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آموزش وپـرورش كـودكان، نوجوانان و جوانان 
كشـور، امـری بـس دقيـق و دشـوار اسـت كه 
همـه اجـزای مؤثـر در آن از نقـش، اهميـت و 
حساسـيت ويـژه ای برخوردارنـد. در اين ميان، 
موضـوع تأليـف و تدويـن كتاب هـای درسـی و 
نقـش مؤثر آن، بـه سـبب ورود عوامل مختلف 
و متنـوع جهانـی به خصوص در شـرايط حاضر 

جامعـه ما، اهميـت و جايگاهـی واال دارد.
در آسـتانه برگزاری»سـيزدهمين جشـنوارة 
تجليـل از پديدآورنـدگان مـواد و رسـانه های 
آموزشـي« فرصتـی مغتنـم فراهم آمده اسـت 
تـا ضمن تجليل و قدرشناسـی از همـة عزيزان 
سـخت كوش و بـا بصيرتی كه در طـول بيش از 
يـك قـرن اخير، به اين كار سـخت و ارزشـمند 
مبـادرت ورزيده انـد، بـر اهميـت و تأثيـر ايـن 
كتاب هـا بـر جامعـه بـزرگ مخاطبـان آن و 
ضـرورت پرداختـن دقيق تر و كارشناسـانه تر به 

ايـن مهم توجـه و تأكيد داشـته باشـيم.
نكتـه مهمـی كه شـايد در اين فرصـت كوتاه 
بايـد بـر آن تأكيد كنم، اين اسـت كـه ضرورت 
دارد دسـت اندركاران تهيـه و توليـد كتاب های 
كتاب هـای  مؤلفـان  به خصـوص  و  درسـی 
درسـي، بـا مشـاركت معلمـان عزيـز و طـرح 
پرسـش در ذهـن دانش آمـوزان، فرصتی فراهم 
كننـد كه ايـن كتاب ها را در فرايندی مهندسـي 
شـده و منطبـق بـا برنامـه، همواره براسـاس پرسـش ها و پاسـخ های جديـد دانش آمـوزان هوشـمند و خالق طراحی شـوند.

در ضمـن، توجـه بـه اين نكته مهم الزم اسـت كه محتوای كتاب های درسـی دانش آمـوزان بايد با نيازهای بيرون از مدرسـه 
انطبـاق يابـد و مطالبـی بـه آن هـا آموختـه شـود كـه در زندگـی اجتماعی به آن هـا نيـاز دارنـد و آموزش های مبتنـی بر اين 
متـون، بـا برنامه ريـزی و انجـام، به سـمت و سـويی سـوق پيدا كند كـه بتواند بخـش مهمـی از مهارت های مقدماتـی و الزم 

بـرای زندگی آينـده را به آنـان بياموزد.
اميـدوارم بـه لطـف و عنايـت الهـی و تـالش وافر همه  عزيـزان، از اين رهگـذر و از مسـير تالش های هدفمندی كـه بيش از 
پيش در دسـتور كار مسـئوالن اين حوزه، به ويژه سـازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشـي، قرار دارد، شـاهد حضور و بالندگی 
نسـلی قـوي، و بـااراده، فعـال، مسـئول و خالق باشـيم بـا تأليف كتاب هـای مؤثر و سـودمند، اين هـدف ارزشـمند را بيش از 

پيش تحقق بخشـيم.
سيدمحمد بطحايي
وزير آموز ش وپرورش

پيام سيدمحمد بطحايی،
 وزير آموزش  وپرورش به مناسبت سيزدهمين 
جشنواره تجليل از پديد آورندگان مواد و 
رسانه های آموزشی

 مهـــــر31397
تجلیل از مؤلفان



اشاره
ـ مـا می خواهيـم بـا رهبـری اثربخـش کاری کنيم که 
همـة آموزش وپـرورش بـا سـند تحـول و برنامة درسـی 
ملـی هم جهـت شـوند. خود سـازمان هـم جزئـی از اين 

حرکت اسـت. 
اينکـه  مگـر  نمی رسـيم،  سـازمانی  بلـوغ  بـه  مـا  ـ 
ظرفيت هـای گفتمان و تعامالت انديشـه ای را گسـترش 

دهيـم و ايـن  قـدرت و انـرژی نهفتـه را آزاد کنيـم.
ـ الزمـة تقريـب انگاره هـا، توسـعة گفتمـان صادقانـه، 

صريح و شـفاف اسـت.
ـ مـا می خواهيـم رفت وآمد آدم های بزرگ دانشـگاهی 

و حـوزوی را در سـازمان پژوهش افزايش دهيم.
ـ ديـدن معلـم در چرخـة برنامه ريـزی درسـی، ديدن 
مديـر مدرسـه و برانگيختـن مشـارکت همـة بخش هـا، 
نـگاه تيمـی و برقـراری ارتبـاط بـا بخش هـای بيـرون از 
سـازمان، مؤلفه هايـی هسـتند کـه بايـد انجام شـوند تا 

رهبـری اثربخـش تحقـق پذيرد.

دکتـر حيـدر تورانی در يک نشسـت صميمـی، ضمن 
بيـان مطالـب فـوق، نقشـة راه آينـدة سـازمان پژوهش 
و برنامه ريـزی آموزشـی را تشـريح کـرد. وی از اسـفند 

سـال 96 مسـئوليت رهبری و مديريت سـازمان پژوهش 
و برنامه ريـزی آموزشـی را پذيرفتـه اسـت. شـش مـاه 
فرصت مناسـبی اسـت تا او ضمـن مطالعة وضـع موجود 
ايـن سـازمان، نقشـة راه آينده اش را ترسـيم کنـد. دکتر 
تورانـی معتقـد به اجرای سـبک  رهبری اثربخـش در اين 

سـازمان اسـت. پـای صحبت ايشـان می نشـينيم:

کارهـای  همـة  کـه  اکنـون  دکتـر!  آقـای   é
نونگاشـت کتاب هـای درسـی بـه اتمام رسـیده 
اسـت، برنامه هـای جدیـد شـما بـرای سـازمان 

چیسـت؟ آموزشـی  برنامه ریـزی  و  پژوهـش 
è حـال کـه کار کتاب هـای پايـة دوازدهـم بـه اتمـام 
رسـيده، مـا می خواهيـم بـه دفترهـای تأليـف نظـری، و 
فنی وحرفـه ای و کل سـازمان فرصتـی بدهيم تـا آن ها به 
امـور ديگـری مانند تعميـق برنامه های درسـی و کتاب ها 
اتفـاق  بايـد  شـرايط  ايـن  در  کارهايـی  چـه  بپردازنـد. 
بيفتـد؟ ما بـه خاطـر فوريت و زمان فشـرده ای کـه برای 
هم سوسـازی کتاب هـای درسـی داشـتيم و فرصت کافی 
بـرای مطالعـه و تعميـق برنامـة درسـی ملـی نداشـتيم، 
می خواهيـم حـاال ايـن فرصـت را فراهم کنيـم. البته اين 
فرصـت در يک سـبک رهبـری اتفاق خواهد افتـاد که به 

آن »سـبک رهبـری اثربخـش« گفتـه می شـود.

گفت  وگو از نصراهلل دادار
عکاس: اعظم الریجانی

پای صحبت  د کتر حید ر تورانی،
 معاون وزیر و سرپرست سا زمان پژوهش  و 
برنامه ریزی آموزشی

راِه نــــــو
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é منظـور شـما از »سـبک رهبـری اثربخـش« 
؟ چیست

è رهبـری اثربخـش بـه ايـن معنی اسـت کـه اواًل يک 
چشـم انداز و تصوير کالن از سـازمان داشـته باشيم. ثانيًا 
همـة نيروهـا و منابـع انسـانی، مالـی، مـادی، زمانـی و 
اطالعاتـی را بـرای عينيت بخشـيدن به آن چشـم انداز و 

تصويـر کالن بسـيج کنيم.
کار رهبـری اثربخـش در درجـة اول الهـام بخشـيدن 
اسـت. کارش برانگيختـن، افزايـش احسـاس تعلـق بـه 
سـازمان، توزيـع وظايـف، جلـب مشـارکت همـگان در 
داخـل و خـارج سـازمان و در نهايت ايجـاد روحية تعامل 

ست. ا
نـگاه رهبـری اثربخش در سـازمان يک نـگاه و حرکت 
تيمـی يا جمعی اسـت، نـه حرکت فردی مثل مسـابقات 
دو. در مسـابقة دو، هـر دونـده ای می کوشـد زودتـر بـه 
خـط پايـان برسـد تا خـودش قهرمـان و برنده شـود، اما 
مـا مسـابقة دو نداريـم. ما يک تيم کوهنوردی هسـتيم و 

زمانـی کـه همه به نـوک قلـه رسـيديم، برنده ايم.
بـا رهبـری اثربخش می خواهيـم کاری کنيـم که همة 
آموزش وپـرورش بـا سـند تحـول و برنامـة درسـی ملـی 
هم سـو بشـوند. خود سـازمان هـم جزئی از ايـن حرکت 
اسـت و مسـتقل از آموزش وپـرورش نيسـت. بنابرايـن، 
حوزه هـای  و  بخش هـا  همـة  کـه  کنيـم  کاری  بايـد 
آموزش وپـرورش بـا سـازمان هم سـو شـوند و مـا هـم 
متقابـاًل بـا آن هـا هم سـو و همـدل و هم جهـت باشـيم. 
رهبری اثربخش سـازمان شـش بعـد دارد کـه عبارت  اند 
از: رهبـری برنامـة درسـی و آموزشـی، مديريت پژوهش، 
مديريـت راهبـردی و مديريـت تضمين کيفيت، توسـعة 
معلمـان، توسـعة منابـع و مديريـت ارتباطـات. بنابراين، 
در سـازمان هيـچ کاری نبايد انجام بگيرد، مگـر اينکه در 

زمـرة يکـی از ايـن شـش بعد باشـد.

é اشـاره کردیـد کـه یکـی از ابعـاد رهبـری 
اثربخـش توسـعة معلمـان اسـت. منظـور شـما 

از توسـعة معلمـان چیسـت؟ مدیـر مدرسـه و 
خانـواده چـه جایگاهـی در رهبـری اثربخـش 

دارنـد؟
è يکـی از مهم تريـن غفلت هايی کـه در فرايند تحول 
اخيـر در سـازمان، در چرخـة برنامه ريزی درسـی، روی 
داد، ايـن بـود کـه ما عنصری به نام معلـم را به وضوح و 
آن گونـه  که الزم بود، نديديم. متأسـفانه مدير مدرسـه 
و والديـن را هـم نديديـم. االن شـما از هر کـدام از اين 
برنامه ريـزی  چرخـة  مراحـل  بخواهيـد  برنامه ريـزان 
درسـی را برايتان بگويد، می گويد نيازسـنجی، طراحی، 
تدويـن، اجرا و ارزشـيابی! بعد می گوينـد که مثاًل معلم 
را در اجـرا می بينيـم. در حالـی کـه در اصـل معلم بايد 
در ايـن چرخـه به طـور آشـکار و اخـص قرار بگيـرد. به 
هميـن دليـل اسـت کـه اگر مـا بهتريـن کتـاب را هم 
بنويسـيم، ولـی بـه دسـت معلمی متوسـط و کم سـواد 

بدهيـم، کاری از پيـش نخواهد برد.
حتـی  و  ضعيـف  کتـاب  يـک  برعکـس،  اگـر  امـا 
ضعيف تريـن را بـه يک معلم قـوی بدهيـم، او می تواند 
موقعيـت يادگيـری بزرگـی از آن خلق کند. اينجاسـت 
کـه بحـث آمـوزش معلـم بسـيار مهـم اسـت و بايد در 
چرخـة برنامـة درسـی قـرار بگيـرد. خوشـبختانه االن 
سـازمان به تدريـج دارد وارد آمـوزش معلمـان می شـود 
و اميدواريـم ايـن کار بـا جديـت توسـعه يابـد، چرا که 
در اسـاس نامة سـازمان نيز ديده شـده اسـت؛ لکن اين 

اختيـار بـه آن واگذار نشـده اسـت.
نکتة بعدی، موضوع مديران مدرسه هاسـت. متأسـفانه 
مديـران مـا هيچ وقـت در متـن برنامه هـای نظام منـد، 
طـوری کـه بتواننـد آن را پيگيـری و بازخواسـت کنند، 
حضـور نداشـته اند. چطـور می شـود ايـن همـه کاال و 
محصـول وارد مدرسـه شـود، امـا مدير مدرسـه نفهمد 
ايـن کاال چيسـت و به چـه دردي می خورد و چگونه کار 
می  کنـد؟ مگر می شـود شـما برای منـزل خودتـان ابزار 
و وسـايلی تهيـه کنيد، ولـی مادر خانـواده نتوانـد با آن 
وسـايل کار کند يا حتی از آن ها اطالع نداشـته باشـد؟!

در  کـه  غفلت هایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
فرایند تحـول اخیـر در سـازمان و در چرخة 
برنامه ریـزی درسـی روی داد، ایـن بـود کـه 
مـا عنصـری بـه نـام معلـم را بـه وضـوح و 
آن گونـه کـه الزم بـود، ندیدیـم. متأسـفانه 
مدیـر مدرسـه و والدیـن را هـم ندیدیـم

می خواهیــــم  بـا رهبری اثربخـــــش 
کاری کنیـم کـه همـة آمـوزش   وپـرورش با 
سـند تحول و برنامة درسـی ملـی هم جهت 
شـــــود؛ خـود سـازمان هم جـــزئی از 
این حرکت است و مســتقل از آمـــو زش  

نیسـت پرورش  و 
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مدير مدرسـه بايد در جريان تغييرات برنامة درسـی و 
کتاب هـای درسـی قـرار بگيـرد و بداند که ايـن اتفاقات 
در حـال انجام هسـتند تا بتواند از معلمـان مطالبه کند 
و بازخـورد بگيـرد. مـا بدون توجـه به مدير، دِر مدرسـه 
را بـاز کرده ايـم و وارد مدرسـه شـده ايم، بـدون اينکـه 

مديـر مدرسـه، را توجيه کنيم.

