است دوستان را به این نکته 
توجه دهم که متأسفانه علم گرایي و عقل گرایي در عصر حاضر 
باعث شــده نســل ما در نیاز به قرآن و وحــي دچار تردید و 
تشکیک شود. اما حقیقت این است که اگر جامعة عصر پیامبر 
به وحي نیاز داشــت، جامعة امروز بسیار بیشتر نیاز به کالم 
الهي نیاز دارد. اگر آن زمان افرادي که توان و قدرت داشــتند 
مي توانستند جنگ هایي به راه بیندازند و افراد با شمشیر یکدیگر را 
مي کشتند، ما در دنیایي هستیم که قدرت در اختیار کساني است 
که مي توانند با زدن یک دکمه، شهر یا کشوری را نابود کنند. نیاز 
امروز به قرآن و وحي براي پروا و تقوا خیلي بیشتر از عصر گذشته 
است و طبیعتاً ترویج معارف قرآني مي تواند این رشد و بالندگي را 

درمیان نسل ما روزبه روز بیشتر کند.
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در ابتدای این نشســت، عبدالعظیــم فرجی، نمایندة 
مجالت رشــد استان فارس، ضمن تشــکر از مسئوالن دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی برای برگزاری این همایش در 
شــهر مشهد گفت: »مجالت رشد این فرصت را برای معلمان 
فراهم می کنند که تجربیاتشان را از طریق یادداشت و مقاله به 
دیگران انتقال دهند. در اولین دورة جشن »خاطرات معلمی« 
که توســط مجلة »رشد معلم« برگزار شد، از بین 27 خاطرة 
منتخب کشوری، هفت خاطره متعلق به معلمان استان فارس 
بود که این ظرفیت معلمان اســتان ما را نشان می دهد. چاپ 
مقالة علمی در نشریات دیگر فرایندی طوالنی دارد و بهترین جا 
برای چاپ مقاالت معلمان، مجالت رشد هستند. این مجالت 
به دلیل اینکه گسترة کشوری و همچنین قیمت پایینی دارند، 

بهترین وسیله برای ارتقای فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان 
محسوب می شوند.«

وی در پایان ســخنان خود از دســت اندرکاران مجالت 
رشد خواســت در مورد گروه بندی سنی مجالت رشد بیشتر 

اطالع رسانی کنند.
در ادامه علی عسکر جمشیدی، معاون آموزش ابتدایی 
استان، فایده های مطالعة مجالت رشد را برشمرد و به برخی 
از آنان چنین اشاره کرد: انتقال میراث فرهنگی، تقویت هویت 
دینی و ملی، آشنایی با میراث فرهنگی ملل، اصالح و ارتقای 
سواد و ذوق بصری دانش آموزان، تسهیل در فرایند رشد ذهنی 
و روحی و ایجاد فرصت های تازة یادگیری، توســعة فرهنگ 
مطالعه و برانگیختن روحیة جســت وجوگری، افزایش دانش 

مجالت رشد؛ خواندنی، جذاب و ارزان

گزارش

گزارشی نشست معاونان و نمایندگان مجالت رشد اســتان فارس با مسئوالن دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی

اشاره
به رسم سنت حسنة هم نشینی مسئوالن مجالت رشد با نمایندگان مجالت رشد سراسر ایران که با هدف هم فکری، 
تبادل تجارب و قدرشناسی از آنان برگزار می شود، برنامة یک روزة گفت وگوی مدیران مجالت رشد با نمایندگان استان 

فارس روز 20 دی ماه 1396 در مشهد مقدس برگزار شد. آنچه می خوانید خالصه ای از این نشست است. 
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و وسعت نگرش، توســعة توانایی های علمی، فنی و نگارشی، 
بهبود شــیوه های زبان آموزی، بهبود فرهنگ رفتاری، توسعة 
کتابخانه های کالسی و مدرسه ای، آشنایی با آثار نویسندگان 

جهان، زیباسازی محیط مدارس و …
وی در ادامه با اشــاره به برخی از اقدامات انجام شده در 
خصوص مجالت رشد از جمله ثبت نام همکاران برای دریافت 
آن ها از طریق ســامانه، اطالع رسانی و تبلیغ از طریق سایت 
آموزش ابتدایی و سایت تکنولوژی آموزشی و گروه های آموزش 
ابتدایی و فضای مجازی، برگزاری آزمون »فصلی با کتاب« به 
صورت اختیاری برای معلمان گفت: » این اقدامات به رشــد 
15/2درصدی  ثبت نام مجالت رشــد نسبت به سال گذشته 
منجر شــده و از 2/118/034 جلد  به  2/438/202 نســخه 

رسیده است.«
در ادامــه محمد ناصــری، مدیرکل دفتر انتشــارات و 
تکنولوژی آموزشی، ضمن تشکر از آقایان جمشیدی و فرجی 

برای موارد مطرح شده گفت: »زمانی که بنای چیزی درست 
اســت و به آن به شکل تک بعدی نگاه نشده باشد، نمونه اش 
مجالت رشــد می شود. در ســال 1341 این دفتر با نام دفتر 
انتشــارات و خواندنی های آموزشی برای  نوسوادان راه اندازی 
شد. دغدغة دوســتان این بود که به غیر از کتاب های درسی 
باید مواد و خواندنی هایی را تولید کنند که ارزان باشد و به تمام 
کشور برســد. خواندنی هایی که جذاب باشند و سواد خواندن 
بچه ها را باال ببرند. یکی از مشکالت آموزش و پرورش، پایین 
بودن سواد خواندن دانش آموزان بود. باید چیزی تولید می شد 
که سواد خواندن را باال ببرد. قرار شد که این مجالت اجباری 
نباشند و از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش وابسته باشند. 
به عالوه این مجالت نباید به صورت رایگان توسط دولت تولید 
می شدند. باید فروخته می شدند، اما به قیمت ارزان. در نهایت 
به مجالت پیک رســیدند. بعد از انقالب در ســال 1361 نیز 
مجالت پیک با عنوان رشد و با همان منطق  احیا شدند. امروز 
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شمارگان این مجالت نزدیک به 40 میلیون نسخه است.«
وی در ادامه به فعالیت های این دفتر در سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی اشاره کرد و »جشنوارة کتاب های آموزشی 
ـ تربیتی رشــد« را یکی از مصادیق اشــاعه و ترویج فرهنگ 

مطلوب از سوی این دفتر دانست. 
پس از ســخنان ایشان، علی اصغر جعفریان، دبیر مجلة 
رشد نوجوان و امیر سادات موسوی، دبیر مجلة رشد جوان به 
توضیح رویکردهای جدید مجالت رشد دانش آموزی در دورة 
متوســطه در تولید محتوا پرداختند و حاضران در این جلسه 
را با بخش هایی از مجالت رشــد نوجوان و رشد جوان و روند 

آماده سازی این مجالت آشنا کردند. 
در بخش بعدی برنامه، دکتر حیدر تورانی، سرپرســت 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سردبیر رشد مدیریت 
مدرسه با اشاره به فاصلة بین تفریح و کارگفت: »اگر ما کارمان 
را دوست داشته باشــیم از آن لذت می بریم. زمانی که آن را 
بلد باشیم دوســتش داریم و وقتی کار را دوست داریم آن را 
درســت انجام می دهیم و وقتی آن را درســت انجام دادیم، 
طرفدار پیدا می کنیم. برای یادگرفتن کار باید آموزش ببینیم. 

