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يادداشت سردبير

سالم. مهری ديگر برآمد و مهربانی آغاز شد. همکاران فرهيخته هرچند از يکديگر چندماهی به 
ظاهر دور بوديم اما آماده سازی مجله ادامه داشت و ذکر خير همگی می رفت.

هرگاه که مقاله ای يا پيامی از ســوی شما خوانندگان مجله را می گشوديم يا تلفني را پاسخ 
می داديم، چهره و لحنی صميمی از شما در ذهن ما نقش می بست.

در اين سال بيستمين دوره ی انتشار مجله آغاز می شود و اميدواريم در ارزشيابی از 
نشريه ی خودتان بيشترين رضايت را داشته باشيد.

تازه های دوره
در اين دوره سعی داريم عالوه بر مطالب دائمی که شما زحمت آن ها را می کشيد 
مانند تجربه ی ســبز، نکته ها و خاطرات، پژوهش ها يا گزارش ها از چند سرفصل 

جديد رونمايی کنيم.
در ساحل قرآن، سرفصلی است با محوريت داستان ها و آيات تعليم و تربيتی قرآن 

کريم که سعی داريم در هشت شماره به آن بپردازيم.
تحليل فيلم يا کودک و سينما نيز از مباحثی است که در آن به بررسی پويانمايی ها و 
فيلم هــای مرتبط با کودک و حاالت او خواهيم پرداخت. خالقيت و مهارت نيز از بخش هايی 

است که به طور ادامه دار به بحث تفکر و پژوهش خواهد پرداخت.
پرونده های (مطالب ويژه) مجله همچنان مفتوح است. در شماره ی اول «ورود به دبستان» 

را خواهيد خواند.

به كمال برسيم
همه ساله دســت اندركاران مجالت رشــد و به عبارت ديگر، دفتر انتشارات و 
تكنولوژي آموزشي در شهر تنكابن گرد هم مي آيند تا مقدمات سال كاري جديد 
را فراهم كنند. در سال ٩٦ـ  ٩٥ در تبيين ديدگاه هاي مسئوالن سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشيـ  حجت االسالم دكتر محي الدين بهرام محمديانـ  رئيس 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيـ  در روشن ساختن استلزامات و وظايف 
دفتر و به خصوص مجالت رشد سخناني ايراد كردند كه خالصه اي از راهنمايي هاي 

ايشان را از نظر خوانندگان محترم مي گذرانيم.
 

«بسم اهللا الرحمن الرحيم
خداوند را شكر مي كنم كه به من توفيق داد تا در جمع همكاران عزيز خودم باشم. حضرت 
امير(ع) در نامه اي در نهج البالغه، خطاب به يكي از كارگزاران خود مي فرمايد: «اعينوني 
بَِوَرٍع و اجتهاٍد و عفٍت و َســداٍد». البته انتقادي است كه از كارگزار خود مي كند. آن 
كارگزار فرماندار بصره بود كه به يك مهماني دعوت شــده بود. بدون آنكه اطراف 
اين دعوت را بســنجد، بدون تأني مي رود. كارگزاران مخفي اطالعاتي امام هم به 
ايشــان گزارش مي دهند كه فرماندار بصره به فالن عروسي رفت و آن عروسي را 
هم وضعش را شرح مي دهند. حضرت هم نامه ي تندي به او مي نويسد و در جايي 
از آن مي فرمايد: شما بايد الگويتان من باشم. امام شما كه من هستم، در زندگي 
دنيوي اش به دو لباس و در طعام خود به دو قرص نان روزانه اكتفا كرده است. بعد 
مي فرمايد، مي دانم كه شما قادر به اين كار نيستيد. مرا كمك كنيد با پرهيزگاري و 

آلوده نشدن به حرام ها.
اگر جامعه آلوده باشد، حكومت و اركان نظام حاكم هم دچار گرفتاري مي شوند.

پس اولين كار ورع است، يعني پرهيز از حرام. حضرت فرمود، دومين كمكي كه مي توانيد به 
من كنيد، اين است كه  اجتهاد داشته باشيد. اجتهاد يعني نهايت فكر و تالش را به كار بستن. 
ســومين نكته كه حضرت فرمود، عفت است. عفت يعني پاكدامني و الگو بودن. يعني نه تنها از 
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حرام و خالف شرع اجتناب كردن، بلكه از خالف شأن هم اجتناب كردن. چهارمين مورد سداد 
است. پركاري كنيد، اما پركاري تان منجر به نيك كاري شود. بايد نيك و محكم عمل كنيد. سداد 

يعني كار محكم. اجتهاد بايد با سداد همراه باشد. ما اگر مي خواهيم اميرالمؤمنين را ياري كنيم، 
بايد ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشيم.»