مطالبة نمره
بحـث والديـن هم موضـوع مهـم ديگری اسـت. هنوز 
مطالبـة اصلـی والدين از مدرسـه نمره اسـت. تـا زمانی 
کـه ايـن مطالبـه از نمـره، بـه عشـق، دوسـتی، صلح و 
نشـاط، شـادی و خالقيـت چرخـش نکند، ره بـه جايی 
نخواهيـم بـرد. تـا وقتـی والديـن نمـره می خواهنـد، 

ارزشـيابی های توصيفـی هـم بـه کار نخواهنـد آمـد.
خانواده هـا از مدرسـه نمـره طلـب می کننـد، عشـق و 
محبـت طلـب نمی کننـد. البتـه بخشـی از اين مسـئله 
هـم بـه کنکـور و آزمون هـای کاذب برمی گـردد. مـا 
بايـد ايـن تغييـرات را ايجـاد کنيـم تـا چرخة نمـره در 
مدرسـه بـه مطالبـات محتوايـی و ارزشـی تغييـر پيـدا 
کنـد. ديدن معلـم در چرخة برنامه ريزی درسـی،  ديدن 
مديـر مدرسـه، و برانگيختـن مشـارکت همـة بخش ها، 
نـگاه تيمـی و برقـراری ارتبـاط بـا بخش های بيـرون از 
سـازمان، مؤلفه هايـی هسـتند کـه بايـد انجام شـوند تا 
رهبـری اثربخـش تحقق پذيـرد. برای تحقق تمـام ابعاد 
رهبـری اثربخـش بايـد سياسـت های راهبردی داشـته 

باشـيم، وگرنـه برنامه هـا و اهـداف محقـق نمی شـوند.

سیاست های راهبردی جدید سازمان
é سیاست های راهبردی شما چیست؟

è سياست های راهبردی ما شش پايه و اساس دارد:
و  چند تأليفـی   .3 انطبـاق؛   .2 مانـدگاری؛   .1
 .6 مرزگسـتری؛   .5 پايدارسـازی؛   .4 چندرسـانه ای؛ 

درسـی. برنامـة  چابکـی  و  سبک سـازی 

1. ماندگاری کتاب های درسی
»مانـدگاری  می زنيـم،  کليـد  کـه  سياسـتی  اوليـن 
کتاب  هـای درسـی« اسـت. وقتـی کار کتاب هـای پايـة 
از  دوبـاره  نمی  خواهيـم  اسـت،  تمـام شـده  دوازدهـم 
اول ابتدايـی شـروع کنيـم بـه تغييـر دادن و نونگاشـت 
کتاب هـای درسـی؛ فقـط تغييـرات جزئـی را، آن هـم 
در صـورت لـزوم، اعمـال می  کنيـم. در ايـن حـد کـه 
شـايد براسـاس نياز و ضرورت، عکسـی، جمله ای، بيتی 

يـا متنـی اضافه يـا جابه جا شـود. ديگـر کتاب نونگاشـت 
نخواهيـم داشـت. می خواهيـم حداقـل تـا پايـان برنامـة 
ششـم جلـوی نونگاشـت و تغيير کلی کتاب هـا را بگيريم.
در اين چند سـالی که کتاب نونگاشـت نخواهيم داشت، 
برنامه هايـی در دسـت اقدام داريم. از اين فرصت اسـتفاده 
خواهيـم کـرد تا اهـداف دوره های تحصيلـی و راهنماهای 
حوزه هـای تربيـت و يادگيـری را تدويـن و تصحيح کنيم 
و آن هـا را تحقـق بخشـيم. همچنيـن، راهنماهـای برنامة 
درسـی حوزه هـای يادگيـری را کامـل کنيـم. مـا نبايـد 
راهنمـای برنامـة درسـی ناقـص بـه مدرسـه ارائـه کنيم. 
بايـد برنامه هـای اختيـاری و نيمـه تجويزی مدرسـه ها را 
عمـق ببخشـيم و فرصت يابيم سـاختار گروه هـای تأليف 

را بازنگـری و نـاوگان نيروی انسـانی را نوسـازی کنيم.
بايـد معلمـان را توانمنـد کنيـم، والديـن را آگاه کنيم و 
مديـران مـدارس را همراه سـازيم. بسـته های آموزشـی را 
تعميـق و تعميـم بدهيـم و غنی سـازی کنيم. بسـته های 
آموزشـی مـا از غنـای کافـی برخـوردار نيسـتند. مـا بايد 
بـا برنامه های آموزشـی در سـطح سـتاد و صـف همدل و 
هم سـو شـويم. بايد فرصـت پيـدا کنيم بخش هـای ديگر 

را بـا خـود همـراه کنيم.

2. انطباق
پـس از مرحلة »مانـدگاری«، وقتی بـه توانمندی علمی 
و پشـتيبانی رسـيديم، بـه سـراغ تطبيق می رويـم. يعنی 
بايـد ابتـدا سـازه های سـخت و نـرم فراهـم شـود و بعـد 
انطباق بدهيم. انطباق يعنی سـازواری و سـازگاری دقيق. 
يعنـی برنامه ريـزی ما بايـد دقيقًا با برنامة درسـی منطبق 
باشـد؛ هم از جهت شـکل و هم از نظر محتوا )چرخش از 

هم سـويی بـه انطباق(.

3. چند تألیفی و چندرسانه ای
هم زمـان بـا انطبـاق محتوای توليدشـده با مفاد سـند و 
برنامة درسـی ملی، بحث چندتأليفی و چندرسـانه ای هم 
مطـرح می شـود. بايـد فرصـت کنيـم بـاب چند تأليفـی و 

چندرسـانه ای را باز کنيم.
بـرای ايـن کار، بايـد پروژه هايـی تدويـن و نظام نامـه ای 
تهيـه و تصويـب شـود تـا فراينـد کار را مشـخص سـازد. 
بايـد ببينيـم چـه کتاب هايـی را و در چه رشـته هايی، در 
فنی وحرفـه ای و نظـری و چگونه به چندتأليفی بسـپاريم.

4. پایدارسازی کتاب های درسی
پايدارسـازی کتاب هـای درسـی با مانـدگاری کتاب  های 
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درسـی فـرق دارد. مانـدگاری يعنـی مـا برای چند سـال 
کتـاب نونگاشـت نداريـم، ولی پايدارسـازی يعنـی اينکه 
از يـک سـال  عمـر مصـرف کتاب هـای درسـی بيـش 
باشـد. چـرا مـا بايـد در دنيايـی کـه اين همه مشـکالت 
زيسـت محيطی داريـم و هـر روز جنگل هايمـان در حال 
نابـودی اسـت؛ ايـن حجـم کاغـذ مصـرف کنيـم؟ االن، 
در ايـران، هـر سـال حـدود 140 ميليـون جلـد کتـاب 
درسـی چـاپ می کنيـم. 140 ميليـون جلد بـرای حدود 
14 ميليـون دانش آمـوز، در حالی کـه در هنـد کـه 260 
ميليـون دانش آمـوز دارد، حـدوداً 130 تـا 140 ميليـون 
جلـد کتـاب چـاپ می شـود. پـس معلـوم اسـت کـه در 
هنـد بـرای هـر دانش آموز کتـاب چاپ نمی کننـد. کتاب 
چـاپ می کننـد کـه معلم هـا از آن به عنـوان منبـع در 
آمـوزش اسـتفاده کننـد. اگـر قـرار باشـد در آن کشـور 
بـه 260 ميليـون دانش آمـوز، هـر کـدام فقط يـک جلد 
کتـاب هـم بدهنـد، می شـود 260 ميليون جلـد کتاب و 
اگـر فـرض بگيريم که هـر دانش آمـوز فقط چهـار درس 
داشـته باشـد، متناسـب بـا ايـن جمعيـت دانش آموزی، 
يـک ميليـارد جلد کتـاب بايد چاپ شـود. مگـر می توان 

ايـن کار را انجـام داد؟
5. سیاست  مرزگستری

ديگر سياسـت های ما »سياسـت مرزگسـتری« اسـت. 
مرزگسـتری يعنـی خودمـان را توسـعه دهيـم و از همـة 
ظرفيت هـای داخـل و خـارج از آموزش وپرورش اسـتفاده 

. کنيم

6. سبک سازی و چابکی برنامه های درسی
برنامـة درسـی بايد سـبکبال و چابک شـود. يعنی بايد 
کاری کنيـم کـه به جـای آنکه حجـم مطالب قابـل ارائه 
بـه بچه هـا يـا حجـم داده  هـا افزايش يابـد، تنـوع داده  ها 
بيشـتر شـود. به عبارت ديگـر، يعنی يـک مطلب کوچک 
و کـم را کـه می آموزيـم، همان مطلـب را تعميق بدهيم. 
بـار اضافـی بـه بچه هـا ندهيـم. اگـر قـرار اسـت در يـک 
پايـه ای بچه هـا از چهـار عمل اصلـی دو تا را يـاد بگيرند، 
مثـالً  جمـع و تفريـق را ياد بگيرنـد، ديگر ضـرب را به او 
يـاد ندهيـم. برخی از مدرسـه ها، برای آنکه ژسـت علمی 
بگيرنـد، می گوينـد بچه هـای ما ضـرب هم بلد هسـتند. 
مثـاًل بچة من دوم ابتدايی اسـت، تقسـيم هم بلد اسـت، 
امـا بچه هـای مدرسـة ديگـر تقسـيم را بلـد نيسـتند. در 

حالـی کـه قرار نبـوده او تقسـيم را هم ياد بگيـرد. او بايد 
در ايـن پايـه يـا مرحلـه فقـط دو عمـل اصلـی را خوب و 
عميـق يـاد بگيرد. پس بايـد اين دو عمـل را آن قدر برای 

او عميـق درس بدهيـم کـه برايش جـا بيفتد.

é در تولیـد کتاب های درسـی و آموزشـی برای 
بخـش خصوصی چـه جایگاهی قائل هسـتید؟

è مـا يـک سياسـت راهبـردی اعـالم کرديـم بـه نـام 
مقابـل  در  مرزگسـتری  راهبـرد  مرزگسـتری.  راهبـرد 
راهبـرد سـپربال مطـرح می شـود. سـپر بـال می گويد که 
در مقابـل رقبـا و حريفـان حرفـه ای خود بايـد بجنگيم و 
مبـارزه کنيـم و آن ها را از دور خـارج کنيم و همه چيز در 
دسـتان خـود ما باشـد، به خصـوص در صنعـت و تجارت. 
ايـن ايـده قبـالً  خيلـی مطـرح بـود. امـا در نظريه  هـای 
جديـد، تئوری هـای مديريـت و رهبری می گوينـد، نبايد 
هزينه هـا صـرف از رده خـارج کردن رقبا شـود، بلکه بايد 
تـالش شـود خـود را توسـعه دهيـم و بـا توسـعة کاال و 
خدمـات و انديشـه های خـود، کار خود را بهبود بخشـيم 

و از ايـن طريـق فرصت هـای رقبـا را از آن هـا بگيريـم.
اصطالحـی هـم در باورهـا و انديشـه های دينـی داريـم 
کـه می گوييم نهی از منکر و اشـاعة معـروف. يعنی منکر 
را از دو طريـق می تـوان از بيـن برد: يکی بـا نهی از منکر 
و ديگـری بـا اشـاعة معـروف. در مرزگسـتری می گوييـم 
اشـاعة معـروف کنيـد و نـه مبـارزه. اگـر در سيسـتمی 
معـروف زيـاد باشـد، منکـر جايـی نـدارد. مثـاًل وقتـی 
شـما به يـک محيط خيلـی تميـز از نظر بهداشـتی وارد 
می شـويد، اگـر يـک چـوب کبريت يـا يک تکـه کاغذ در 
دسـت داشـته باشـيد که بخواهيد آن را دور بيندازيد، آن 
را آنجـا نمی اندازيـد. دلتـان نمی آيـد. اما اگـر در محيطی 
قـرار بگيريـد کـه همـه چيـز بـه هـم ريختـه و کثيـف 
اسـت، شـما هم هرچه در دسـت داشته باشـيد همان جا 

می اندازيـد.
مرزگسـتری می گويد شـما به جـای اينکه دور سـازمان 
خـود ديـوار بکشـيد، کف سـازی کنيـد بـرای سـازمان. 
يعنـی کـف  سـازمان را قـوی کنيـد و بسـتر و زمينه های 
کار نيـروی انسـانی خـود را فراهم کنيد تـا اين ها بتوانند 

اگـــر ما بهترین کتاب را هم   بنویسیم 
کم   و  متوســـط  معلمی  دست  به  ولی 
سواد بد هیم، کـاری از پیش نخواهد رفت

متأسفانه مدیران مدرسه های ما كمتر در متن 
را  آن  بتوانند  که  طوری  نظام مند،  برنامه های 
پیگیری و بازخواست کنند، حضور داشته اند. 
درصورتی که مدیر مدرسه باید در جریان تغییرات 

برنامة درسی و کتاب های درسی قرار بگیرد
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بايـد در چارچـوب ارزش هـا و مبانـی اسـالمی و ايرانـی 
مرزهايـش را بگسـتراند و بال هايـش را پهن کند و آغوش 
و درهـای خـود را بـه سـمت همـة متخصصـان و بزرگان 
و علما و انديشـمندان دلسـوز تعليم وتربيت نونــــهاالن 
و جوانـان عزيز کشــــــورمان بگشـايد. ما بـه چه حقی 
بـاب ورود اين افکار و انديـــــشه ها را می بنــــديــــم 
يـا می خواهيـم ببنديـم؟ ايـن حق سـازمان اسـت و حق 
دانش آمـوزان کشـور اسـت کـه ما دسـتمان را به سـمت 
منابـع و امکانـات و سـرمايه های اجتماعـی دراز کنيـم. 
يعنـی بيـش از اينکـه آن هـا حق داشـته باشـند، ما حق 
داريـم. چـرا بايـد سـازمان را از اين همـه منابـع بيرونـی 