هم مهارت های فنی ـ ادراکی و هم مهارت های انســانی باید 
ارتقا یابند.«

وی با اشــاره به تفاوت بین معیارهای قابلیت و معیارهای 
مهارت گفت: »از جمله معیارهای قابلیت که باید در افراد وجود 
داشته باشد، شوق یادگیری است. بعد از آن حس کنجکاوی، 
اراده، اعتماد به نفس و داشتن روحیة  مشارکت است تا بتوانند 
تغییر کننــد.« وی در ادامه از مجالت رشــد به عنوان مواد 
آموزشی مکمل برای فرصت های یادگیری یاد کرد که نمی  توان 

آن ها را نادیده گرفت. 
تورانی گفت: شمارگان مجالت رشد از مواردی چون نیاز 
مخاطبان و شوق به یادگیري آنان، محتوا، شکل مجالت، سلیقة 
مخاطبان، توزیع به هنگام مجالت، قدرت چانه زني مدیران در 

استفادة دانش آموزان از مجالت رشد تبعیت مي کند.
وی پیشـنهاد کـرد: »مجـالت رشـد توسـط مسـئوالن 
از معلمـان، مدیـران و  یـا منطقـه رصـد شـوند و  اسـتان 
همکارانی که مقاالتشـان در مجالت رشـد چاپ شـده اسـت، 
توسـط بخشـنامه های رسمی سپاسـگزاری شـود. به کسانی 
که مقاالتشـان چاپ شـده و نامشـان در مجالت آمده اسـت، 

عبدالعظیم فرجی

علی عسگر جمشیدی
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تبریک گفته شـود و از محل بودجه های پژوهشـی اسـتان یا 
منطقه به ایشـان کمک هزینه داده شـود. معلمـان و مدیران 
موفـق و فعـال شناسـایی و به مجـالت مرتبط معرفی شـوند تا 
بـا آنـان مصاحبه شـود. البتـه قبل از معرفـی از خودمان سـؤال 
کنیـم: آیـا کار این همکار آنقدر خارق العاده و متفاوت اسـت که 
بتوان آن را در رشـد معرفی کرد؟ از محتوای مجالت، مسـابقات 
غیـر حفظی برگـزار کنیم. مثآلً سـؤالی بدهیم و آن هـا با توجه 
بـه محتـوا و بدون حفظ مطلق مطالب، بـه بازآفرینی و تولید یا 

نـگارش یـک تجربه جدید دسـت بزنند.«
در پایان این نشست نیز از نمایندگان استان فارس تقدیر 

و تشکر به عمل آمد. 371دکتر حیدر تورانی



سفر به سرزمین ستاره ها

گزارش

گزارش مدیران و کارشناسان حوزة کتاب دفتر به استان کرمان

اشاره
در ادامة سفرهای مدیران و کارشناسان حوزة کتاب دفتر به استان ها، که با هدف تبیین ابعاد و چهارچوب های طرح 
ســامان دهی منابع آموزشی و آگاهی از پیشرفت طرح در استان ها صورت می گیرد، این بار  قرعه به نام استان پهناور 
کرمان افتاد. استانی واقع در جنوب شرقی  ایران که با 183 هزار کیلومتر مربع وسعت، 11 درصد از مساحت کشور را به 
خود اختصاص داده است. استانی پهناور با 23 شهرستان و 71 شهر که فاصله بین شمالی ترین تا جنوبی ترین آموزشگاه 
آن به 600 کیلومتر می رسد. در 6700 مدرسه این استان، که سی درصد آن غیرانتفاعی است، 580 هزار دانش آموز درس 

می خوانند و 45 هزار معلم درس می دهند.
استان کرمان، به دلیل قرار گرفتن در جنوب کویر، شب هایی پرستاره و تماشایی دارد.آنچه در ادامه می خوانید، گزارش 

سفر دو روزة گروه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به استان کرمان است.

 معصومه شجاعی

استانداردسازی کتاب منطبق بر هدف  های آموزشی است
نخســتین برنامة در نظر گرفته شده برای گروه، شرکت در 
جمع مدیران مدارس استان بود که در قالب برنامة »تعالی مدیریت 
مدرسه« گرد هم آمده بودند. در این مراسم، پس از پخش فیلم 
»فرار مثلثی« که دربارة نقش و اهمیت مطالعه ساخته شده بود، 

فریبا کیا، معاون سامان دهی دفتر سخن گفت. 
وی با اشــاره به ضرورت ســامان دهی منابع آموزشی و 

تربیتــی و تفاوت آن با ممیزی کتــاب گفت: »ممیزی کتاب 
قانوناً در حیطة مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، 
اما از آن جا که وزارت ارشاد خط قرمزهای خاص خود را دارد 
و مسائل آموزشی جزو دغدغه های این وزارتخانه نیست، طبق 
قانونی که در شــورای عالی آموزش و پرورش به تصویب و به 
امضای رئیس جمهور وقت رسید، مقرر شد تمام منابع آموزشی 
و تربیتی، از جمله کتاب هایی که وارد مدرسه می شوند، توسط 
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سازمان پژوهش و معاونت ســامان دهی ارزیابی و تأیید شده 
باشد. در مادة 6 این مصوبه تصریح شده است که ورود و عرضة 
هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی فقط از 
منابع استاندارد مجاز خواهد بود؛ که این منابع باید مورد تأیید 
سازمان پژوهش و دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی قرار 
گیرند و این کار با مشارکت حدود 200 کارشناس متخصص 

موضوع و آشنا به برنامه درسی صورت می پذیرد.«
وی افزود: »ما پیش از شــهریور سال 1389، که مصوبة 
828 شــورای عالی بــه تصویب برســد، راهنماهایی را برای 
تولید منابع آموزشــی استاندارد و مناسب تدوین کرده بودیم 
که ناشران می توانستند کتاب های خودشان را بر مبنای آن ها 

تولید کنند.« 
معاون ســامان دهی با اشــاره به معرفی بیش از 25 هزار 
عنوان کتاب مناســب از آغاز اجرای این طرح گفت: »ما برای 
آسان تر شدن ارتباطات ناشــران، از سال 1394 سامانه ای را 
راه اندازی کرده ایم که در این مدت بیش از 900 ناشــر در آن 
ثبت نام کرده اند. این ناشــران ساالنه 5000 کتاب آموزشی و 
تربیتی برای ما ارســال می کنند که معموالً 60 درصد آن ها 
مناسب تشخیص داده می شــوند که در سایت ، کتاب نامه ها 
و در فهرســتگان رشــد ـ که به رایگان برای مدارس ارسال 
می شوندـ  معرفی می کنیم و معلمان عزیز می توانند آن ها را به 

دانش آموزان معرفی کنند.« 
کیا برگزاری ساالنة جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشــد و معرفی کتاب های مناســب در کتاب های درسی را 
یکی دیگر از راه های حمایت از ناشــران و مؤلفان و کتاب های 

آموزشی و تربیتی خوب عنوان کرد. 
معاون ســامان دهی در بخش دیگری از ســخنان خود با 

اشاره به مادة 7 مصوبة 828 ، که همکاری بخش های مختلف 
آموزش و پرورش و دیگر دســتگاه های فرهنگی را در تحقق 
اهداف ســامان دهی بــه صورت یکپارچه و منســجم الزامی 
می کند، گفت: »ما بارهــا به مدیرکل محترم بازرگانی صدا و 
سیما که عضو شورای سیاست گذاری سامان دهی هم هست، 
یادآوری کرده ایم که منابع مورد تبلیغ از این رسانه، باید مورد 
تأیید سازمان پژوهش باشند، اما متأسفانه هنوز شاهد تبلیغ 
منابع غیر استاندارد از طریق این رسانه هستیم و این مغایر با 

اهداف سامان دهی است.«
فریبــا کیا در پایان ســخنان خود، با اشــاره به اهمیت 
مطالعة کتاب های داستانی و منابع آموزشی غیرمکتوب گفت: 
»کتاب های داســتانی و تخیلی، نقش مؤثری در گســترش 
ظرفیت ذهنی دانش آموزان دارند و حتی در آموزش درس هایی 
مثــل ریاضی و علوم تأثیــر مثبت زیــادی دارند. همچنین 
منابع غیرمکتوب مانند فیلم، نرم افزار و وســایل آموزشی که 
اســتانداردهای الزم را داشته باشــند، می توانند در یادگیری 

کمک کنند.«
پــس از پایان این برنامه، فریبا کیــا و بهروز رضایی، از 
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کارشناســان حوزة ســامان دهی دفتر در اداره کل آموزش و 
پرورش حضور یافتند و از طریق ویدئو کنفرانس به تبادل نظر 
و گفت وگو با مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
اســتان پرداختند و به پرسش های آن ها در حوزة سامان دهی 
منابع مکتوب و غیر مکتوب پاسخ گفتند و سایر اعضای گروه 

نیز برای بازدید از مدارس شهر راهی این مدارس شدند.