دكتر محمديان در ادامه، اين سازمان را دستگاهي تحول آفرين دانسته و ادامه داده اند: 
«من خودم و شما را ثروتمندترين آدم ها در كشور مي دانم. ثروتمند كسي است كه 

افكار مردم در دستش باشد. وقتي شما در اين سازمان براي ١٣ ميليون دانش آموز، 
١٣٠ ميليون نسخه كتاب و ٤٠ ميليون مجله توليد مي كنيد و دانش مي پراكنيد، 

آيا ثروتمندترين آدم ها نيستيد؟
وظيفه ي ما به عنوان اين دستگاه، دميدن روح ديني، علمي و ملي در مخاطبان 
است. ما وظيفه داريم اين روح را در نسل آينده بدميم و هويت مخاطبان خودمان را 

هويت ديني، ملي، انقالبي و علمي بكنيم. اين اليه هاي هويتي در دانش آموز ما بايد 
بارور شود و توسعه پيدا كند. نسل آينده ي ما بايد به ايراني بودن، به مسلمان بودن و 

به انقالبي بودن خودش افتخار كند. به اينكه دانش آموز است و مي آموزد عالقه مند باشد.
حرف ديگر من اين است كه اعمال سليقه ي فردي جايز نيست. آدم فرهنگي بايد رنگ 

نپذيرد و مارك نخورد. ما فرزند برهانيم. اگر حرفي برهان باشد، قبول مي كنيم.
مطلب بعدي اين است كه در مجالت، كه توليدات مهم سازمان اند، الزم است به اصولي كه 

عرض مي كنم توجه كنيد. به اعتقاد من، همه ي اعتقادات يك ملت در آموزش وپرورش 
متجلي مي شــود. آموزش وپرورش ترجمان اصول اســالم و ايران و انقالب اســت. 

بچه هاي ما آن چنان كه ما آرزو مي كنيم بزرگ نمي شــوند، بلكه آن چنان كه ما 
زندگي مي كنيم بزرگ مي شوند. توجه كنيم كه خوب زندگي كنيم. ما مي نويسيم 
براي بچه هايمان. مي نويسيم براي ساختن آينده. بايد تأليفات سازمان مقيد به 
اهداف تعليم وتربيت و برنامه ي درســي باشند. آن چيزي كه ما االن در آن قرار 
گرفته ايم، گفتمان غالب ماســت. ما بايد در مجموعه ي سازمان پژوهش به اين 

گفتمان غالب توجه كنيم و آن تحول اســت. وضع آموزش وپروش ما رو به بهبود 
است، اما بهينه نيست.

 حرف ديگرم اين اســت كه مطالب مورد نياز مخاطب را مطرح كنيم و داراي اولويت 
باشــد. ما براي مخاطب مي نويســيم. مجالت بايد مخاطب خــود را تعيين كنند. يكي از 

چيزهايي كه ما در مجالت مربوط به معلمان بايد به آن توجه كنيم، اين است كه با توجه به الگوي 
برنامه ي درســي ملي تغييرات را اعمال كنيم. معلم در برنامه ي درسي ملي انتقال دهنده ي 

مطلب نيست، نقش توليدكننده ي محتوا دارد. معلم يعني راهبر آموزشي و الگوي تربيتي 
كالس. ما فضاهاي متنوع آموزشــي را در برنامه ي درســي ملي پيش بيني كرده ايم. 

دانش آموز گاهي نياز دارد بيرون از كالس ياد بگيرد. معلم بايد جرئت و جسارت و 
اختيار اين كار را داشته باشد. معلم بايد براي اداره ي كالس توانمند باشد. همه ي 
ما مي گوييم امكانات بدهيد تا كار كنيم، در حالي كه مدير تحول گرا خلق امكانات 
مي كند، نه اينكه اسير محدوديت ها شود. محدوديت ها نبايد مانع پرواز ما باشد. به 
شرطي كه برنامه ي مطابق با واقع داشته باشيم، نه رويا و خيال. وهم با عقل تفاوت 

دارد. اگر بخواهيم به اين كمال برسيم، بايد رهبران پيشرو داشته باشيم. شما بايد 
شــوراهاي سردبيري و شوراهاي تحريريه تان كمي جلوتر از زمان حركت كنند. بايد 

خودترميمي داشــته باشيد. مثل ديروز فكر نكنيد. ما بايد آسيب شناسي كنيم. بايد از 
مخاطبان بازخورد بگيريم. يكي از فكرهايي كه من دارم، اين است كه زبان هاي اقوام مختلف 

ايراني را آموزش دهيم. اين ها بايد با هم داد و ستد داشته باشند. مجله براي تقويت هويت ملي 
و اســالمي ماست. بايد به زبان اقوام حرمت بگذاريم و زبان فارسي را به رسميت بشناسيم. يكي از 

بحث هاي جوهري مجله، بحث اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي امر مهمي براي ماست...»

س رشد
ـ هفتمين جشنواره ي عک محمدگلچين 

س رشد
جشنواره ي عک ـ ششمين  محمدگلچين 

س رشد
جشنواره ي عک ـ هفتمين  عليرضا وحيد 