محـروم کنيم؟ 
مشـکل ايـن اسـت که مـا بـرای اسـتفاده از ايـن منابع 
و امکانـات خارجـی، برنامـه  و معيار و اسـتاندارد نداريم و 
اگـر اين ها را داشـته باشـيم، می توانيم بـه راحتی از همة 
ايـن امكانـات و اسـتعدادها اسـتفاده كنيم. ما اگر سـبک 
سـفارش داشته باشـيم، می توانيم به همه سفارش دهيم. 
در حـال حاضر ما سـبک سـفارش نداريـم. نمی دانيم چه 
می خواهيـم و بـا چه معيـار و اسـتانداردی. اگـر اين ها را 
داشـته باشـيم، ديگـران خود را بـا ما هم سـو و هماهنگ 
می کننـد. بخش هـای خصوصـی در بحـث تعليم وتربيت 
نـگاه می کننـد مـا دنبـال چـه هسـتيم و همـان را توليد 
می کننـد. اگـر مـا روی حافظه مـداری برويـم، آن هـا هم 
همـان کار را می کننـد و اگـر مـا روی تسـت و کنکـور 
کار کنيـم، آن هـا نيـز همـان کار را می کننـد و اگـر مـا 
روی خالقيـت و مهـارت و مسـئله محوری باشـيم، آن هـا 
نيـز همـان کار را می کننـد. چون نـگاه می کنند بـه بازار 
و اينکـه مشـتری چـه می خواهـد. مـا مشـتريان بخـش 
خصوصـی هسـتيم و آن هـا به دسـت ما و فکر و انديشـة 
مـا نـگاه می کننـد و همـان را توليـد می کننـد. اگـر بلـد 

نباشـند آمـوزش می بينند. 
همــــــين نـگاه در ارتبـاط بـا کشـورهای منطقه ای، 
اســـالمی و جــــــــهانی هم هست. ما در سند تحول 
بنياديـن ايـن را در دو سـه بنـد داريـم. بنـــــد 9/11 
مــــی گويد: »رصد کردن تحوالت نظام آموزش وپرورش 
و تربيـت معلـم و تحوالت علمـی در حوزة علـوم تربيتی 
در سـطح منطقه، جهان اسـالم و بين الملل و بومی سازی 
تجربه هـا و يافــــته های مفيـد آن هــــا و بهره منـدی 
آگــــــاهانه از آن ها در چارچوب نظام آموزش وپرورش.«

پـس مـا می توانيم و بايـــــــد بـا جهان اسـالم و کاًل 
بـا جهـان ارتبـاط داشـته باشـيم. قديم ها مــــی گفتند 
جهـان دهکده اسـت. االن می گويند تاالر اسـت و دهکده 

بـه آسـانی کار کننـد و ارتباط برقـرار کنند. ايـن هم ناظر 
بر مرزگسـتری اسـت.

بـا ايـن نـگاه، آموزش وپـرورش و همـة سـازمان های مـا 
نيـاز دارنـد برای تحـوالت خود بـا مرزهای بيـرون از خود 
ارتبـاط داشـته باشـند. يعنی بـا ذی نفعان خود در سـطح 
محلـی، منطقـه ای، ملی و جهانی ارتباط داشـته باشـند و 
بتواننـد از منابـع آن هـا اسـتفاده کنند و مديريـت کنند و 
دانـش و اطالعـات خـود را نيز در اختيار آن هـا قرار دهند. 
در تعامـالت، گفت وگـو و گفتمـان، هـم فکـر نـو خلـق 
می شـود و هم امکانات توسـعه می يابند. در همين راسـتا، 
ذی نفعان سـازمان ها کسـانی هسـتند که روی سازمان اثر 
می گذارنـد و از سـازمان اثـر می پذيرنـد. در سـند تحـول 
بنيادين هم اين نگاه ديده شـده اسـت و آن نگاه اسـتفاده 
از همـة منابـع و امکانـات داخل و خارج از سـازمان اسـت. 
االن کشـور مـا در شـرايطی اسـت کـه از لحـاظ نيـروی 
انسـانی، فکر و انديشـه، منابع خارجـی و خصوصی زيادی 
هسـتند کـه می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد. دانشـگاه ها 
و  مردم نهـاد  مؤسسـه های  و  علمـی  مؤسسـه های  و 
انجمن هـای علمـی و کارگروه های بازنشسـتگان می توانند 
بـه مـا کمک کننـد. اين هـا فکـر و انديشـه دارند. چـرا ما 
بايـد آن هـا را کنـار بگذاريـم و از آن هـا اسـتفاده نکنيـم؟ 
خـأ موجـود ايـن اسـت که نسـبت مـا بـا اين هـا تعريف 
نشـده و روشـن نيسـت. باالخـره بخـش خصوصـی رقيب 
و دشـمن ماسـت يـا رفيـق مـا؟ اين بايد مشـخص شـود. 
معلوم اسـت کـه طبيعتًا دشـمن نيسـت. در حالت خيلی 
بدبينانـه رقيـب  اسـت. ولی من فکـر می کنم رفيق اسـت. 
ايـن بـه نـوع نـگاه مـا و نـوع ارتباط گيـری مـا و بينـش و 

سياسـت های مـا بسـتگی دارد.
من معتقدم، در راسـتای سياسـت مرزگسـتری سـازمان 

دیـدن معلـم در چرخـة برنامـه  ریـزی 
درسـی، دیدن مدیر مدرسـه و برانگیختن 
مشـارکت همـة بخش هـا، نـگاه تیمی و 
برقـراری ارتبـاط بـا بخش های بیـرون از 
سـازمان، مؤلفه هایی هستند که باید دیده 
شـوند تا رهبـری اثربخش تحقـق پذیرد

هنـوز مطالبـة اصلی والدیـن از مدرسـه نمره 
اسـت. تـا زمانـی کـه این مطالبـه از نمـره به 
عشق، دوستی، صلح و نشاط، شادی و خالقیت 
چرخـش نکنـد، ره بـه جایـی نخواهیـم برد
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نيسـت؛ يعنی اينقدر کوچک شـده اسـت. مگر می شـود 
در اين جهان ارتباط و تعامل نداشـته باشـيم؟ بايد تأثير 
بگذاريـم و از منابـع خـوب آن ها اسـتفاده كنيـم. اين در 
سـند هم آمده اسـت، بنـد 11/11 می گويد: »مشـارکت 
فعـال در تعامـالت بين المللـی بـا اولويت جهان اسـالم و 
انعـکاس نظريـه هـا و تجربه های موفق داخـل در محافل 
علمـی جهانـی«. وقتی ما در سـند تحول مأمور شـده ايم 
بـا جهـان چنين ارتباطی داشـته باشـيم، از آنجـا که راه 
جهـان از داخـل می گـذرد، نمی شـود مـا منابـع خـود را 
کنـار بگذاريـم. پـس از اينجـا شـروع می شـود کـه اگـر 
توانستيم و توانايی استفاده از بخش خصوصی خودمان را 
داشـتيم، می توانيم از جهان هم اسـتفاده کنيم. بنابراين، 
بايـد در ايـن زمينـه حرکـت کنيـم. مرزگسـتری هم در 
ايـن رابطـه خود را نشـان می دهـد و يکـی از راهبردهای 
ماسـت. الزم اسـت با دانشـگاه و مراکز پژوهشـی و مراکز 
مذهبـی و دينـی و بـا همة اين ها ارتباط داشـته باشـيم.

بخـش  به طـور شـفاف، جملـه ای در مـورد   é
بگوییـد. خصوصـی 

è بخـش خصوصـی در توليـد محتواهـای آموزشـی و 
درسـی رفيـق و يـار ماسـت.

ضـرورت اسـتفاده از ایرانیـان مقیم خارج 
از کشـور در سازمان

é در سـازمان پژوهـش چقـدر از دانشـمندان 
ایرانـی خـارج از کشـور اسـتفاده می شـود؟

è اتفاقـًا ايـن يکـی از نـکات مهم اسـت. تـا صحبت از 
انديشـمندان خارجی می  شـود، فقط دنبال انديشـمندان 
بـا هويـت و مليـت غيرايرانـي می گرديـم. مـا در سـطح 
جهانـی انديشـمندان و دانشـمندانی داريم کـه در زمينة 
تعليم وتربيـت هـم کار کرده انـد و حرف هـای جديـد و 
خوبـی دارنـد. البتـه در سـازمان، در گذشـته های دور، 
خيلـی بيشـتر اسـتفاده می شـد، ولـی آرام آرام اسـتفاده 
از اسـتادان خارجـی و انجمن هـا و نهادهـای خارجی که 
در کار تعليم وتربيـت کارهـای قـوی و خوبـی کرده انـد، 

کمرنـگ شـد. بعضی کشـورها مثـل فنالنـد، اسـتراليا و 
ژاپـن کارهای خوبی کرده اند و می شـود از آن ها اسـتفاده 
کـرد. اما در رابطه با انديشـمندان خارج از کشـور، خيلی 
از آن هـا ايرانـی هسـتند و مـا از ايـن غفلـت کرده ايـم. 
خيلـی از ايرانی هـا هسـتند کـه در بخش هـای مختلـف 
تعليم وتربيـت صاحب انديشـه و فکر و نظر هسـتند و در 
کشـورهای ديگـر در حـال تحصيل يا تدريس هسـتند و 
در آنجـا اسـتاد يـا معلم اند و صاحب کتاب و کرسـی اند و 
ايـران را هـم می شناسـند و عالقه منـد به ايران هسـتند. 

ايـن اشـخاص فارسـی زبان هسـتند و مشـکل زبـان بـا 
اين هـا نخواهيـم داشـت. بـه راحتـی هـم می تواننـد بـه 
ايـن کار عالقه مندنـد. هزينه هـای  بـه  بياينـد و  ايـران 
کمتـری هـم صـرف آن هـا می شـود و خودشـان هـم 
دوسـت دارنـد ايـن کار را بکنند. البته ما در دو سـه مورد 
ايـن کار را کرده  ايـم. مثـاًل دکتـر عطـاران و دکتـر آرانی 
بـه ايـران می آينـد و می رونـد. مـا افـراد اين چنينـی زياد 
داريـم. يکـی از برنامه های ما اين اسـت که اين اشـخاص 
را شناسـايی کنيـم و بـه نوبـت آن هـا را دعـوت کنيـم 
بياينـد و بـرای آموزش وپـرورش دوره و کارگاه بگذارنـد.

البتـه بخشـی از برنامه هـای آينـدة مـا ايـن اسـت کـه 
بتوانيـم شـهر آمـوزش ايجـاد كنيـم کـه البته جـای آن 
را داريـم و می خواهيـم آن را تجهيـز کنيـم. اگـر وزارت 
کارشناسـان  و  معلمـان  آمـوزش  کار  آموزش وپـرورش، 
خـود را بـه مـا بدهـد، طبق شـرح وظيفة سـازمان، قصد 
داريـم يـک شـهر آمـوزش راه انـدازی کنيـم و از طريـق 
از  راديـو  ويديـو کنفرانـس،  الکترونيکـی،  سيسـتم های 
راه دور و آمـوزش از راه دور بـا اسـتادان ارتبـاط برقـرار 
کنيـم. ايـن کار بسـيار آسـانی اسـت. اسـتادان می توانند 
در اينجـا بنشـينند و بـرای کل کشـور صحبـت کنند. ما 
اسـتادان بنامـی در کشـور داريم که وقـت ندارند به همة 
مدرسـه ها و همـة اسـتان ها برونـد. اگر مـا در اينجا بحث 
ويديـو کنفرانـس را مهيـا کنيـم، بـه مديـران و معلمـان 
مدرسـه ها اعـالم می کنيـم که هفتـة آينده فالن سـاعت 
کنفرانـس داريـم. اصـاًل تقويم برنامـه ارائـه می دهيم که 

ــت  ــاب نونگاش ــه کت ــالی ک ــد س در چن
ــای  ــداف دوره ه ــت، اه ــم داش نخواهی
حوزه هــای  راهنماهــای  و  تحصیلــی 
تربیــت و یادگیــری را تدویــن و تصحیــح 
می کنیــم و آن هــا را تحقــق می بخشــیم

در ایران، هر ســـال حدود 140 میلیون 
جلد کتاب درسی برای حدود 13 میلیون 

دانش آموز چاپ می کنیم، در حالی که در هند 
برای 260 میلیون دانش آموز، در حدود 130 تا 
140 میلیون جلد کتاب درسی چاپ می شود
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مثـاًل ايـن  روزهـا دکتـر فالنـی در مـورد فـالن مباحـث 
بـا شـما صحبـت می کنـد. افـراد می تواننـد اگـر سـؤال 
يـا نظـری دارنـد عنـوان کننـد. همـة مديران مدرسـه ها 
می تواننـد در ايـن آموزش ها شـرکت کنند؛ بـدون اينکه 
افـراد را جايـی بفرسـتيم و هزينة رفت وآمدهـای طوالنی 
را متقبـل شـويم. ايـن هم بـرای داخل و هم بـرای خارج 

از کشـور شـدنی است.