ما فقط کتاب های مناسب می گیریم
برنامة بازدید از مدارس، با حضور در مدرســة خیرساز 
دخترانة حسین باقری )فلسطین قدیم( در ناحیة یک کرمان 
آغاز شد. زهره محمدیان، مدیر صاحب ذوق این مدرسه دورة 
اول متوســطه، از طرح های متنــوع و جدیدی گفت که برای 
تقویت روحیة پژوهش، ایجاد فرهنگ درســت کاری و اعتماد 

به نفس دانش آموزان اجرا کرده است.
یکی از این طرح ها، کمدی در راهروی مدرسه بود که درون 
آن مقداري کاغذ سفید A4 وجود داشت. هر دانش آموزي که 
نیاز به کاغذ داشت، آن را برمی داشت و پول کاغذها را در قلکی 
که کنار آن ها قرار داده شده بود، می انداخت. مسئوالن مدرسه 
امیدوار بودند این کار باعث تقویت حس اعتماد و درست کاري 

در دانش آموزان شود. 
»میز پژوهش« یکی دیگر از ابتکارات مدرسه بود. بر روي این 
میز هر بار سردیسي از یک شخصیت برجسته قرار می گرفت و 
کلیدهایی به دانش آموزان داده می شد تا آن شخصیت را شناسایی 
و دربارة او پژوهش کنند که این بار قرعه به نام شهریار، شاعر نامي 
معاصر خورده بود و ابیاتی از سروده هاي نه چندان معروف شاعر در 

کنار سردیس درج شده بود.
آکواریوم ماهی ها برای شناساندن نحوة زندگی ماهی ها از 

دیگر بخش هایی بود کــه بازدید کردیم. بعد هم در کتابخانة 
مدرسه حضور یافتیم که ســه هزار جلد کتاب برای استفادة 
دانش آموزان داشــت و ظاهراً کتاب ها مناسب و استاندارد به 

نظر می رسیدند.
در ادامــه گروه راهی دبیرستان پیامبر اعظم )ص( شد. 
طیبه الدوسی، رئیــس گروه ساما ن دهی، ابتدا درباره مصوبة 
828، کتاب نامه و فهرســتگان رشــد و بارگذاری فهرســت 
کتاب های مناسب بر روی وبگاه سامان کتاب توضیحاتی ارائه 
داد. سپس دکتر جهانشاهی، مدیر مدرسه گفت: »ما فقط به 
کتاب هایی اجازة ورود به مدرســه می دهیم که استانداردهای 

الزم را داشته باشند.« 
محبوبه نوروزی، کارشــناس مسئول منابع غیرمکتوب 
هم با توضیحاتــی در خصوص نحوة دریافت اعتبارنامة منابع 
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آموزشــی و تربیتی غیرمکتوب و معرفی آن هــا ارائه کرد. در 
این رابطه نیز آقای جهانشــاهی خواستار رفع دغدغة لو رفتن 

طرح های دانش آموزی در مرحلة ثبت و کنترل شد. 
بعد از آن، همکاران در جلسة شورای دبیران این دبیرستان 
حضور یافتند و با معرفی وبگاه سامان کتاب از آن ها خواستند 
برای ثبت کتاب ها یا منابع غیرمکتوب تولید شــده یا انتخاب 
منابع اســتاندارد به این وبگاه مراجعه کنند. دبیران، با انتقاد 
از فرایند کنکور و راه یافتن برخی کتاب های غیر اســتاندارد 
به مدارس، به خاطر شهرت یا تبلیغات ناشر، خواستار حمایت 

هرچه بیشتر از معلمان مؤلف شدند. 
یکی از معلمان دربارة شیوة کار برخی از مؤسسات گفت: 
»آن ها 10 یا 20 ســري کتاب به صــورت رایگان براي معلم 
مي فرستند و مي گویند این ها را به دانش آموزان معرفي کنید.« 

دبیر دیگري گفت: »اولیای دانش آموز، معلمي را کوشا و 
ساعي مي دانند که منابع بیش تری به دانش آموزان معرفي یا 
سر کالس تست بیش تری حل کند. معلم در این شرایط چه 

مي تواند بکند؟« 
برنامة صبح ســه شــنبه 23 آبان گروه، در ساعت 14 با 

خداحافظی از شورای دبیران این دبیرستان پایان یافت. 

لذت مطالعه را از فرزندانمان نگیریم
در شب 23 آبان گروه سامان دهی، به پژوهشکده تعلیم و 
تربیت رفتند تا در »شب رشد« که با حضور تعدادی از مؤلفان 
کرمانی برگزار می شــد، شرکت کنند. در این جلسه نیز فریبا 
کیا، با اشاره به تأثیر نامطلوبی که ممکن است سیر در فضاهای 
مجازی بر مطالعة فرزندان بگذارد، از والدین و معلمان خواست 

بچه ها را با لذت مطالعه آشنا کنند. 
وی با تشریح سیاست های سامان دهی منابع گفت: »آنچه 
که برای ما مهم است تولید منابع مکتوب و غیر مکتوب آموزشی 
و تربیتی استاندارد است. متأسفانه شاهدیم مواد آموزشی غیر 
رســمی، بر آموزش رسمی ســایه انداخته اند. زیرا وجود 13 
میلیون دانش آموز و ناآگاهی خانواده ها دربارة ویژگی های منابع 
مناسب و رویکرد صرف درسی و آموزشی حاکم بر خانواده های 
دانش آموزان، مجموعاً ظرفیت خوبی را برای سودجویی فراهم 
آورده اســت. گرچه در بین ناشران و پدیدآورندگان کتاب ها، 
افرادی هم هستند که به جای دغدغة سرمایه، دغدغة فرهنگ 
را نیــز دارند و ما از آن ها حمایت می کنیم، چیزی که موجب 
نگرانی است، حرکتی است که هدف های آموزشی ما را تهدید 
می کند و همه باید بکوشیم فقط منابع استاندارد به مدرسه ها 

راه پیدا کنند. 
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کیا با توجه به آن که اغلــب مخاطبانش مؤلف بودند، در 
ادامه به بیان ویژگی های یک کتاب خوب و مناسب پرداخت. 
اعتبار علمی، ساختار نظام مند، انسجام مطالب، ارتباط محتوا 
با زندگی روزمرة مخاطب و پاســخ گویی به نیازهای روزمرة او 
از جمله شــاخص هایی بود که وی برای یک کتاب استاندارد 
برشــمرد. وی و دیگر همکاران در پایان نشســت به سؤاالت 

حضار پاسخ گفتند.
یکی از حاشــیه های جالب این برنامه حضور خانم دکتر 
غفاری، متخصص بیهوشی بود که نوشتن مجموعه کتاب های 
داستان »کرم شب تاب« را برای آموزش ویژگی های اخالقی و 
مهارت های زندگی به کودکان، وجهه همت خود قرار داده بود. 
ایشان با کمک فکری دوستان روان شناس و با هزینة شخصی 
می خواست تألیف و انتشار آن  را تا 100 عنوان ادامه دهد و به 

صورت رایگان بین کودکان توزیع کند.

کتاب باید انسان را به تفکر وادارد
در دومیــن روز حضــور در کرمان، گروه بــاز هم به دو 
بخش تقسیم شدند. یک دســته برای بازدید به مدرسه های 
شــهر کرمان رفتند و فریبا کیا و دو تن از همکارانش نیز در 
جمع معلمان مؤلف، دانشــجوـ  معلمــان مؤلف و تعدادی از 
دانش آموزان مؤلف استان شرکت کردند. این برنامه که هم زمان 
با »روز کتاب و کتاب خوانی و کتاب دار« در سالن 600 نفری 
دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار می شد، با خوشامدگویی دکتر 
دعاگویی، معاون پژوهش و برنامه ریــزی ادارة کل آموزش و 
پرورش اســتان کرمان آغاز شــد. وی با اشاره به گذشتن 55 
سال از شکل گیری دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: 
» این دفتر  در حال حاضر بیش از 30 عنوان نشــریه منتشر 

می کند و امسال مجموعاً 40 میلیون نسخه شمارگان آن بوده 
که 38 میلیون نسخة آن مربوط به مجالت دانش آموزی است 

که می تواند بسیار اثرگذار باشد.« 
وی با اشــاره به برگزاری پانزدهمین جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، افزود: »بخش دیگری از فعالیت های 
مهم این دفتر در حوزة ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
است که ســاالنه هزاران کتاب را بررسی می کند و هدف این 
است که تولیدات استاندارد به دانش آموزان و مدارس معرفی 

شوند.«
دکتــر محسن بیگی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، 
دیگر ســخنران این نشســت بود. وی خاطرنشان کرد برخی 
می پندارند که هر کتاب فقط باید به پرســش یا پرسش هایی 
پاســخ دهد؛ اما درست تر این است که کتاب باید انسان را به 
تفکر وادارد و قرار نیســت که همة سؤال های ما را پاسخ دهد. 
وی کتاب خوانی برای معلمان را ضروری شمرد و گفت: »همه 
باید کتاب خوانی را جدی بگیریم و باید ابتدا از خودمان شروع 

کنیم.« 
در ادامــه هم از مؤلفان برگزیده اعم از همکاران فرهنگی 
و دانش آموزان و دانشجو معلمان با اهدای لوح تقدیر و جایزه 

تجلیل به عمل آمد.

چگونه کتاب استاندارد بنویسیم؟
پس از برگزاری مراسم تقدیر از مؤلفان، فریبا کیا به ایراد 
ســخن پرداخت و از حسن ســلیقة معاونت پژوهشی استان 
در انتخاب روز کتاب وکتاب خوانــی و کتاب دار، برای حضور 
همکاران دفتر انتشارات در جمع مؤلفان تشکر کرد. سپس به 
مناسبت جلسه، به اصولی که مؤلفان باید در تدوین کتاب های 
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خود در نظر بگیرند پرداخت و گفت: »اصل زیبایی شناسی و 
بهره گیری از هنر برای تولید محتوایی که مخاطب را بر ســر 
ذوق آورد از نکات مهمی است که مؤلف باید در تولید کتابش 

مورد توجه قرار دهد.«
 وی برخــورداری از خالقیــت و نــوآوری را از دیگــر 
شــاخص های یک کتاب مناســب خواند و ضمن آن که عدم 
تعارض بین محتوای کتاب و برنامه درسی را مهم ترین محور 
در ارزیابی کتاب برشــمرد، گفت: »محتوای کتاب باید دارای 
صحت و اعتبار علمی باشد و غلط علمی نداشته باشد؛ متناسب 
با سن و درک و فهم دانش آموز باشد؛ به رشد و توسعة علمی 
مخاطب بیفزاید و در آن از قالب های متنوع برای انتقال مفاهیم 

استفاده شده باشد.«
 وی در پایـان سـخنانش معلمـان مؤلـف را دعـوت بـه 
همـکاری و ثبـت آثـار خویـش در سـامانة کنتـرل کیفیـت 
کتـاب کرد. در این جلسـه، معلمان مؤلـف نیز نکاتی پیرامون 
ضـرورت احیـای پسـت کتابـداری مـدارس و ارزش  دادن بـه 

تولیـدات معلمـان طـرح کردند. 
در ادامـه نیـز بهروز رضایی، ابتدا بـا توجه به حضور کودکان 
و نوجـوان مؤلـف در سـالن، بـه معرفی مرکز بررسـی آثـار دفتر 
انتشـارات و تکنولـوژی و ویژه نامه هـای این مرکز یعنی قاصدک 
و چـکاوک پرداخت و توضیح داد که کودکان و نوجوانان چگونه 

می تواننـد آثارشـان را به این مرکز ارسـال کنند.
وی سـپس دربـارة چگونگی همـکاری معلمـان مؤلف با 
دفتـر و حـوزه سـامان دهی توضیحاتـی داد و در پایـان نیز به 
تعـدادی از پرسـش های دانش آمـوزان و معلمـان در این باره 

پاسـخ گفت.
هم زمـان با برگزاری ایـن برنامه، بخـش دوم گروه، یعنی 

طیبـه الدوسـی و محبوبه نوروزی مشـغول بازدیـد از مدارس 
شـهر بودنـد. آن هـا ضمـن بازدیـد از مـدارس بـا معلمـان و 
مدیـران مدارس گفت وگو کردنـد و از نزدیک در جریان نحوة 
تهیة کتاب های آموزشـی توسـط مدارس قـرار گرفتند. خانم 
عبدالغنـی مدیـر دبسـتان دخترانه شـاهد، آقای زنـد وکیلی، 
مدیـر دبسـتان پسـرانة میثـم و خانـم تاج الدینـی، معـاون 
آموزشـي دبیرسـتان دخترانة 12 فروردین از جمله همکارانی 

بودنـد کـه بـه گفت وگو و تبـادل نظر بـا گـروه پرداختند. 

بازدید از موزة آگیرا
در پایان برنامه ها، گروه در موزة »آگیرا « به هم پیوستند. 
آگیــرا به معنای »فروزنده« اســت و این موزه گنجینة تاریخ 
فرهنگ آموزش و پرورش اســتان کرمان محسوب می شود. 
موزه در مهر مــاه 1384 در زمان حیات مرحوم عالقه مندان 
)رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( با هدف 
ترویج و تقویت فرهنــگ پژوهش و تحقیق بین فرهنگیان و 
دانش آموزان استان، از سوی پژوهشکدة تعلیم و تربیت استان 

کرمان راه اندازی شده است. 
در این موزة دو طبقه، که یک طبقة دیگر در دست ساخت 
دارد، بیش از 11 هزار سند و مدرک تاریخی، کتاب های درسی 
و وسایل کمک آموزشــی قدیمی نگه داری می شود و محیط 
مناسبی برای فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران عرصة تاریخ 
آموزش و پرورش استان است. در این موزه همچنین مجموعة 
بزرگ و ارزشمندی از انواع سنگ ها، کانی ها و فسیل ها وجود 
داشت که توسط همکار فرهنگی سارا سلجوقی نژاد، به مرکز 
پژوهش های علمی و آموزشــی اهدا شــده و در این موزه به 

صورت دائمی برای بازدید عموم نگه داری می شدند.
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* ویژه نامة پایة یازدهم 
این ویژه نامه مستندی است از تغییرات 
و تحوالت ایجاد شــده در برنامة درسی 
پایة یازدهم و شامل چهار بخش کلیات، 
معرفــی برنامه های درســی و دروس 
جدید، علــم و هنر یاددهیـ  یادگیری 

و معرفی کتاب می باشد.

* ویژه نامة رشد آموزش 
فنی وحرفه ای و کاردانش

به منظور آشنایی بیشتر هنرآموزان از 
فعالیت هــای انجام گرفتــه و تغییرات 
مربوط به برنامه  های درســی در نظام 
جدیــد دورة متوســطة دوم، ویژه نامة 
رشــد آموزش فنی و حرفــه ای تدوین 
شد تا هم زمان با برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی ویژة 
هنرآموزان به عنوان یک جزء از بستة آموزشی مورد استفاده 
قرار گیرد. محتوای این ویژه نامه درپنج محور تدوین شده است:

محور اول: مبانی و اصول اسناد باالدستی در ارتباط با ارشیابی 
مبتنی بر شایستگی؛

محور دوم: تجارب بین المللی در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
در برنامه های درسی؛

محور ســوم: توجه به ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی در 
برنامه های درسی؛

محور چهارم: ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی در بسته های 

آموزشی فنی وحرفه ای؛
محور پنجم: چالش ها و الزامات اجرای ارزشــیابی مبتنی بر 

شایستگی.

* ویژه نامة پانزدهمین جشنوارة 
کتاب های آموزشی و تربیتی رشد

فصل نامة تخصصی سامان دهی مواد و 
منابع آموزشــی و تربیتی برای ناشران، 
پدیدآورندگان، معلمان، مدیران مدارس 
و اولیا و کارشناسان آموزشی و پرورشی 

می باشد.