é تقریـب انگاره هـا در داخـل و خارج سـازمان 
یکـی از نیازهـای اساسـی کشـور اسـت. چـه 

پیشـنهادی بـرای تقریـب انگاره هـا داریـد؟
توسـعة  انگاره هـا،  تقريـب  راه هـای  از  يکـی   è
گفت وگوسـت. الزمـة تقريـب انگاره هـا توسـعة گفتمـان 
صادقانـه و صريـح و شـفاف اسـت؛ به خصـوص در داخل 
ميزگردهـای  گذاشـتن  اين هـا،  کنـار  در  سـازمان ها. 
شـفافيت اسـت. مـا دنبـال ايـن هسـتيم که يک جلسـه 
بگذاريـم و خـود مـن يک سـاعت صحبت کنـم و بگويم 
در ايـن شـش مـاه چـه کار کرده ايـم. مديران هـم بالطبع 
بايـد بـه هميـن روش پاسـخگو باشـند. يکـی هـم بحث 
به نـام اصطالحـی  خارجی هـا  اسـت.  همدلـی   ضيافـت 
Tea time يـا وقـت چـای دارنـد. خيلـی فکـر کـردم که 
اسـم ايـن را در ايـران چـه بگذارم. يعنی اسـم جلسـاتی 
کـه هـر از چنـد گاهـی بـه مناسـبت های زيبا، سـازمان 
بهانـه کنـد و کارکنان را به صرف چای و شـيرينی دعوت 
کنـد و در سـالن اجتماعـات، بـدون هيچ دسـتوری، دور 
هـم باشـند. اين باعث می شـود افـراد همديگـر را ببينند 
و ايـن بـرای رشـد روابـط عاطفـی خـوب اسـت. در ايـن 
جلسـات، افـراد دور هم جمع می شـوند و بـا هم صحبت 
می کننـد و همديگـر را می بيننـد. خيلـی از مشـکالت 
ممکـن اسـت آنجا حل شـود. خيلـی وقت ها مـا يکديگر 
را نمی بينيـم. شـما ممکـن اسـت دو مـاه همـواره بياييد 
سـازمان و برويـد، ولـی 90 درصد دوسـتان و همکارانتان 

را نبينيـد. رسـتوران که نـدارد، در نمازخانه هم که همه 
بـرای نمـاز نمی آينـد، پـس جايـی بـرای ديدار نيسـت. 
اين جلسـات حداقل جاسـت تـا دو ماه يک بـار همديگر 
را ببينيـم و بپرسـيم چه کار می کنيـد و در چه وضعيتی 
هسـتيد؟ الاقل از حال و وضعيت يکديگر باخبر خواهيم 
شـد. اين جلسـات و هيئت هـا همان صلة ارحامی اسـت 
کـه در قديم بـوده و در راسـتای تعامـالت و گفت و گوها 

و تقريـب انگاره هـا صـورت می گرفته اسـت.

ضرورت توجه به رویکرد انسـانی و اخالقی 
در کتاب های درسی

é یـک نقـد بـه کتاب هـای درسـی هسـت که 
می کننـد.  مطـرح  تعلیم وتربیـت  متخصصـان 
درسـی  کتاب هـای  تولیـد  می گوینـد:  آن هـا 
بـرای دوره های پیش دبسـتانی، دبسـتان و حتی 
دورة اول متوسـطه بایـد با رویکردهـای عاطفی، 
انسـانی و اخالقی باشـد و حتی اشـاره می کنند 
که در گذشـته، کتاب های درسـی ما از بوسـتان 
و گلسـتان سـعدی که طبق این رویکردها جنبة 
تربیتـی و تعلیمی داشـتند، اسـتفاده می کردند 
و ایـن موضـوع امروز مغفول واقع شـده اسـت. 

نظـر شـما در این باره چیسـت؟
è مـن بخشـی از فرمايـش شـما را قبـول دارم کـه 
کتاب هـای مـا بايـد مانـدگار باشـند و از نظـر محتـوا، 
عکس، شـعر و داسـتان در ذهـن ماندگار شـوند، طوری 
کـه بعـد از سـال ها افـراد بتواننـد حـس خوبی بـه آن ها 
داشـته باشـند؛ مطالبـی ماننـد ريزعلـی دهقان فـداکار، 
چوپان دروغگو، تصميم کبری، روباه و خروس، حسـنک 
کجايـی تـا شـعرهای حافـظ و سـعدی و ناصرخسـرو و 
اشـعار ديگر. ايـن  چيزها خيلی می توانسـت روح عاطفی 
را پـرورش دهـد و احسـاس و نـگاه را تغييـر دهد و بهتر 
کنـد. امـا اينکـه اکنـون بخشـی از اين ها کم رنـگ ديده 
می شـود، ممکـن اسـت گاهـی بـه خاطـر اين باشـد که 
مـا کج سـليقگی  يـا غفلـت کرده ايـم. امـا بخشـی از آن 
برمی گـردد بـه تأثيـر رسـانه های چندگانه ای کـه وجود 
دارنـد. قبـاًل همة منبـع آموزشـی دانش آموز کتـاب بود 
و رسـانة ديگـری نداشـت. همـة خواندنی هـای او همان 
و  سـرگرمی ها  خواندنی هـا،  االن  بـود.  درسـی  کتـاب 
منابـع آموزش بچه ها فقط کتاب درسـی نيسـت. دنيای 
مجـازی و دنيـای برنامه هـای گوشـی همـراه خـودش 
هـزاران فضـای ارتبـاط و يادگيـری ايجـاد می کنـد. بـا 
آمـدن اين هـا، مطالب قبلـی خودبه خـود کنـار رفته اند.

چندگانـه بـودن و تعدد و تنوع رسـانه ها باعث کم رنگ 

داریم  قصد  ما  سازمان،  وظیفة  شرح  طبق 
یک شهر آموزش راه اندازی کنیم و از طریق 
کنفرانس،  ویدیو  الکترونیکی،  سیستم های 
رادیو از راه دور و آموزش از راه دور با استادان 

ارتباط برقرار کنیم

ما به بلوغ سازمانی نمی رسیم، مگر اینکه 
ظرفیت های گفتمان و تعامالت اندیشه ای 
را گسترش دهیم و این انرژی و قدرت 

نهفته را آزاد کنیم
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شـدن اثـر و نقـش کتاب هـای درسـی شـد. همين طـور 
کـه نقـش معلم را هـم کم رنگ کـرد. معلم همـان معلم 
اسـت. زمانـی مـا فقـط از معلـم اثـر می پذيرفتيـم، ولی 
االن معلـم بـه تنهايـی نقش آفريـن نيسـت. در دنيـای 
امـروز نقـش معلم خيلـی سـنگين تر و پيچيده تر اسـت 
بخـش زيـادی از ايـن ارتباطـات عاطفی که شـما اشـاره 

کرديـد، بـه توانمنـدی معلـم برمی گردد.
اگـر معلمـان مـا توانـا و بـا انگيزه و دانشـمند باشـند، 
می تواننـد بخـش زيـادی از اين خأهـا را پـر کنند. اين 
خأهـا را فقط در کتاب درسـی نمی توان جسـت. کتاب 
درسـی ظرفيت محدودی دارد. يـک کتاب فيزيک 100 
صفحـه ای نمی توانـد همـه چيـز را در خود جـای دهد، 
بلکـه برنامة درسـی و آموزشـی و پرورشـِی همـة اين ها 
رهبرانـی دارنـد معلمـان، مربيـان و مشـاوران دارنـد و 
اين هـا اگـر تقويت و برانگيختـه و صاحب انگيزه شـوند، 
می تواننـد بخـش زيـادی از خأهايی را کـه می فرماييد 
پـر کننـد. امـروز ديگر نبايد خيلـی از خأهـا را با کتاب 
درسـی پـر کـرد. کتـاب درسـی آن توانمنـدی قديـم را 
بـرای پر کـردن خأهای ذهنـی و عاطفی بچه هـا ندارد. 
امـروز بسـياری از خأهـای بچه هـا را بـا فضـای مجازی 
و شـبکه های اجتماعـی پـر می کننـد نـه بـا کتاب هـای 
درسـی. آينـده هـم دارد بـه سـمت کالس هـای بـدون 
کاغـذ مـی رود و چندرسـانه اي می شـود. بنابرايـن، ما در 
فضـای آموزشـی با پارادايـم جديدی قـرار می گيريم که 

بايـد برای آن برنامه داشـته باشـيم.
خيلـی از پديده هايـی کـه االن در اينجـا و در کشـور از 
آن به عنـوان چالـش آموزشـی و تربيتـی يـاد می کنيـم، 

کمابيـش دامـن همـة دنيـا را فراگرفته اند.

é برخی هـا تعـدد رسـانه  های گوناگونـی را که 
امـروز به وجـود آمـده اسـت را بـرای آمـوزش 
تهدیـد می داننـد و برخـی فرصـت. نظـر شـما 

؟ چیست
è مـن معتقـدم، آنچـه به عنـوان تغييـرات و نوآوری ها 
سـمت  بـه  آن  سـنگين  کفـة  می شـوند،  جهـان  وارد 
جنبه  هـای مثبت و پيشـرفت و ترقی اسـت. هر تغييری 
بـه  نيـاز  امـا هـر بهبـودی  موجـب بهبـود نمی شـود، 
تغييـر دارد. سـؤال ايـن اسـت کـه کـدام تغييـر موجب 
بهبـود می شـود؟ تغييـرات بنياديـن و اصولـی موجـب 
بهبـود می شـود. خيلـی از تغييراتـی کـه ايده پـردازان و 
اسـتارت آپ ها خلـق می کنند، فی نفسـه مثبت اسـت و 
خيلـی از آن ها هم بـه مصرف کننـده اش برمی گردد. اگر 
خلـق ارزش اسـت، بايد سـبب کسـب ارزش هم بشـود، 
ولـی اگـر ارزش خلق شـود و درسـت کسـب نشـود، به 
ضـد خـودش تبديـل می شـود. خيلـی از ارزش هـا خلق 
شـده اسـت، اما کاربران آن نتوانسـته اند از آن اسـتفاده 
کننـد و در حـد و انـدازه اش نيسـتند و از آن اسـتفادة 

خوبـی نمی کننـد.

بـا ورود رايانـه و گوشـی و ويديـو و انـواع فناوری هـا، 
خيلی هـا از آن هـا در جهـت مثبـت اسـتفاده کردنـد و 
خيلـی هـم منفـی. ايـن برمی گـردد بـه فهـم آدم هـا در 
کسـب ارزش. به هرحـال، هـر ايده و فنـاوری جديدی که 
می آيـد، اتفاقـات مثبـت و منفـی دارد، امـا بخش مثبت 
آن بيـش از بخـش منفـی آن اسـت. ايـن ما هسـتيم که 
می توانيـم تهديدهـای آن را کاهـش دهيـم و فرصت ها و 

قوت هـا را بيشـتر کنيم.
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بنابرايـن، بايـد بـا نـگاه مثبت ببينيـم. با آن هـا مخالفت 
نکنيـم، بـه سـراغ آن هـا برويـم، اگـر بتوانيـم، آن هـا را 
مديريـت کنيـم و در برابـر آن سـپربال دسـت نگيريـم تـا 
بـه پيشـرفت برسـيم. مثاًل باران و سـيل نعمت خـدادادی 
اسـت و مـا بلـد نيسـتيم از آن اسـتفاده کنيـم. می توانيم 
جلـوی سـيل سـد ببنديـم و آب را ذخيـره کنيـم و بـرق 
بگيريـم. باد که مـی وزد، عده ای دنبال سـاخت ديوارند، اما 
عده ای آسـياب بادی می سـازند. باد شـديد بـرای خيلی ها 
تهديـد اسـت و بـرای خيلی هـا فرصـت. برای کسـانی که 
فکـر و انديشـه و امکانـات ندارنـد، تهديد اسـت، ولی برای 
کسـانی کـه انديشـه دارنـد فرصـت اسـت. فناوری هـا هم 
همين طورنـد. بـا ورود آن هـا، اگر بتوانيم از آن ها اسـتفاده 

کنيـم، فرصـت اسـت و اگر نتوانيـم تهديد می شـود.

تحوالت جهانی در کتاب های درسی
é در تولیـد کتاب های درسـی چقـدر به تحوالت 

توجـه می کنید؟ جهانی 
è اينکـه مـا بايد خود را با تحـوالت جهانی همراه کنيم، 
کامـاًل بديهـی اسـت، چون علـم و پيشـرفت فقط نـزد ما 
نيسـت و نزد جهانيان اسـت. مـا اگر خودمان را بـا کاروان 
پيشـرفت و ترقـی همـراه نکنيم، عقـب می مانيـم. کاروان 
پيشـرفت در کل دنيـا در حـال حرکت اسـت و به کشـور 
خاصـی مربـوط نيسـت و در کل جهـان به سـرعت پيش 
مـی رود. اگـر پيشـرفت را به يک پرنده تشـبيه کنيم، دارد 
بـا سـرعت مـی رود و اگر خودمـان را به آن نرسـانيم عقب 
می  مانيـم. ايـن واقعيتـی اسـت کـه مـا بايـد بـه آن توجه 
کنيـم و احتـرام بگذاريـم. کتاب درسـی نيز بايـد خودش 
را بـا تحـوالت جهانـی هماهنـگ کنـد. مثـاًل سـلول های 
بنيـادی، نانو، بايـو، تکنولوژی هـا و فناوری هـای جديد در 
بخـش رايانـه ای، محيط زيسـت و صنعـت را کـه موجـب 
پيشـرفت در دنياسـت، بايـد وارد کتاب های درسـی کنيم 
و از اين هـا و از تکنولوژی هـای روز اسـتفاده کنيـم. شـما 
در فنی وحرفـه ای الـی ماشـااهلل می بينيـد. در مکانيـک و 
الکترونيـک هـم می بينيـد. در الکترونيک ديگـر نمی توان 
سـراغ جعبـة تقسـيم و کليـد و پريـز رفـت، بايـد سـراغ 

چيزهايـی نـو مانند آپ هـا و نرم افزارهای جديـد و ربات ها 
و خودروهـای بـدون راننـده هم برويم. ايـن کار را ما داريم 
کتاب هـای  در  را  آن  پـای  رد  شـما  و  می کنيـم  دنبـال 
فنی وحرفـه ای دقيقـًا می بينيـد. بـرای تأليـف کتاب هايی 
مثـل فيزيک و شـيمی، امسـال در پايـة دوازدهم چندين 
ترجمـه،  از  بعـد  و  ترجمـه کرده انـد  را  کتـاب خارجـی 
مباحـث جديـد را بومی سـازی کـرده و در کتـاب در حـد 
فهـم بچه هـا آورده انـد. در دنيـای امـروز، هر 100 سـاعت 
حجـم اطالعـات دو برابر می شـود، تـا جايی که بـه زودی 
هـر 12 سـاعت دو برابر شـود. در چنيـن دنيايی که حجم 
اطالعـات و نوآوری هـای بسـيار دارد، نمی توانيـم خـود را 
بيگانـه از پيشـرفت های دنيـا قـرار بدهيـم. البتـه اين هـا 
همـه بـه توانايـی مؤلفـان و برنامه ريـزان و پژوهشـگران 
مـا برمی گـردد. مـا در ايـن زمينه هر قـدر بتوانيم بيشـتر 
حضـور و نقش آفرينـی کنيـم، می توانيـم بهتـر هـم پيش 
برويـم. اين هـا را مـا تـا حـدودی ديده ايـم، اما چيـزی که 
ما االن در حال انجام آن هسـتيم، مطلوبمان نيسـت. وضع 
موجـود نسـبت بـه گذشـته بهتر شـده، اما هنـوز مطلوب 

. نيست

é آیـا در تألیـف کتاب هـای فنی وحرفـه ای واقعاً  
تحوالتی انجام شـده اسـت و به اصطالح، کارهای 
جدیـد جهانـی را در کتاب های درسـی آورده اید؟

è بلـه. در فنی وحرفـه ای نسـبت به نظری بيشـتر به آن 
توجه شـده اسـت و می شود.