* تازه ترین عناوین فهرستگان رشد
تكنولـوژی  و  انتشـارات  »دفتـر  هدف هـای  از  يكـی 
آموزشـی« از سـال 1379 تاكنون تهيه و انتشـار فهرستی از 
كتاب هـای مناسـب و توزيع رايگان آن بين آموزشـگاه های 
كشـور بـوده اسـت كـه ايـن امـر بـا توليـد كتا ب نامه هـای 
رشـد و توزيـع سـاالنة آن در 10 تـا 15 درصـد مـدارس 
كشـور دنبـال می شـد. در سـال 1395 بـرای نخسـتين بار، 
توليـد مجموعـه ای از منابـع آموزشـی منتخـب بـا عنـوان 
شـماره های  اوليـن  شـد.  محقـق  رشـد«   »فهرسـتگان 
فهرسـتگان در سـال گذشـته چـاپ و بـه همـة مـدارس 
كشـور ارسـال شـد. در سـال 1396 نيـز بـرای دوميـن بـار 
ايـن مجموعـه بـه تعداد مدارس سراسـر كشـور چاپ شـده 
و پيـش از آغـاز سـال تحصيلی جديـد، در اختيار آنـان قرار 

اسـت. گرفته 

تازه ها
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* فهرستگان رشد چیست؟
هر فهرستگان شامل منتخبي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب، 
اعم از مكتوب و غيرمكتوب اســت كه در طول يک ســال به 
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشــي رسيده و توسط ارزيابان 
مورد تأييد قرار گرفته است. بخش قابل توجهي از فهرستگان، 
شامل منابع مكتوب، يعني كتاب هاي آموزشي و تربيتي است كه 
معلمان و دانش آموزان را  كه به لحاظ ذهني يا دانشي در سطوح 
گوناگوني قرار دارند، در يافتن منابع مناسب ياري مي دهد. بخش 
ديگری از فهرستگان نيز به معرفي منابع آموزشي در قالب فيلم، 
انيميشن، نرم افزار، تجهيزات و وسايل آموزشي اختصاص دارد 
كه بي ترديد بهره بــرداري از آن ها به ارتقاي كيفيت يادگيري 
منجر مي شــود. حجم اين منابع در مقايســه با منابع مكتوب 
كم اســت، اما دور از انتظار نيســت كه به دليل افزايش منابع 
غيرمكتوب در ســال هاي آينده، اين حجم به نحو چشم گيري 

افزايش يابد. 

* فهرست هاي کامل تر و منابع بیشتر
ناگفته نماند فهرســت كاملي از همة كتاب هايي كه در ســال 
گذشته مناسب شناخته  شــده اند، در كتاب نامه هاي رشد و در 
http://samanketab.rosh� »وبگاه ســامان كتاب به نشــاني 

dmag.ir« بارگذاري شده است. كتابنامه هاي رشد نيز همانند 
فهرســتگان براي دوره هاي تحصيلي ابتدايي، متوسطة اول، 
متوسطة دوم، فني وحرفه اي و كاردانش، پيش دبستاني و آموزش 
و پرورش كودكان استثنايي منتشر شده اند.  فهرست كامل منابع 
آموزشي غيرمكتوب مورد تأييد نيز در وبگاه قابل مشاهده است.

* اطالعاتي دربارة فهرستگان هاي جدید
در ســال 1396، دومين دورة فهرستگان هاي رشد كه هر يک 
شــامل فهرست توصيفي منابع آموزشــي و تربيتي منتخب و 
مرتبط با برنامة درسي يكی از دوره هاي تحصيلي است، زير نظر 
كارشناسان »سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي« در پنج 
عنوان، شامل دوره های پيش دبستان در  5000 نسخه، ابتدايي 
در 79400 نسخه، متوســطة اول در 43600 نسخه، متوسطة 
دوم 23000 نسخه، و متوســطة فني وحرفه اي و كاردانش در 
4500 نســخه و همچنين، اولين شمارة فهرستگان رشد دورة 
آموزش وپرورش كودكان استثنايي در 4000 نسخه منتشر شد. 
براي ارزيابي اين منابع بيــش از 200 نفر از معلمان مجرب و 
كارشناسان و برنامه ريزان آشنا با برنامه هاي درسي و آموزشي، 
5000 كتاب و بيش از 290 منبع آموزشي غيرمكتوب را بررسي 
كردند. كتاب هاي ارسالي براي اولين بار در سال 1395 يا يک 
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سال قبل از آن چاپ شده بودند. تعداد كتاب هاي ارزيابي شده 
به تفكيک دوره هاي تحصيلي، در جدول 1 مشاهده می شود.

آن تنظيم شده است كه يافتن منبع مورد نياز را براي خوانندگان 
محترم آسان مي كنند.

»پخش مدرســه« با شــمارة تمــاس 88843950 )021( نيز 
عهده دار تهية كتاب هاي درخواستي مديران و معلمان محترم 
و ارسال آن ها به آموزشگاه هاي سراسر كشور است. اميدواريم 
ايشان با مراجعه به فهرســتگان، منابع مكتوب و غيرمكتوب 
مورد نياز خود و دانش آموزان را از بين بهترين هاي معرفي شده 

انتخاب كنند.

* مجموعه فیلم های آموزش معلمان تولید سال 1396
ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که »تصویر«، نقش تعیین 
کننــده ای در زندگی و فرایند کســب  وکار ما بازی می کند. 
منظور از »تصویر« در این مقدمه، عکس ها و فیلم هایی است 
که انسان را مخاطب خود قرار داده اند و هم اکنون بیش از هر 
زمان دیگری با آن ها در فضای مجازی رو به رو هســتیم. در 
واقع به نظر می رسد همه به نوعی دچارِ »تصویر« شده ایم. این 
گونه تصویرها، حاصِل عصِر ما، عصر فناوری است. دسترسی 

جدول 1. نتایج بررسي کتاب هاي کمک درسي، کمک آموزشي و داستاني در سال 1395

کتاب هاي مناسبکتاب هاي رسیدهدورة تحصیلي
کتاب هاي منتخب با باالترین امتیاز

کلکتاب هاي داستانيکتاب هاي کمک آموزشيکتاب هاي کمک درسي

96---614385پیش دبستان

19711405398120140ابتدایي

874481239415132متوسطة اول

1288623666115126متوسطة دوم

فني وحرفه اي و 

کاردانش
501367-11315128

53---10080کودکان استثنایي

جدول 2. تعداد منابع غیرمکتوب )فیلم، نرم افزار و وســیلة آموزشي( به 

تفکیک دوره هاي تحصیلي در سال 1395

ان
ست

ش دب
پی

یي
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ة  ا
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ة  
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ي  و 
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حر
ي و

فن

ش
ردان
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یي
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دکا
کو

688632

در جدول 2 نيز تعداد منابع غيرمكتوب معرفي شده در هر عنوان 
از فهرستگان آورده شده است.

الزم به ذكر است كه منابع معرفي شده در فهرستگان، براساس 
موضوع و به ترتيب حروف الفبا منظم شده اند. در معرفي منابع، 
فهرست توصيفي و چكيده اي از محتواي آن منبع ذكر شده و در 
پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايي از جمله نماية ناشر و آدرس 
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آسان برای خلق و دیدن، باعث شده است زندگی ها تحت تأثیر 
»تصویر« باشند. 

امام علی )ع( می فرمایند: »فرزندان ما آنچه که ما می خواهیم 
نمی شوند، بلکه آن چیزی می شوند که ما هستیم!«

ســاده ترین برداشــت از این کالِم راســتین چنین است که: 
تربیِت واقعِی فرزندان نسبت مستقیم دارد با اعمالی که برای 
آن ها نمایش داده می شــود و »می بینند«. یعنی عمِل دیدن 
بزرگ ترین فرایند در یادگیری فرزندان است. به همین ترتیب 
است که یک فیلم با دیده شدن، تأثیری در بیننده اش می گذارد 

که تا مدت ها در ذهن و خاطر خواهد ماند.
در مجموعـه فیلم هـای آمـوزش معلمـان تالش بر ایـن بوده 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری، ارتبـاط دسـت اولـی بین 
مؤلفـان و برنامـه ریزان درسـی در سراسـر ایران ایجاد شـود. 
ضمـن آنکـه هزینه هـای مالـی و زمانـی حضـور معلمـان در 
کالس هـای ضمـن خدمت تـا حد زیادی کم شـود و آن ها در 
جریـان آخرین تغییـرات و تحـوالت برنامه های درسـی قرار 
گیرنـد. ایـن فیلم هـا طبـق نظـر و تأییـد مدیـران گروه های 
آموزشـی و با حضور کارشناسـان معرفی شـده از سوی آن ها، 

تولیـد و عرضه شـده اند. 
در ادامه، به اختصار گزارشــی از فرم ساختاری و اجرایی این 

فیلم ها خدمت خوانندگان محترم ارائه می شود.

ساختار فیلم ها
الف( آیتم کوتاه در استودیو

بـا توجـه بـه اینکـه مدیـران گروه هـا کارشناسـانی را معرفی 
می کردنـد کـه جـزء مؤلفـان کتاب هـای درسـی هـم بودند، 

بهتریـن راه بـرای ایجاد ارتباط بی واسـطه با معلمـان گرامی، 
رو در رو صحبـت کـردن بـا آن هـا بـود. امـا چـون امـکان 
حضـور همـة معلمـان در ایـن رو در رویـی وجـود نداشـت، 
پـس همچـون هـر برنامة ترکیبی دیگـری، ترجیح داده شـد 
کارشناسـان در استودیو حاضر شـوند و رو به دوربین مباحث 

خـود را مطـرح کنند. 
مـا در سـاخت ایـن آیتم هـا بـه طـور هم زمـان از سـه دوربین 
اسـتفاده کردیـم تا کارشناسـان بدون هیچ اسـترس ناشـی از 
اشـتباهات لفظی بـه کار خود ادامـه دهند. کار با سـه دوربین 
ایـن مزیـت را دارد که آیتم ها بدون تغییر لحـن و فضا، ارتباط 
مـورد نظـر را بـا مخاطـب برقرار می کننـد و البته نکتـه ای که 
نبایـد از آن غافـل بـود و در ایـن آیتم بسـیار تأثیرگذار اسـت، 
تسـلط کارشـناس روی مطالبـی اسـت کـه می خواهـد ارائـه 
بدهـد. ایـن تسـلط باعـث می شـود مخاطـب بـه کارشـناس 

اعتمـاد کنـد و بـا عالقـه مطالب را پـی بگیرد.

ب( تدریس کارشناس در کالس درس با حضور معلمان
مدیـران گروه هـای آموزشـی کارشناسـاِن مـورد تأییـد خود 
را بـرای رفتـن جلـوی دوربین معرفـی می کردنـد و در زمان 
تعیین شـده، برنامه هـای آن هـا ضبط می شـد. در ایـن مورد، 
ترجیـح داده شـد کـه هم زمـان با تشـکیل کالس های ضمن 
خدمت با حضور کارشناسـان مورد نظر، از روند این کالس ها 
فیلم بـرداری صـورت گیـرد. در ایـن آیتم ها، کارشناسـان که 
معمـوالً از مؤلفـان کتـاب درسـی و اسـتادان فعـال در حوزة 
مـورد تدریـس بودنـد، مباحـث خـود را مطـرح می کردنـد و 
در پایـان هـم بـه به سـؤاالت معلماِن حاضر در کالس پاسـخ 
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می دادنـد. ارتبـاط مسـتقیم و بی واسـطة کارشـناس و تعامل 
او بـا معلمـان در کالس درس، از نـکات مثبـت و قابـل توجه 

آیتم هاسـت.  این 

زمان آیتم ها
به صورت کلی، هیچ آیتمی محدودیت زمانی نداشت و زمان 
هر کدام از آن ها به مبحثی بســتگی داشــت که کارشناسان 

محترم می خواستند ارائه دهند.
تولید کنندگان

در پایان فهرســت فیلم های آموزشــی آمادة ارائه به معلمان 
گرامی ارائه می شــود. اما قبل از آن، اسامی تعدادی از عوامل 
دخیل در تولید این مجموعه فیلم های آموزشی را ذکر می کنم:

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
ناظر فنی: وحید گلستان و روح ا... مالمیر

کارگردان: منصور غالمی
سایر عوامل فنی تولید: سیامک مرتضوی، شاهرخ نیکپور، 
مهتاب نصراله پور، ســیده علویه نوری، افشین خسروآبادی، 
علی طالبی، احســان کارآموز، ایمان ترابــی، علی پازوکیان، 
حسین ساجدی فر، محمدرضا بحرانی، مطهره روحی نیا، سامان 

پورسلیمانی، سیامک رستم زاده و ناصر رادکیان

* آشنایی با تولیدات فیلم های آموزشی
•  بســتة آموزش معلمان درس »فنــون تصدی گری 

حمل ونقل« 
پایه: یازدهم  

رشته: حمل و نقل 
شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای

زمان : 250 دقیقه
ناظر علمی: رقیه متحیرپسند

کارشناسان علمی: محمد حجار زاده و عباس محمود آبادی 

• بســتة آموزش معلمان درس »حســابداری حقوق و 
دستمزد« 

پایه: یازدهم  
رشته: حسابداری 

شاخة  تحصیلی: فنی و حرفه ای
زمان: 150دقیقه

ناظر علمی: کبری نورشاهی

•  بستة آموزش معلمان درس »سازمان دهی عملیات حمل 
بار« 

پایه: یازدهم  
رشته: حمل و نقل

شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای
زمان: 150دقیقه

ناظر علمی: کبری نورشاهی

• بستة آموزش معلمان درس »توسعة مهارت هاي رزمي - 
هدفی« 

پایه: یازدهم  
رشته: تربیت بدنی

شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای
زمان: 200 دقیقه

ناظر علمی: معصومه رضوانفر
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کارشناسان علمی: یوسف گرشاسبی، لیال لمسه چی و آسیه 
بهاری نیا

• بستة آموزش معلمان درس »طراحی و ساخت مبلمان 
اتاق خواب« 
پایه: یازدهم  

رشته: صنایع چوب و مبلمان
شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای

زمان: 55 دقیقه
ناظر علمی: محمد لطفی نیا

• بستة آموزش معلمان درس »طراحی و ساخت مبلمان 
اداری« 

پایه: یازدهم  
رشته: صنایع چوب و مبلمان

شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای
زمان: 65  دقیقه

ناظر علمی: محمد لطفی نیا

•  بسـتة آمـوزش معلمـان درس »توسـعة مهارت هـاي 
حرکتـی بـا توپ« 

پایه: یازدهم  
رشته: تربیت بدنی 

شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای
زمان: 180 دقیقه

ناظر علمی : معصومه رضوانفر
کارشناسان علمی: یوسف گرشاسبی، لیال لمسه چی و آسیه 

بهاری نیا
•  بستة آموزش معلمان درس »حسابداری اموال و انبار« 

پایه: یازدهم  
رشته: حسابداری 

شاخة تحصیلی: فنی و حرفه ای 
زمان: 150 دقیقه

ناظر علمی: کبری نورشاهی

•  بستة آموزش معلمان درس »فارسی« 
پایه: ششم                  

زمان: 55 دقیقه
ناظر علمی: حسین قاسمپور مقدم

کارشناسان علمی: حسین قاسمپور مقدم، شهال شریفیان، 
حمیده کشاورز محمدی، مژگان الیاس پور، معصومه خاتمی 

و ژیال شریفی

•  بستة آموزش معلمان درس »کالس های چند پایه« 
دوره: ابتدایی                 

زمان: 300 دقیقه
ناظر علمی: معصومه فرهوش

کارشناسان علمی: معصومه فرهوش، محمود امانی تهرانی، 
فاطمه رمضانی، علی عزیزی وکلثوم مرادمند

•  بستة آموزش معلمان درس »فارسی )خوانداری(« 
پایه: سوم                      

زمان:  55 دقیقه
ناظر علمی: حسین قاسمپور مقدم
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کارشناسان علمی: حسین قاسمپور مقدم، شهال شریفیان، 
حمیده کشاورز محمدی، مژگان الیاس پور، معصومه خاتمی 