é برخـی از هنرآموزان می گوینـد هنوز محتوای 
در  اسـت.  قدیمـي  فنی وحرفـه  ای  کتاب هـای 
حالی کـه در بخـش فنی وحرفه ای تحـوالت جهانی 

خیلی زیـاد بوده اسـت.
è شـما بايـد بـه شـواهد توجـه کنيـد نـه صرفـًا بـه 
گفته هـای ديگـران. به هرحـال ما هنـوز با مطلـوب فاصله 
داريـم. اگـر هـم موفـق نبوديـم، برمی گـردد بـه اينکـه ما 
وارد  بايـد  نتوانسـته ايم آن طـور کـه  و  بوده ايـم  ضعيـف  

. يم شو

هر ایدة جدید و فناوری جدیدی که خلق 
می شود، نتایج مثبت و منفی دارد، اما نتایج 

مثبت آن بیشتر است

ما باید خود را با تحوالت جهانی همراه کنیم؛ 
چون علم و پیشرفت فقط نزد ما نیست و نزد 
کاروان  با  را  خودمان  اگر  ما  است.  جهانیان 
پیشرفت و ترقی همراه نکنیم، عقب می مانیم
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جسـت وجوگری و کاوشـگری در کتاب هـای 
درسی

é در تولیـد کتاب هـای درسـی چقدر بـه تقویت 
بچه هـا  کاوشـگری  و  جسـت وجوگری  روحیـة 

توجـه می شـود؟
è اصــواًل کتاب هــای درســــــــــی را، به خصــوص 
کتاب هايــی مثــل علــوم، رياضــی، شــيمی و فيزيــک را بــا 
رويکــرد کارآفرينــی، خالقيت محــوری، مســئله محوری و 
ــال  ــا فع ــی بچه  ه ــم. يعن ــن کرده اي پرســش محوری تدوي
ــاب  ــده و کت ــده ش ــور دي ــا فعاليت مح ــوند. کاره می ش
بــا ايــن نــگاه جلــو رفتــه اســت. بخشــی از ايــن موضــوع 
ــدة آن  ــش عم ــردد و بخ ــا برمی گ ــن م ــوة تدوي ــه نح ب
ــا  ــن رويکرده ــردن همي ــارور ک ــم در ب ــی معل ــه تواناي ب
ــد ســنتی داشــته باشــد،  ــم دي ــر معل ــوط اســت. اگ مرب
از ايــن محتواهــا چيــزی درنمی آيــد. يعنــی ايــن کتــاب 
ــه  ــدون اينکــه ب ــا ســبک خــودش درس می دهــد. ب را ب
ــا در دوران  ــه م ــن اينک ــد. ضم ــه کن ــائل توج ــن مس اي
ــوان  ــای جديدالعن ــری کتاب ه ــن يک س ــول بنيادي تح
هــم داشــته ايم؛ مثــل کتاب هــای تفکــر و پژوهــش، 
تفکــر و ســبک زندگــی، ســالمت و بهداشــت، خانــواده و 
ســبک زندگــی، اخــالق حرفــه ای، جهان شناســی معاصــر 
ــه  ــی هســتند ک ــا کتاب هاي ــات فرهنگــی. اين ه و مطالع
بــرای پــرورش جســت وجوگری و عالقه منــد کــردن 
ــا  ــفانه اين ه ــا متأس ــده اند. ام ــته ش ــگری نوش ــه کاوش ب
هــم در اجــرا بــا معلمــان غيرآمــوزش ديــده و غيرهمــراه 
و غيرمســلط مصــادف شــدند و در عمــل خيلــی از ايــن 
ــل  ــا تبدي ــح بچه  ه ــگ تفري ــه زن ــگ و ب ــا کم رن درس ه
ــرای  ــن ســاعات ب ــی از معلمــان هــم از اي شــده اند. خيل
ــم  ــان ه ــد و معلم ــتفاده می کنن ــر اس ــای ديگ درس ه
ــد و  ــخت نمی گيرن ــا س ــه بچه ه ــا ب ــن کاره ــاد در اي زي
ــن  ــن بهتري ــی اي ــی اســت. يعن ــد شــب امتحان می گوين
ــای  ــن نيازه ــاس ضروری تري ــه براس ــا ک ــای م کتاب ه
ايــران و جهــان تدويــن شــده اند، مــورد توجــه الزم قــرار 
ــا  ــای م ــه توانمندی ه ــردد ب ــن برمی گ ــد و اي نمی گيرن
در اجــرا. مديــر مدرســه بايــد بشــود رهبــر برنامة درســی 
در مدرســه. چقــدر می توانــد در ايــن زمينــه نقــش 
ــت  ــق و محب ــه عش ــا از مدرس ــد؟ خانواده ه ــته باش داش
را مطالبــه نمی کننــد. خيلــی جاهــا حجــم کتــاب زيــاد 

ــد. ــتفاده نمی کنن ــوب اس ــان خ ــه از زم ــت، بلک نيس

 é کتاب های درسـی چقدر در مؤلف و نویسـنده 
کردن بچه ها نقـش دارند؟

è مـا بـا ايـن هـدف و نـگاه وارد تأليـف کتاب هـای 
درسـی نشـده ايم. مـا اهـداف دوره هـای تحصيلـی را 
تـازه تصويـب کرده ايـم. جالـب اسـت کتاب هـای 12 
پايـة تمـام شـده و امسـال آخريـن پايـة آن اسـت. مـا 
اهـداف دوره هـای تحصيلی را تـازه نوشـته ايم و دو ماه 
اسـت که شـورای عالی آن را تصويب کـرده و هنوز هم 
ابـالغ نشـده اسـت. يعنی مـا تازه اهـداف را بازنويسـي 
كرده ايـم، مـا به طـور مسـتقيم ايـن مسـئله نويسـنده 
بيشـتر  هـم  ايـن  نديده ايـم  را  دانش آمـوزان  شـدن 
برمی گـردد بـه مطالعـه و کتاب خوانی بچه هـا و ما بايد 
بچه هـا را کتاب خـوان بـار بياوريم. خوانـدن زياد کتاب 
در نوشـتن و تأليـف کمـک زيـادی به بچه هـا می کند. 
تمريـن به نوشـتن هم خيلی مهم اسـت و بايد نوشـت. 
بـرای مثـال، داستان نويسـی را کـه به عنـوان تکليـف 
نـوروزی آورده انـد، خيلـی مهم اسـت. نوشـتن گزارش 
اردو و سـفر و خاطـره خيلـی کمک کننـده اسـت و اين 
مسـئله ای پرورشـی و آموزشـی اسـت که بچه ها را بايد 
خـوب بـار بياورنـد و هـر سـفری کـه می رونـد خاطره 
و گـزارش آن را بنويسـند. بـه قـول آيت اهلل حسـن زاده 
آملـی، تا نويسـا نشـوی، دانا نشـوی. واقعًا بايد نوشـتن 
و درک اهميـت نوشـتن را بـه بچه هـا آموخـت. بعضـی 
چيزهـا آمـوزش دادنی نيسـتند. شـخص بايـد خودش 
عالقـه داشـته باشـد و بـه دنبـال آن بـرود. اين هـا را 
کـرد.  دنبـال  نمی شـود  درسـی  کتاب هـای  بـا  فقـط 
نخواهيـد کـه همـه  چيـز را بـا نسـخة کتـاب درسـی 
درمـان کنيـد. حتـی دکتر هم وقتی نسـخه ای به شـما 
می دهـد، می گويـد بقيـة آن بـه خـود شـما بسـتگی 
دارد. مثـالً  اگـر اضطـراب داشـته باشـی و دعـوا کنـی 
و حـرص بخـوری، يـا داروهـا را مرتـب اسـتفاده نکنی، 

خـوب نمی شـوی. 

 اصواًل کتاب های درسی را، به خصوص کتاب هایی 
مثل علوم، ریاضی، شیمی و فیزیک را با رویکرد 
و  مسئله محوری  خالقیت محوری،  کارآفرینی، 
بچه  ها  یعنی  کرده ایم.  تدوین  پرسش محوری 

فعال می شوند
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احيای مد رســــــــــه
ــارهاست  اساس و محور همه کـ

پـــای صحبــــــت دکتـــر 
محمـــود امانی طهرانـــــــی
 مدیـــر کل دفتـــر برنامه ریـــزی 
ــی  ــای درسـ ــف كتاب هـ و تألیـ
ـــي و متوســـطة نظـــري دورة ابتدای

گفت وگو: نصراله دادار
عکاس: اعظم الریجانی

اشاره
کار تأليـف کتاب هـای درسـی جديد کـه از سـال 1390 
آغـاز شـد، بـا پايـان يافتن تأليـف کتاب هـای درسـی پاية 
دوازدهـم، رو بـه اتمام اسـت. برنامه های آينـدة دفتر تأليف 
كتاب هاي درسـی دورة ابتدايي و متوسـطة نظري چيست؟

تأليـف  دفتـر  مديـرکل  امانی طهرانـی،  محمـود  دکتـر 
كتاب هـاي درسـی دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري، در 
گفت وگـو با ما، ضمن پاسـخ به سـؤال فوق، گفـت: »عنوان 
اصلـی کاری کـه دفتر تأليف از سـال 1390 تاکنـون انجام 
داده اسـت، هم سوسـازی برنامه هـا و کتاب هـای درسـی بـا 

اسـناد تحولی اسـت.«
وی افـزود: »مهم ترين کاری که امـروز در آموزش وپرورش 
بـه کمـک  نيروهـای بيرونـی بايـد انجـام شـود، احيـای 
همـة  محـور  و  اسـاس  مدرسـه  احيـای  مدرسه هاسـت. 

کارهاسـت و شـامل همـه  چيـز می شـود: سـاختمان بـا 
کيفيـت، معلـم بـا کيفيـت، مدير بـا اختيـار، زمـان کافی 

»... و 
دکتـر امانی طهرانـی می گويد: »نمی شـود انتظار داشـته 
باشـيم کـه آموزش وپـرورش ما مثل سـوئد، فنالنـد و ژاپن 
باشـد، امـا مدرسـة ما مخروبـه، معلم ما فقيـر و بی انگيزه و 

مدير مدرسـة ما هيچ کاره و دسـت وپا بسـته باشـد.
گفت وگـوی ما را بـا دکتر محمود امانی طهرانـی در ادامه 

می کنيد: مالحظه 
é آقـای دکتـر! کار تألیـف کتاب هـای درسـی 
جدیـد کـه از سـال 90 آغـاز شـده بـود، پـس از 
اتمـام تألیـف کتاب هـای درسـی پایـة دوازدهـم 
برنامة شـما در دفتر چیسـت؟ به خصوص کـه رئيس 
سـازمان پژوهـش هـم عوض شـده و ايشـان هـم نگاه های 

جديـدی در رابطـه بـا سـازمان دارنـد.
 90( هفت سـاله  فشـردة  فعاليـت  ايـن  در  آنچـه   è
هم سو سـازی  آن  رسـمی  عنـوان  شـد،  انجـام   )97 تـا 
برنامه هـای درسـی و کتاب هـای درسـی بـا اسـناد تحولی 
بـود. همسوسـازی يعنـی هيچ کـس در ايـن مـدت ادعای 
اجـرای اسـناد تحولـی و برنامـة درسـی ملـی را نداشـته 
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اسـت. دليـل ايـن بود کـه توليد حسـاب شـده، بـا رعايت 
همـة جوانـب توليـد علمی، نيازمنـد زمان بـود و اين زمان 
بايـد قبـل از اجـرا تخصيـص داده می شـد. مثـاًل يـک بازة 
زمانـی سه سـاله صـرف توليـد يکجا می شـد. امـا در عمل 
فرمولـی کـه بـرای اجـرای اسـناد تحولـی، برنامـة درسـی 
ملـی و وزارت آموزش وپـرورش تحميـل شـد، ايـن بود که 
از پايـة اول شـروع شـد. بعـد دوم و ششـم، و بعـد سـوم و 
هفتـم به صـورت پلـه ای، تـا االن کـه رسـيده ايم بـه پايـة 
دوازدهـم. ايـن کار در اسـاس فرصـت اجرای کامل اسـناد 
تحولـی را گرفت. مثـاًل بايد روی تصويب اهـداف دوره های 
تحصيلـی کار جدی می شـد و ايـن فرصت گرفته شـده يا 
بايـد روی توليـد برنامه های درسـی حوزه هـای تربيتی کار 
می شـد که نشـد. به طـور طبيعی، آنچه کار شـد، اسـمش 
هم سوسـازی بـود و بديـن ترتيب بود کـه کتاب ها از حيث 
محورهـای خـاص محتوايـی، روشـی و ارزشـی بازنگـری 
شـوند. البتـه تعـدادی درس جديد هم در جـدول درس ها 
بـود کـه بـرای آن ها هـم برنامه ريزی درسـی و توليـد مواد 

آموزشـی انجام شـد.
امـا در چند سـال آينـده، وضعيت کاماًل متفـاوت خواهد 
بـود. موظفيـم به اجرای اسـناد تحولی دسـت بزنيم؛ يعنی 
به انطباق با اسـناد، نه هم سوسـازی. االن اهـداف دوره های 
تحصيلـی را شـورای عالـی آموزش وپـرورش تصويب کرده 
و در دسـت ماسـت. برنامـة درسـی حوزه هـای تربيـت و 
يادگيـری هم تهيه شـده اسـت. مـا بايـد اقداماتـی را آغاز 
کنيـم کـه بـه توليـد مـواد آموزشـی برنامه های درسـی و 
مـواد آموزشـی منطبـق با اسـناد تحولـی منجر شـود. اين 
کار به طـور طبيعـی بايـد از دورة ابتدايـی آغـاز شـود. االن 
مـا بـه توليـد يکپارچـة مـواد آموزشـی پايه هـای اول تـا 
سـوم ابتدايي می انديشـيم و برای آن کارگروه کارشناسـی 
تشـکيل داده ايم. ما االن برای برنامة درسـی صفر تا شـش 
سـال تعهداتـی داريـم کـه بايـد انجـام دهيـم و آن را بـه 
پـروژه ای علمـی تبديـل کرده ايـم و پـس از اينکـه اين دو 
برنامـه سـامان گرفـت، اجـرای آن هـا را خواهيم داشـت و 
بـه حسـب سياسـت های بعـدی، بايد بـه دوره هـای باالتر 
بيابيـم. می خواهـم بگويم، حجـم عمـدة کار کيفی ما پس 
از ايـن آغـاز خواهـد شـد. در ايـن راه، سياسـت هايی کـه 
سرپرسـت محترم سـازمان عنـوان کرده اند، مثل سياسـت  
مـرز گسـتری و اسـتفاده از تـوان بيرونـی در انجـام امـور 
مرتبـط بـا برنامه ريزی درسـی و تأليـف کتاب، جـزو لوازم 

ماست. کار 

é فرمودیـد آنچـه تـا بـه حـال انجـام گرفتـه، 
هم سوسـازی بـا سـند تحـول بـوده، نـه اجـرای 
کامـل آن، آیـا فکـر می کنید بـرای اجرای اسـناد 
تحولـی بـاز هم کتاب ها دسـتخوش تغییر شـوند؟
è بلـه. حتمـًا بايـد ايـن اتفـاق بيفتـد؛ البتـه نـه اينکـه 

اتفاقی فوری باشـد. ما سـه سـال هيچ توليد جديد مبتنی 
بر اين نخواهيم داشـت، بلکه اين سـه سـال بايـد برگرديم 
و امـوری را انجـام دهيـم تـا بتوانيـم به کتاب هـای جديد 
برسـيم. پس سـه سـال پايداری داريم و ايـن حداقل زمان 
بـرای اوليـن پايه هايـی اسـت کـه وارد آن هـا می شـويم. 
ممکـن اسـت بـرای پايه هـای ديگر بيـش از ايـن پايداری 

داشـته باشيم.

é بـا توجـه بـه اینکه شـما هنگام هم سوسـازی 
نیم نگاهـی هم بـه اسـناد تحولی داشـته اید، فکر 
می کنیـد چـه درصـدی از کتاب ها باز دسـتخوش 

شوند؟ تغییر 
è ايـن دقيقـًا برمی گـردد بـه اينکه ما تا چقـدر بخواهيم 
دوره هـای  اهـداف  بـه  نسـبت  را  خـود  آموزشـی  نظـام 
تحصيلـی کـه به تازگـی به تصويب شـورای عالی رسـيده 
اسـت. بازتعريف کنيم. برای دسـتيابی به اهـداف دوره های 
تحصيلـی، شـما می توانيـد بـا هميـن جدول های درسـی 
کنونـی جلـو برويـد و يـا می توانيـد جدول هـا را زيـر و رو 
کنيـد. اين بسـتگی به سياسـت هايی دارد که مـا در پيش 
می گيريـم. اگـر مـا احسـاس کنيـم نظـام آموزشـی مان 
تحمـل تغييرات عميق تـر و گسـترده تر را دارد، همين کار 
را خواهيـم کـرد. امـا اگـر در بررسـی های آتـی در جهـت 
اجـرای اسـناد به اين نتيجه برسـيم که اين نظـام، االن به 
هـر دليـل، تحمل تغييرات وسـيع را ندارد، مثـاًل در بخش 
اجـرا، تأميـن معلـم و ارزشـيابی توانمنـدی الزم را نـدارد، 

طبيعی اسـت بـه حداقل تغييـرات بسـنده کنيم. 

تألیـف  بـه  نسـبت  بیرونـی  نگاه هـای  در   é
کـه  دارد  وجـود  نقـد  ایـن  کتاب هـای درسـی، 
تدویـن کتاب های درسـی تحت تأثیـر کنکورهای 
دانشـگاهی قـرار گرفته اسـت؛ در صورتـی که در 
اسـناد تحولی سـعی شـده اسـت از ایـن موضوع 
فاصلـه گرفتـه شـود. چقـدر بـا چنین نقـدی به 

تألیـف کتاب هـای درسـی موافقیـد؟
è در جامعه، نسـبت به کتاب های درسـی نقدهايی ايراد 
می شـود. برخـی از آن هـا برمی گـردد به اينکـه در مجموع 
جامعـه از خروجی هـای نظـام آموزشـی رضايـت نـدارد و 
گاهـی ايـن را می گذارند پـای کتاب. گاهی هـم اگر جايی 
بحـث کيفيت معلم باشـد، پای معلم را وسـط می کشـند. 

آنچه د ر این فعالیت  فشردة هفت  ساله انجام 
شد، هم سوسازی برنامه های درسی و کتاب های 

درسی با اسناد تحولی بود. در چند سال آینده، ما 
موظفیم به اجرای اسناد تحولی، یعنی به انطباق با 

اسناد، دست  بزنیم
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آموزش وپـرورش  وزارت  کارامـدی  بحـث  جايـی  اگـر 
باشـد، پـای وزارت آموزش وپـرورش می نويسـند. اگـر هـم 
جايـی بحـث اقتصـاد آموزش وپـرورش باشـد، به پـای اين 
می نويسـند کـه پـول کافـی در آموزش وپـرورش نيسـت. 
همـة اين هـا بـه يـک حـرف کلـی برمی گـردد و آن اينکه 
مـردم در کل احسـاس می کننـد آن اتفاقـی کـه بايـد در 

آموزش وپـرورش بيفتـد، نمی افتـد.
امـا اگر بخواهيم به طور دقيق بررسـی کنيـم، بايد بياييم 
سـهم هر مورد را روشـن کنيم. حتی چه بسـا سـهم پاره ای 
از بخش هـای اجتماعـی را معلـوم کنيـم کـه خواه ناخـواه 
روی کار مـا تأثيـر می گـذارد، اما بيشـتر اوقات آن هـا را در 
نظـر نمی گيريم. حتـی روی نقـش شـرکای اجتماعی مان 
کـه روی رسـيدن بـه اهـداف ما تأثيـر دارند، بحـث کنيم؛ 
مثـل فضـای رسـانه ای کشـور، صداوسـيما، شـبکه های 

تلويزيونـی اعـم از داخلـی و خارجی، والديـن و ... .
اگـر نتوانيـم سـهم اين هـا را به درسـتی احصـا کنيـم، 
به طـور مـداوم به محکـوم کـردن کورکورانه يكديگـر ادامه 
خواهيـم داد. در ايـن بيـن، هر کسـی خـود را از اين حيث 
کـه مـن در اين قضيه سـهمی دارم، جـدا می کنـد و لذا از 
ايفای نقشـی که بايد داشـته باشـد اسـتنکاف خواهد کرد.

بـه نظـر مـن، به سـراغ هر بخـش می رويـم، اگـر بتوانيم 
بـا اسـتانداردهای مربـوط بـه آن بخـش، آن را بسـنجيم، 
می توانيـم قضـاوت کنيـم کـه در مـورد وظايـف خـود چه 
کوتاهی هايـی کـرده اسـت کـه بايد جبـران شـود. يعنی با 
خط کـش بايـد بـه سـراغ هـر بخـش برويـم. مـا در بخش 
خـود خط کـش معينـی داريـم و با همـان سـراغ برنامه ها 
کتـاب  هـر  می گوييـم  می آييـم.  درسـی  کتاب هـای  و 
درسـی بايـد از سـه تـراز برخـوردار باشـد و ايـن سـه  تراز 
اسـتانداردهای بين المللـی اسـت. يکـی از آن اسـتانداردها 
»اسـتاندارد علمی« اسـت. يعنـی کتاب بايـد از نظر علمی  
در سـطح تـراز باشـد و مطالـب سسـت، غلط، بـی ارزش و 

غيرمفيد نداشـته باشـد.
دومين اسـتاندارد هر کتاب درسی »استاندارد پداگوژيک 
و تربيتـی« کتـاب درسـی اسـت. پداگـوژی يعنـی علـم و 
هنـر ياددهـی. آيـا اين کتـاب از روش ياددهـیـ  يادگيری 
درسـتی بهـره می بـرد يا خيـر؟ آيا بـه دانش آمـوز به عنوان 
عنصـر و يادگيرنـدة فعالـی که تفکـرش بايد تقويت شـود، 
نـگاه می کنـد، يـا او را يـک فـرد منفعـل دريافت کننـده 

می دانـد کـه قـرار اسـت فقـط ايـن مطالـب را به خاطـر 
بسـپارد و حفـظ کنـد؟ اينجاسـت کـه کتـاب درسـی از 
کتـاب غيردرسـی و کتاب علمـی جدا می شـود. در کتاب 
علمـی، شـما پداگـوژی نداريد و راجع به علم می نويسـيد. 
امـا در کتاب درسـی پداگـوژی داريد؛ يعنـی اينکه فرايند 
يادگيـری را از کجـا شـروع کنيم، چه فعاليتـی را بياوريم، 
چه پرسشـی بپرسـيم، و چه کاری را گروهـی و چه کاری 

را انفـرادی انجـام دهيـم. تمـام اين ها جايـگاه دارند.
سـومين تـراز کار مـا »تـراز ارزشـی« اسـت؛ ارزش های 
دينـی و اجتماعـی و ملـی و فرهنگـی و تمدنـی. آيـا ايـن 
کتـاب نسـبت خـود را با ارزش ها درسـت بيـان می کند يا 
نـه؟ خطـوط قرمز کتاب و مسـائل فرهنگی کشـور رعايت 
شـده اسـت يا نـه؟ اين سـه تراز در هـر کتابی بـود، يعنی 
کار بـه درسـتی انجام شـده و اگر نبود، درسـت نيسـت. 

بـه نظـر مـن، اگـر شـما امـروز از منظـر کامـالً  علمی و 
تحليلـی، محتـوای کتاب های درسـی ايران و چند کشـور 
ديگـر را مقايسـه کنيـد می بينيـد فاصلـة فاحشـی بيـن 
آن هـا وجـود نـدارد. يعنـی اگـر کشـورهای ديگـر وجـوه 
قدرتـی دارنـد، ما هم داريـم و اگر وجوه ضعيفـی دارند، ما 
هـم داريـم. اين طور نيسـت که يک بررسـی علمی نشـان 
دهـد کتاب هـای مـا از حيـث ايـن سـه اسـتاندارد پاييـن 
هسـتند و کشـورهای ديگر خيلـی بااليند. حتـی از حيث 
هنـری و آماده سـازی هـم همين طور اسـت. در کتاب های 
درسـی جديـد، مديـران هنری مـا نقش بسـيار خوبی ايفا 
کرده انـد و کتاب هـا بـا کتاب هـای قديـم فـرق کرده انـد. 
االن کتـاب فيزيـک ژاپن 2018 اينجاسـت. اگر شـما اين 
کتـاب فيزيک را کنار فيزيک مـا بگذاريد، می بينيد کتاب 
فيزيـک دبيرسـتان مـا بـه لحـاظ محتـوا و روش هنری و 
پداگـوژی بـه مراتب از آن کتـاب بهتر اسـت. در خصوص 
هـر برنامـة درسـی سـه مرحلـه اصلی قابـل توجه اسـت. 
مرحلـة اول طراحـی برنامـة درسـی، يعنـی تصميم گيری 
دربـارة اهـداف، محتـوا، روش ياددهـی  ـ  يادگيری، روش 

ارزشـيابی و غيره.
مرحلـة دوم مرحلـة تدويـن برنامـة درسـی اسـت يعنی 
توليـد مواد آموزشـی؛ کتاب های درسـی و ديگـر ملزومات 

آموزشی.
مرحلـة سـوم اجـرای برنامـة درسـی در سـطح کشـور 

. ست ا
 آنچـه بيـن آموزش وپـرورش مـا و دنيـا و به خصـوص 
کشـورهای پيشـرفته فاصله ايجاد کرده، مرحلة اجراسـت. 
مثـاًل زمـاِن حضـور بچه های ما در مدرسـه نسـبت به تراز 
بين المللی کشـورهای ديگر بسـيار کمتر اسـت. در نتيجه 
مدرسـه تأثيرگذاری کمتری دارد. يعنی اجراسـت که بين 

کشـورها فاصله ايجـاد می کند.
نکتـة ديگر اين اسـت که سـهم عوامـل بيرونـی را نبايد 
ناديـده بگيريـم. به نظـر مـن، آموزش وپـرورش حتـی در 

هر کتاب درسی باید از سه تراز 
یا اســتاندارد برخوردار باشد: 
اســتاندارد  علمی، استاندارد 
پداگوژیک و تربیتی و استاندارد 

ارزشی
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هميـن شـرايط نقـش خـودش را در پرورش يک نسـل به 
خوبـی انجـام می دهـد. هنگامی کـه بچه هـا فارغ التحصيل 
می شـوند، در مهارت هـای پايـة يادگيـری مثـل خواندن و 
نوشـتن و حسـاب کردن و بسـياری از زمينه های مربوط به 
مهارت هـای پاية يادگيری رشـد خوبی کرده انـد. در زمينة 
نگاه اسـتداللی و نگاه دقيق بـه مقوله های دينی و اعتقادی 
هـم رشـد بسـيار خوبـی کرده انـد. وقتی بـا دانش آمـوزان 
دبيرسـتانی صحبـت می کنيد، آن ها کاماًل مسـتدل و قوی 
حرفشـان را بـه شـما می زننـد، به نحـوی که از رشدشـان 
لـذت می بريـد و ايـن رشـد حاصـل کتاب هايـی اسـت که 
موقعيت هـای زيادی بـرای يادگيری آن ها فراهـم کرده اند.