و ژیال شریفی
•  بستة آموزش معلمان مربیان پیش دبستانی                       

زمان:  45 دقیقه
ناظر علمی: مرتضی طاهری

کارشناس علمی: سید سعید تهرانی

•  بستة آموزش معلمان درس »آمادگی دفاعی«
پایه: نهم                     

زمان: 120 دقیقه
ناظر علمی: محمدرضا مقدادی

کارشناسان علمی: محمدرضا مقدادی و محمد قهرمانی

•  بستة آموزش معلمان درس »هنر«
پایه: دهم                      

زمان: 120 دقیقه
ناظر علمی: مرضیه پناهیان پور

کارشناســان علمی: محمود امانی تهرانی، محمد شــهبا، 
محمدرضا آزاده فر و مرضیه پناهیان پور

•  بستة آموزش معلمان درس »سواد رسانه ای«
پایه: دهم

شاخة تحصیلی: نظری                    
زمان: 140 دقیقه

ناظر علمی: میترا دانشور

کارشناس علمی: میترا دانشور

•  بستة آموزش معلمان درس »تولید شیشه«
پایه: یازدهم

ناظران علمی: غالمرضا امامی میبدی، ناصر ضیاییان مفید، 
ندی دیده ور، ســمیرا دادستان، الهام صمدبین و هادی برزگر 

بفرویی 

• بســتة آموزش معلمان درس »تولید سرامیک به روش 
ریخته گری دوغابی«

پایه: یازدهم
ناظران علمی: غالمرضا امامی میبدی، ناصر ضیاییان مفید، 
سمیرا دادستان، مهران غفاری، الهام صمدبین، فرشاد فرشیدفر 

و ندی دیده ور

• بســتة آموزش معلمان درس »تولید سرامیک به روش 
پرس پودر«

پایه : دوازدهم
ناظران علمی: هادی برزگر بفرویی، سمیرا دادستان، علیرضا 
ابراهیم آبادی، محمدحســن نجاری، فرشاد فرشیدفر، بشیر 

فتوحی و ندی دیده ور

* تولید کتاب گویا در سال 1396
 در راســتای تولید بستة آموزشی برای برنامه های درسی 
نونگاشــت، دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، همچون 
ســال های قبل، تولید کتاب های گویا )صوتی( را به شرح زیر 
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ادامه داده است: 
1. مخاطب: دانش آموزان

2. عنوان ها و حجم کمی کتاب های گویا تولید شده: 

3. هدف ها:
3-1. تقویت درک شنیداری دانش آموزان؛

3-2. آموزش صحیح خوانی؛
3-3. آموزش لحن و آهنگ مناسب خوانش متن؛
3-4. تسهیل ارتباط با متن های کتاب های درسی؛
3-5. افزایش جذابیت ارتباط با متون کتب درسی.

4. ساختار:
ساختار رسانه های »شنیداریـ  خوانداری« مدنظر بوده است.

5. ویژگی های بارز طراحی آموزشی کتاب های گویا:

5-1. مطابقت اهداف و محتوای آموزشــی و تربیتی رسانه با 
راهنمای برنامة ملی؛

5-2. برخورداری محتوا از اعتبار و صحت علمی روز آمد؛
5-3. توجه به تربیت و سواد شنیداری گروه سنی مخاطب؛

5-4. اســتفاده از رویکردها، راهبردهــا و روش های روزآمد و 
متنوع یاددهیـ  یادگیری؛

5-5. تناسب با ویژگی های سنی گروه مخاطب.
6. ویژگی های بارز فنیـ  هنری کتاب های گویا:

6-1. رعایت مبانی و اصول تدوین و طراحی صدا و گویندگی؛
6-2. ایجاد تمرکز در یادگیری و جذابیت شنیداری و افزایش 

انگیزش در مخاطبان؛
6-3. کاربرد خالقیت و نوآوری در استفاده از نشانه های صوتی، 

متناسب با ویژگی های گروه سنی مخاطب؛

کتاب های گویا
مدت زمان )دقیقه(عنوانردیف

ادبیات فارسی   -   پایة سوم ابتدایی133 دقیقه1

ادبیات فارسی    -   پایة ششم ابتدایی135 دقیقه2

ادبیات فارسی    -    پایة نهم190 دقیقه3

ادبیات فارسی    -  پایة یازدهم213 دقیقه4

زبان انگلیسی      -    پایة یازدهم65 دقیقه5

عربی، زبان قرآن -  پایة دهم206 دقیقه6

عربی، زبان قرآن -  پایة یازدهم240 دقیقه7

عربی پایة دهم - رشتة انسانی195 دقیقه8

عربی پایة یازدهم - رشتة انسانی175 دقیقه9
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6-4. رعایت شاخص های روزآمد کیفیت فنی صدا.
7. شرایط فنی فایل خروجی:

فایل های خروجی با کیفیت Wave به آرشیو دفتر تکنولوژی 
آموزشی تحویل شده و عالوه بر آن، نسخه ای از فایل با فرمت 
mp3 همراه با tag اطالعات مربوطه برای اســتفاده مخاطب 

دانش آموزی دریافت شده است.
8. ویژگی های مد نظر در انتخاب گویندگان:

8-1. دعــوت به همکاری از اســتادان گوناگــون به منظور 
بهره گیری از تنوع صدای گویندگان متناسب با متن و گروه 

مخاطب؛ 
8-2. اســتفاده از گویندگانی که زبان مــادری آن ها عربی و 
انگلیسی بوده است، برای درس های عربی و زبان انگلیسی؛

8-3. بهره مندی از صدای گوینــدگان آقا و خانم در خوانش 
درس ها، از جمله عربی و انگلیسی.

* معرفی کامل کتاب های صوتی تولید شده
•  ادبیات فارسی پایة سوم ابتدایی 

مدت زمان: 133 دقیقه
مدیر تولید: سید سعید بدیعی

کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناسان محتوایی: حسین قاسمپور مقدم، حجت حصاری 
و سیدجالل احمدی

سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر

گویندگان: سحر حاجی آقاسی، علی تابان، شیرین روستایی، 
حســین ظاهری، مریــم رحیمی، حمید عبیــری، معصومه 
عزیزمحمدی، یاسمن آریانی، فاطمه دیبایی، زهرا احمدی و 

سیامک رستمی

•  ادبیات فارسی پایة ششم ابتدایی 
مدت زمان: 135 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناسان محتوایی: حسین قاسمپور مقدم، حجت حصاری 
و سیدجالل احمدی

سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: سحر حاجی آقاسی، علی تابان، شیرین روستایی، 
حســین ظاهری، مریــم رحیمی، حمید عبیــری، معصومه 
عزیزمحمدی، یاسمن آریانی، فاطمه دیبایی، زهرا احمدی و 

سیامک رستمی

•  ادبیات فارسی پایة نهم
مدت زمان: 190 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناسان محتوایی: حسین قاسمپور مقدم، حجت حصاری 
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و سیدجالل احمدی
سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: سحر حاجی آقاسی، علی تابان، شیرین روستایی، 
حســین ظاهری، مریــم رحیمی، حمید عبیــری، معصومه 
عزیزمحمدی، یاسمن آریانی، فاطمه دیبایی، زهرا احمدی و 

سیامک رستمی

•  ادبیات فارسی پایة یازدهم
مدت زمان: 213 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناسان محتوایی: حسین قاسمپور مقدم، دکتر حجت 
حصاری و سیدجالل احمدی

سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: سحر حاجی آقاسی، علی تابان، شیرین روستایی، 
حســین ظاهری، مریــم رحیمی، حمید عبیــری، معصومه 
عزیزمحمدی، یاسمن آریانی، فاطمه دیبایی، زهرا احمدی و 

سیامک رستمی

• زبان انگلیسی پایة یازدهم
مدت زمان: 65 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناسان محتوایی: رضا خیرآبادی و بهنام علوی مقدم
سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: رضا خیرآبادی، بهنام علوی مقدم، فاطمه محسنی، 

مریم آذرچهر، محمدرضا دهستانی و محمد بهمنش

• عربی، زبان قرآن )1( پایة دهم
مدت زمان: 206 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناس محتوایی: عادل اشکبوس
سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: عادل اشــکبوس، هدی مهربان، ســیده افتخار 
موسوی زاده، سیامک رستمی، سید ضیاء ناجی، زهرا احمدی 