افرادی هسـتند که شـايد سـال ها اسـت کتاب درسـی را 
بـا دقـت نديده انـد و می گوينـد کتاب هـای مـا حافظه مدار 
و حجمشـان زياد اسـت و فعال نيسـت و آموزش ما متعلق 
به سـال ها قبل اسـت. اين ها درسـت نيسـت. اين حرف ها 
از ناآگاهـی نسـبت بـه واقعيت ناشـی می شـود. اگـر امروز 
کسـی کتاب های درسـی را ورق بزند، می بينـد که مملو از 
موقعيت هـای تفکـر، گفت وگو، بحـث، بررسـی، تبادل نظر، 
تفکـر نقاد، تفکر همه جانبه، مشـاوره و جمع آوری اطالعات 
اسـت کـه مهارت هـای پاية يادگيری محسـوب می شـوند. 
االن شـما وارد مدرسـه شـويد و بـه بچه هـا بگوييـد گـروه 
سـه نفره تشـکيل دهنـد. بچه هـا خيلـی راحـت تشـکيل 
می دهنـد. ديگـر طوری نيسـت کـه بچه هـا کار گروهی را 
نشناسـند. می خواهـم بگويم که آموزش وپـرورش با همين 
حـد از امکانـات بسـيار اندکـی کـه دارد، نقـش خـود را به 
خوبـی اجـرا می کنـد. مثـاًل مـا در درس دينـی بـه خوبی 
هدف گـذاری کرده ايـم. دينی سـه قسـمت دارد: اعتقادات، 
اخـالق و احـکام. البته در کنار آن قرآن و سـيره هم مطرح 
اسـت. در بخـش اعتقادات، چهـار پله چيده ايـم و گفته ايم 
در سـه سـال اول ابتدايـی بچه هـا بايـد بـا چهـار صفـت 
خداونـد يعنی مهربانی، بخشـندگی، دانايی و توانايی آشـنا 
شـوند تـا احسـاس امنيت خاطـر کننـد. اين خيلـی جالب 
اسـت. اگر فرزندی پدری داشـت که بخشـنده و دانا و توانا 
بـود، به طـور طبيعـی نسـبت به اين پـدر احسـاس آرامش 
و امنيـت خاطـر می کنـد. هميـن موضـوع را بـه خداونـد 
تعميـم و توسـعه داده ايـم تـا کـودک بفهمد خدايـی دارد 
که مهربان و بخشـنده و دانا و تواناسـت. در سـه سـال دوم 
دبسـتان دانش آمـوز بايـد شـناختی اجمالی از اصـول دين 
پيـدا کنـد. يعنـی بداند که اصـول دين من توحيـد، نبوت، 
عـدل، معاد و امامت اسـت و به آن هـا تعلق خاطر پيدا کند 
و به اين اصول دين باورمند شـوند. در دورة اول متوسـطه، 
نوجوانـان بايـد چارچوب کلی معارف دينـی را پيدا کنند و 
احسـاس هويت کنند. در دورة دوم متوسـطه، دانش آموزان 
با وجه اسـتداللی دين آشـنا می شـوند و احساس می کنند 
می تواننـد در مقـام صيانت و دفـاع از اعتقاداتشـان برآيند. 
کسـی کـه اين چهـار پلـه را اين  طـور می گذرانـد، در دورة 

پايانـی متوسـطه، با وجه اسـتداللی دين مواجه می شـود. 
لـذا وجـه اسـتداللی در کتاب هـای دورة دوم متوسـطه 
مـوج می زنـد. دانش آمـوز بـا ايـن کتاب ها شـالودة فکری 
خـود را از ايده هـای شـهيد مطهـری و عالمـه طباطبايی 
گرفتـه و مسـتحکم کرده اسـت و ايـن واقعـًا در بچه های 
ايـن دوره بـه چشـم می خـورد. وقتـی بـا بچه هـا صحبت 
می کنيـد، می بينيـد کامـاًل بـا چارچوب های اسـتداللی با 
مـا حـرف می زننـد. مـن بـا نقدهايی کـه خيلـی عاميانه 
و بـدون بررسـی دقيق انـد، موافـق نيسـتم. بـا اطمينـان 
می گويـم، خيلی از کسـانی کـه راجع بـه آموزش وپرورش 
ايـراد می گيرنـد يـا به طـور خـاص راجـع بـه کتاب هـای 
درسـی صحبـت می کنند، اصـاًل با وضعيت امروز ما آشـنا 
نيسـتند. حتی با وضعيت امروز جامعه هم آشـنا نيسـتند 
و چيزهايـی را محکـوم می کنند کـه اصاًل اطـالع کافی از 
آن ندارنـد و ايـن هيـچ کمکـی به مـا نخواهد کـرد. امروز 
دوره ای اسـت که بايد سـخن سـنجيده و درسـت زد تا به 

تغييرات اساسـی و درسـت منجر شـود.

بـه  نقدهـا  از  خیلـی  کـه  داریـم  قبـول   é
آموزش وپـرورش عوامانـه و غیرعلمـی اسـت و 
در تألیـف کتاب های درسـی سـعی شـده ترازها 
امـا خروجی هـای  و اسـتانداردها لحـاظ شـود. 
شـما  کـه  نیسـت  به گونـه ای  آموزش وپـرورش 
خودتـان هـم قبول داشـته باشـید. به نظر شـما 

علـت چیسـت و چـه بایـد کـرد؟
è بـه نظـر مـن، کاری کـه آموزش وپـرورش بايـد بـه 
کمـک بيـرون انجـام دهـد، ايـن اسـت کـه شـروع بـه 
احيـای مدرسـه های خـود کنـد. احيـای مدرسـه محـور 
سـاختمان  يعنـی  مدرسـه،  احيـای  اسـت.  همه چيـز 
مدرسـه، زمـان کار مدرسـه، کيفيـت معلـم و اختيـارات 
مديـر. يعنـی مدرسـه در هـر محلـه ای کـه قـرار گرفته، 
سـاختمانش نسـبت بـه سـاير سـاختمان های آن محلـه 
وضعيـت بهتـری داشـته باشـد. اگـر در روستاسـت در 
حـد روسـتا باشـد و اگـر در شـهر اسـت در حـد همـان 
شـهر باشـد. خيلـی از کشـورهايی کـه مـا به عنـوان الگو 
اختيـار  از همين جـا شـروع کرده انـد.  قـرار می دهيـم، 
انتخـاب  بايـد در  او  اينکـه  يعنـی  مديـر مدرسـه هـم 
همـکاران خـود نقـش داشـته باشـد. در تشـويق و تنبيه 

من با نقدهایی که خیلی عامیانه و 
بدون بررسی دقیق اند، موافق نیستم. با 
اطمینان می گویم، خیلی از کسانی که 
از آموزش وپرورش و کتاب های درسی 
ایراد می گیرند، اصاًل با وضعیت امروز 

آموزش وپرورش آشنا نیستند
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آن هـا نقـش داشـته باشـد و .... در سيسـتم کنونـی، بـه 
مدرسـه معلـم می دهنـد، ولی مديـر نمی توانـد ريالی از 
وجـه پرداختـی بـه معلـم را کم يا بـه آن اضافـه کند. و 
سـطح اختيـار مديـر خيلـی کـم اسـت. احيای مدرسـه 
يعنـی احيـای مديريـت. آيـا مديـر مدرسـه می توانـد 
آموزش هـای داخلـی بـرای همکارانش بگـذارد و گواهی 
دهـد يـا خيـر؟ ايـن امکانـات را مـا بـرای مديـر قائـل 
نيسـتيم. اگـر مدير بخواهـد در جهت مثبـت خودنمايی 
کنـد کـه الزمـة هـر انسـانی اسـت، مجالـی نـدارد. مـا 
بـرای احيـای مدرسـه بـه توجه بسـيار جدی ملـی نياز 
داريـم. نمی شـود انتظار داشـته باشـيم آموزش وپرورش 
مـا مثـل سـوئد و فنالنـد و دانمـارک و ژاپـن باشـد، اما 
مدرسـة مـا مخروبـه، معلـم ما فقيـر و بی انگيـزه و مدير 
مـا هيـچ کاره و دسـت وپا بسـته باشـد. چنـد درصـد از 
اسـتعدادهای کشـور و رتبه هـای يـک تا ده هـزار کنکور 
هرسـال معلم می شـوند؟ مهم سـهم آموزش وپـرورش از 
قلة اسـتعدادی کشـور اسـت. ايـن خيلی مسـئلة مهمی 
اسـت. نقطـة مقابلش اين اسـت کـه امروز عوامل بسـيار 
زيـادی دارنـد هميـن دسـتاوردهای اندک مدرسـه ای را 
هـم تخريب می کنند. شـما در مدرسـه بـه بچه ها درس 
حق النـاس و درسـتکاری و حـالل و حـرام می دهيد، اما 
وقتـی فرزنـد مـا پايـش را از مدرسـه بيرون می گـذارد، 
ايـن  می شـنود.  را  آموخته هايـش  بـا  مغايـر  اخبـاری 

فارغ التحصيـل کـه در فضـای روانی ای که قـرار می گيرد 
کـه احسـاس می کنـد نه آينـده ای بـرای او وجـود دارد. 
و نـه در کشـورش آينـده و امکان اشـتغال برايش فراهم 
اسـت. لـذا، انگيزه هـای درونی اش از بين مـی رود. امروزه 

ايـن جـو مسـموم دارد بچه هـا را از پـا درمـی آورد.
امـروز فضـای عمومـی کشـور مـا نسـبت به 10 سـال 
و  نااميـدی  مثـل  بـه سـموم جانکاهـی  آغشـته  قبـل 
بدبينـی و بی اعتمـادی شـده اسـت کـه همـه دارنـد 
سـرمايه های ملـی مـا را از بيـن می برنـد. اگـر روزی در 
مـورد دفـاع مقـدس حـرف می زديـم، در دفـاع مقـدس 
يک چيـز واضـح بـود و آن آينـه هـر کـس مـی رود و 
می جنگـد بـرای دفـاع از اعتقاداتش و ناموس و کشـور و 
ميهنـش و مـردم خـودش مـی رود و می جنگـد. امـا اگر 
امـروز بجنگـد، می گويند ايـن فقط بـرای منافع خودش 
می جنگـد. می خواهـم بگويـم کـه کار آموزش وپـرورش 
خيلی دشـوار شـده اسـت. هم بار خودش را بايد بکشـد 
و هـم بـار خرابکاری ديگـران را. آن هـم خرابکاری هايی 
کـه آموزش وپـرورش در ايجـاد آن هـا نقشـی نداشـته و 
حتـی کار کسـانی اسـت کـه آنچنان کـه الزم بـوده، به 
را  هزينه هـا  و  بودجه هـا  نرسـيده اند.  آموزش وپـرورش 
جاهـای ديگـر صـرف کرده انـد و امـروز فقـط شـده اند 
باشـند،  بدهـکار  بايـد  يعنـی کسـانی کـه  مطالبه گـر. 
خودشـان را در مقـام طلبـکار آورده انـد کـه چـرا بچه ها 
آن طـور کـه می خواهيم نيسـتند؟ جواب روشـن اسـت. 

زيـرا شـما آن طور کـه بايد باشـيد، نيسـتيد!
امـروز خيلـی سـروکار دارم.  بـا جوانـان  اتفاقـًا مـن 
جوانـان امـروز بـه مراتب از نسـل قبلی بهترنـد و خيلی 
مزيت هـا دارنـد کـه نسـل قبـل ندارنـد. مثـاًل اهـل ريا 
نيسـتند، بسـيار تفکر سـالم تری دارنـد و افـکار مادی و 
منفعت جويانه ای را که نسـل قبل داشـت و می خواسـت 
بـه هـر قيمتی بـه جايـی برسـد، اين هـا ندارنـد. خيلی 
راحـت می خواهنـد زندگـی کننـد و فهمشـان از ديـن 
روشـن تر اسـت و عينی تـر. قلبشـان هـم خيلـی پاک تر 
اسـت و در معنويـت هم خيلـی با شـما همراهی بهتری 
ديگـران  کـه  ظاهرسـازی هايی  از  خيلـی  بـا  دارنـد. 
می کننـد، مخالفـت می کننـد و راحـت آن هـا را محکوم 

می کننـد. 

é در فرمایشـات خـود اشـاره ای داشـتید بـه 
سـن پیـش از مدرسـه و سـن زیر 6 سـال. برای 

آن چـه برنامه هایـی داریـد؟
è خيلـی برنامه هـای خوبـی داريـم. يک پـروژة کامل 
داريـم که يکـی از کارهای جـدی ماندگار ماسـت. برای 
سـنين زير چهار و پنج تا شـش سـال دو برنامه و چهار 
اقـدام مهـم در حـال انجـام اسـت. برنامه زير چهارسـال 

امروز کشور ما را جوی فراگرفته که مملو از 
سم است؛ سم بدبینی، ناامیدی و اتهام. این 

سموم بچه ها را از پا در می آورد
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تأميـن محتـوای مهدهـای کـودک اسـت کـه مجـری 
آن سـازمان بهزيسـتی اسـت، امـا طبـق قانـون، محتوا 
را بايـد وزارت آموزش وپـرورش بدهـد و مـا االن پـروژة 
توليـد آن را داريم. برنامة پنج و شـش سـال هم مربوط 
بـه پيش دبسـتان اسـت کـه هـم اجـرا و هـم محتـوا با 
ماسـت و بـرای آن پـروژه ای جامـع و قابـل  توجـه و 
کامـاًل علمـی را در سـازمان پژوهـش آغـاز کرده ايـم. 
ان شـاءاهلل ظـرف يکـی دو سـال برنامه هـای درسـی آن 

توليـد می شـود.