و فاطمه زهرانی

• عربی، زبان قرآن )1( پایة یازدهم
مدت زمان: 240 دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
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کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناس محتوایی: عادل اشکبوس
سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: عادل اشکبوس، هدی مهربان، سیده افتخار موسوی زاده، 

سیامک رستمی، سید ضیاء ناجی، زهرا  احمدی  و  فاطمه زهرانی
• عربی، رشتة انسانی پایة دهم

مدت زمان: 195 دقیقه
مدیر تولید: سید سعید بدیعی

کارگردان: بابک صفی خانی
ناظر تولید: وحید گلستان

کارشناس محتوایی: عادل اشکبوس
سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: عادل اشــکبوس، هدی مهربان، ســیده افتخار 
موسوی زاده، سیامک رستمی، سید ضیاء ناجی، زهرا احمدی 

و فاطمه زهرانی

• عربی، رشتة انسانی پایة یازدهم
مدت زمان: 195دقیقه

مدیر تولید: سید سعید بدیعی
کارگردان: بابک صفی خانی

ناظر تولید: وحید گلستان
کارشناس محتوایی: عادل اشکبوس

سایر عوامل فنی تولید: معصومه رضایی، ترانه صفی خانی، 
الهه سلیمی مرند، محمد محمودی، معصومه رضایی و سیدرضا 

گدازگر
گویندگان: عادل اشــکبوس، هدی مهربان، ســیده افتخار 
موسوی زاده، سیامک رستمی، سید ضیاء ناجی، زهرا احمدی 

و فاطمه زهرانی

تولید نرم افزارهای آموزشی   
* نرم  افزار آموزشي جغرافیا 2 

پایه: یازدهم 
رشته: ادبیات و علوم انساني

 شاخه: نظري 
ویژة: دانش آموزان وکالس درس

* نرم  افزار آموزشي پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتي و 
طراحي وب 

پایه: یازدهم )دورة دوم متوسطة(
رشته: شبکه و نرم افزار رایانه 

 شاخه: فني و حرفه اي 
ویژة: هنرجویان 

* نرم  افزار آموزشي ریاضي 
پایه: نهم )دورة متوسطة اول(
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ویژة: دانش آموزان 

* نــرم افزار آموزشــي تولید محتــواي الکترونیک و 
برنامه سازي 

پایه: دهم )دورة متوسطة دوم(
رشته: شبکه و نرم افزار رایانه 

 شاخه: فني  و حرفه ای 
ویژة: هنرجویان 

توزیع نرم افزارهای آموزشی1
• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة سوم ابتدایی 

• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة چهارم ابتدایی 
• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة پنجم ابتدایی

• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة هفتم 
• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة هشتم 

• روزآمدسازي بستة نرم افزاری پایة نهم 
• تولید نرم افزار آموزشي هنرجو )جدید(   

• نصب و راه اندازي سیستم هاي رایانه 
پایه: دهم 

رشته: شبکه و نرم افزار رایانه 
 شاخه: فني  و حرفه اي

1. توزیع نرم افزار به منظور روزآمدسازی انجام گرفته است.

ارزشیابی و توسعة کاربرد
• انجام پروژة بررســي ویژگي هاي نرم افزارهاي آموزشــي از 

دیدگاه فناوری آموزشي در مورد نرم افزارهای دورة ابتدایی 

• برگزاری هشتمین دورة جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی 
دانش آموزان و فرهنگیان در دو مرحلة استانی و کشوری  
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  اردیبهشت

روزشمار رشد

  فروردین
انتشار هفتمین شــمارة مجالت عمومی رشد سال 
تحصیلی 96-95 با شــمارگان 4/506/800 نسخه 

و انتشار فصل نامه های بهار 96 در 300//97 نسخه.

11

4

13

23

20 28

29

برگزاری نوزدهمین نشست ساالنة دفتر در مجتمع 
رشد، شهر تنکابن.

انتشار هشتمین شــمارة مجالت عمومی رشد سال 
تحصیلی 96-95 با شمارگان 4/296/000 نسخه.

برگزاری مراسم اختتامیة »چهارمین جشنوارة کتاب 
رشد ویژة کتاب های قرآنی«.

 حضــور دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی در 
سی امین دورة نمایشگاه کتاب تهران.

برگزاری نشست »نگاهی متفاوت به یافته های تیمز و 
پرلز با محوریت جدیت آموزش های پنهان و رسمی«.
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  مرداد

  شهریور

روزشمار رشد

  خرداد

  تیر

1

10

19

9

13

30

انتشار نهمین شمارة مجالت رشد کودک، رشد نوآموز 
و رشد دانش آموز سال تحصیلی 96-95 با شمارگان 

2/775/000 نسخه.

برگزاری نشســت »نقد گرافیکی مجلة رشــد برهان 
ریاضی متوسطة اول«.

بازدید نمایندگان مجالت رشــد استان هرمزگان از 
شرکت افست.

 برگزاری نشست »چیستی نشریة دیجیتال و تفاوت 
آن با نشریة کاغذی«.

 برگزاری نشست »مخاطبان امروز«.

 برگزاری هفدهمین گردهمایی »نمایندگان رشــد 
استان  ها«.
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روزشمار رشد

برگزاری هفدهمین گردهمایی»نمایندگان رشد مناطق 
تهران و شهرستان های استان تهران«.

20

22

1

برگزاری نشست »کارگاه قواعد نوشتن و تولید محتوا 
در فضای دیجیتال«. 

  مهر

انتشار شمارة 1 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
97-96 با شــمارگان 4/174/000 نســخه و انتشار 

فصل نامه های پاییز 96 در 92/800 نسخه.

برگزاری نشست »قواعد نوشتن و تولید محتوا در فضای 
دیجیتال«. 

17

1

  آبان

انتشار شــمارة 2 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
97-96 با شمارگان 4/352/000 نسخه.
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روزشمار رشد

حضور مجالت رشــد در بیســت و سومین نمایشگاه 
مطبوعات تهران.

5

12

برگزاری نشست »شبکه های اجتماعی و تولید نشریه 
دیجیتال«.

20

  آذر

انتشار شمارة 3 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 1
97-96 با شمارگان 4/422/000 نسخه.
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روزشمار رشد

  دی

1  انتشــار شمارة 4 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
97-96 با شــمارگان 4/462/500  نســخه و انتشار 

 برگزاری مراســم اختتامیة پانزدهمین »جشــنوارة  
کتاب رشد«. 

برگزاری مراسم اختتامیة چهل وهفتمین »جشنوارة  
بین المللی فیلم رشد«.

 برگزاری مراسم افتتاحیة چهل وهفتمین »جشنوارة  
بین المللی فیلم رشد«.

3

11

10

فصل نامه های زمستان 96 در 108/300 نسخه. 
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 نشســت نمایندگان مجالت رشد اســتان فارس با 
مســئوالن دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی در 

مشهد مقدس. 

20

25

1

برگزاری نشست نقد و بررسی مجالت دانش آموزی 
رشد »دورة سال تحصیلی 1396-97«.

  بهمن

 انتشار شمارة 5 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
97-96 با شمارگان 4/449/500 نسخه.

برگزاری نشست نقد و بررســی مجالت دانش آموزی 
رشد »دورة سال تحصیلی 1396-97«.

روزشمار رشد

23

1

  اسفند

 انتشار شمارة 6 مجالت عمومی رشد سال تحصیلی 
97-96 با شمارگان 4/448/000 نسخه.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی

تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است.
مقام معظم رهبری

»سال نامه رشد« نشریه ای پژوهشی، تحلیلی و آموزشی است که می کوشد، 
ضمن تبیین اهداف و جایگاه رسانه های آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت، 
چشم انداز آینده دنیای ارتباطات و رسانه ها را ترسیم و عالیق، نیازها و 

نگرش های آینده سازان کشور را به تصویر بکشد.
این نشریه، هم چنین با ارائه دستاوردها و یافته های پژوهشی در زمینه نقد و 
ارزیابی مجالت رشد، تالش می کند به ارائه الگوها و سرمشق های نو در حوزه 

رسانه های آموزشی بپردازد.