é ممکن است تا سال 1400 اجرایی شود؟
è بله و شايد کم هم زودتر.

é دربـارة وظیفـة معلـم بـه پداگـوژی اشـاره 
کردیـد. اگـر پداگـوژی را رهبری آموزشـی در 
نظـر بگیریـم، در برنامه های کتاب های درسـی، 
چقـدر بـه تقویـت معلـم و اینکـه معلـم واقعًا 

بشـود رهبـر آموزشـی، توجه شـده اسـت؟
معلمـی  پداگـوژی  روی  اخيـر  سـال های  در  مـا   è
خيلـی کار کرده ايـم. اواًل اينکـه کتاب هـا را بـر اسـاس 
و مبنـای اصـول پداگوژيـک می نويسـيم. بـرای اين کار 
روی مؤلفـان خيلـی کار کرده ايم تا خودشـان پداگوژی 
را درک کننـد تـا کتاب هـا را براسـاس اصـول پداگوژی 
بنويسـند. در باب آموزش معلمان هم چند سـال اسـت 
مؤلفـان کار آمـوزش معلمـان را انجـام می دهنـد و هـر 
معلمـی، به طـور مسـتقيم توسـط مؤلـف و از طريـق 
تمـام  می بينـد.  آمـوزش  الکترونيـک  زيرسـاخت های 
آموزش هـا فيلم بـرداری و بارگـذاری می شـود تـا هـر 
معلمـی در منزلـش هـم بتوانـد آموزش هـای مؤلفان را 

کند. دريافـت 

é برخـی از افرادی که دربـارة آموزش وپرورش 
بـه  و  می کننـد  مطالعـه  تحولـی  اسـناد  و 
در  معتقدنـد  پرداخته انـد،  کتاب هـای درسـی 
اسـناد تحولـی ُبعد دینـی و ُبعد انسان شناسـي 
دانش آمـوزان برابـر دیده شـده اسـت، ولی در 
کتاب هـای درسـی بـه ُبعـد دینی بیشـتر توجه 
شـده تـا بعـد انسان شناسـی. علت چیسـت؟

è بيشـترين جايـی کـه ايـن موضـوع مطـرح اسـت، 
در  می گوينـد  عـده ای  اسـت.  اخـالق  حـوزة  در 
اخـالق خيلـی الزم نيسـت الزامـًا طبـق ديدگاه هـای 
اخـالق  بخـش  اگـر روی  و  برويـم  درون  دينـی جلـو 
درصـد   80 حـدود  شـايد  شـويم،  متمرکـز  انسـانی 
مسـائل اخالقـی موردنيـاز يـک انسـان پوشـش داده 

شـود. مـا معتقديـم، اتفاقـًا همـان بخش هـای اخالقـی 
انسـان هـم دينـی اسـت و ما نـگاه فطری بـه آن داريم. 
مـا می گوييـم هنگامی کـه خداونـد انسـان را بـه ايـن 
عالـم فرسـتاد، درون او چيـزی بـه نـام فطـرت قـرار 
داد و در ايـن فطـرت مشـخصه هايی قـرار داد. مثـاًل از 
مشـخصه های رويکـرد فطرت گرايـی، ميـل بـه زيبايـی 
اسـت. يـا ميل بـه فضيلت هاسـت که راسـت گويی يکی 
از آن هاسـت. ميـل بـه عدل و نفـرت از ظلم اسـت. اين 
مشـخصه هايی کـه خداوند در انسـان گذاشـته، در واقع 
خـودش نـگاه دينـی بـه مسـائلی اسـت کـه مـا بـه آن 
اخـالق انسـانی می گوييـم. از ديـد مـا، خـود اخـالق 
انسـانی هـم ريشـة دينـی دارد و ما اصاًل نسـبت به اين 
موضـوع در آموزش اخالق احسـاس جدايـی و دوگانگی 
ديگـران  بـه  کمـک  و  نوع دوسـتی  مهربانـی،  نداريـم. 
عبارت هايـی هسـتند کـه در برنامـة درسـی و اهداف ما 
بـه خوبـی آمـده و فصل مشـترک همـة آدم هـا در اين 
عالم انـد. اينکـه بگوينـد در برنامه هـای درسـی اين ها را 
بـا رنـگ و بـوی دينـی آورده ايـم، درسـت اسـت. يعنی 
اين هـا می توانـد بـا رنـگ و بـوی سـکوالر و غيردينـی 
بيايـد، در حالی کـه در کتاب هـا بـا رنـگ و بـوی دينـی 
می شـود  نداريـم.  ايـن  از  پرهيـزی  مـا  اسـت.  آمـده 
راسـت گويی را در فضـای درون دينـی گفت و می شـود 
خـارج از ديـن به عنـوان يـک ويژگـی انسـانی گفـت. 
مـا وجـه دينـی آن را هـم مطـرح می کنيـم کـه خـدا 
راسـت گويان را دوسـت دارد و دروغ گنـاه اسـت و ....

شـما هـم می توانيـد بگوييد نسـبت به والديـن مهربان 
باشـيد و هـم می توانيـد کنـار آن بگوييـد »و بالوالديـن 

احسانا«.
مـا در جامعـه ای زندگـی می کنيـم کـه نظـام دينی را 
پذيرفتـه  اسـت و مـردم مـا مؤمن هسـتند. بنابرايـن، ما 
چيزهـای را حـذف نکرده ايـم، ولی مسـائل انسـانی را از 
زاويـة دينـی هـم می گوييـم. مـا نوع دوسـتی، مهربانـی، 
بـه  نرسـاندن  آزار  ديگـران،  بـه  کمـک  خلـق،  حسـن 
ديگـران، و تحقيـر نکردن مـردم را داريم. چيـزی را کنار 
نگذاشـته ايم و اگـر کنـار گذاشـته بوديم، آن را پوشـش 
می داديـم. امـا اين طور هـم نبوده کـه الزامًا چـون دينی 
اسـت بگوييـم. االن در جامعه نسـبت بـه آدم هايی که از 
ديـن حرف زدنـد، ولی برعکس عمل کردند، حساسـيتی 
به وجـود آمـده اسـت. بـه هميـن خاطـر، اين گونـه فکـر 
می  کنـد کـه مـا در کتـاب درسـی بـه ابعـاد انسـانی کم 
توجـه کرده ايـم، در حالـی کـه از ديـد مـا، مقوالتـی که 
تحت عنـوان اخـالق انسـانی شـهرت يافته اسـت، عمومًا 
از منظـر دينـی نيـز موردتأييـد و تأکيد کامل قـرار دارد  

تضـادی بيـن اين دو مشـاهده نمی شـود.
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1230-1397
كتاب  های درسی ايران
اسفندیار معتمدي

از واگذاري تألیف تا سازمان پژ وهش و برنامه ریز ی آموزشی

نخسـتين كسـي كـه در ايـران مدرسـه تأسـيس كرد و 
رشـديه،  ميرزاحسـن  نوشـت، حـاج  كتاب هـاي درسـي 
معـروف به »پـدر معارف ايران« بود )قاسـمي پويا، 1377(. 
او بـود كـه براسـاس برنامـه و هـدف معيـن و متناسـب با 
درك و فهـم و نيـاز كـودكان كتـاب »بدايـئ التعليـم« را 
در سـه جلـد بـراي نوآمـوزان سـال اول ابتدايـي نوشـت. 
جلـد اول بـراي دو مـاه اول و جلدهـاي دوم و سـوم بـراي 
ماه هـاي بعد. پيـش از آن، كتاب درسـي »مكاتب«، همان 
كتاب هـاي معمولـي بزرگ سـاالن بـود، بـا ايـن تفـاوت 
كـه بـه كـودكان و نوسـوادان، هـر بـار بيش از چند سـطر 
درس نمي دادنـد و محصـل، بـه كمك تكـرار، مطالب را به 
حافظـه مي سـپرد و بيـان مي كـرد. نمونـة ايـن كتاب هـا 

»مقدمـة گلسـتان سـعدي« و »پنـج الحمـد« بودند.
ايـران شـكل  آنكـه نهضـت مدرسه سـازي در  از  پـس 
گرفـت و مدرسـه ها در تهران و شهرسـتان ها داير شـدند، 
مؤسسـان، مديـران و معلمـان ايـن مـدارس، بـه تأليـف 
كتاب هـاي درسـي، مطابـق ذوق و عالقة خـود، پرداختند. 

نمونـة آن هـا چنين انـد:
كتاب هايـي در اخـالق و اصـول و فـروع ديـن از حـاج 

ميـرزا يحيـي دولت آبـادي 
ميـرزا  از  فارسـي  قرائـت  و  الفبـا  در  تعليم االطفـال 

الملـك. مفتـاح  محمودخـان 

تاریـخ مختصـر ایـران از محمدعلـي فروغي 
ذكاء الملـك.

نائينـي )1293 هــ -  حـاج سـيد سـعيد طباطبايـي 
كتابخانـه  يـك  مدرسـه،   10 بنيان گـذار  ش(  ق/1256 
كتابخانـة  مؤسـس  همچنيـن  اصفهـان،  در  چاپخانـه  و 
گوهرشـاد مشـهد، 18 جلـد كتاب درسـي بـراي كودكان 

تأليـف كـرد )ايمانيـد، يادمـان فرهنـگ اصفهـان(.
كتاب هايـي كـه بـراي دورة ابتدايـي نوشـته مي شـدند، 

بودنـد.  اسـالمي  ـ  ايرانـي  فرهنـگ  براسـاس  بيشـتر 
كتاب هـاي درسـي دورة متوسـطه را غالبـًا دبيـران بـا 
اسـتفاده از جزوه هايـي كـه در دارالفنـون نوشـته بودنـد، 
خارجـي  زبان هـاي  كـه  آن هايـي  مي كردنـد.  تأليـف 
مي دانسـتند، كتاب هـاي اروپايـي را ترجمـه مي كردنـد. 
بـراي  جـزوه  صـورت  بـه  را  ترجمه هـا  ايـن  ابتـدا 
دانش آمـوزان در كالس مي گفتنـد و آن هـا مي نوشـتند 
و بعـد هميـن جزوه، همـراه فهرسـت كتـاب خارجي، به 

درمي آمـد. درسـي  كتـاب  شـكل 
در مقدمة نخسـتين كتاب درسـي فيزيـك چنين آمده 

است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»بعـد الحمـد و الصلـوئ، هشـت نه سـال قبل ايـن بنده 
در مدرسـة علميـه كـه از مدارس متوسـطة شـهر تهران 
محسـوب مي شـود، سـمت معلمـي علـم فيزيك داشـتم 
و سـه دوره ايـن علـم را بـراي سـه طبقـه از طبقـات آن 
مدرسـه تدريس نمودم. دورة  اول را به مقتضاي اسـتعداد 
محصليـن بالنسـيه معضل گفتـم و دوره هاي دوم و سـوم 
را كـه كـم قوه تـر بودنـد، مختصـر كـردم و از  آ  نجـا كـه 
كتابـي در ايـن علـم متناسـب تدريـس طبقـات مزبـور 
موجـود نبـود، مطالـب را از خـارج تقريـر مي نمـودم و 
مي نوشـتند. تقريراتـي كـه بـراي طبقـات دوم و سـوم 
كـرده بودم، چـون جمع و تدوين شـد، به صـورت كتابي 
درآمـد. 1327. هـ.ق بندة شـرمنده، محمدعلي بن فروغي 

)ذكاءالملك(«.

قانون اداري و قانون اساسي وزارت معارف
وزارت علـوم در سـال 1239 شمسـي تأسـيس شـد و 
پـس از انقـالب مشـروطه )1285 ش( و تصويـب قانـون 
اساسـي و متمـم آن، نام آن بـه وزارت »معـارف، اوقاف و 
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صنايـع مسـتظرفه« تغيير يافـت )يغمايـي، 1357(.
قانون اداري اين وزارتخانه در 11شهريور 1389 و قانون 
اساسـي معـارف در 1290  از تصويـب مجلـس گذشـت. 
طبـق ايـن قوانين، دولـت مسـئوليت آموزش وپـرورش را 
برعهـده گرفـت و در خصوص برنامة مـدارس و كتاب هاي 

درسـي، مـوارد زيـر در مجلس به تصويب رسـيد:
مـادة 1: مكتـب و مدرسـه عبـارت  اسـت از تأسيسـاتي 
كـه بـراي تربيت اخالقـي، علمي و بدنـي انباي نـوع داير 

مي گـردد.
مـادة 2: پروگـرام مـدارس و مكاتـب از طـرف وزارت 
معـارف معين مي گـردد و بايد در پروگـرام حيثيت علمي 

و صنعتـي و نشـو و نمـاي بدنـي ملحوظ باشـد.
قانون اساسـي معـارف در زمـان وزارت ابراهيم حكيمي 
)حكيم  الملـك( از تصويـب مجلـس گذشـت و براسـاس 
آن برنامه هـاي درسـي نوشـته شـدند. در زمـان هميـن 
وزيـر، قانـون اعزام 30 تن از جوانان مسـتعد كشـور براي 
تحصيـل در خارج از كشـور تصويب شـد كـه 15 نفر آنان 
در رشـتة تعليـم و تربيـت تحصيـل كننـد. دكتر عيسـي 
صديـق و دكتـر علـي اكبـر سياسـي جـزو ايـن 15 نفـر 

بودند.

نصیرالدوله و اصالح برنامة درسي
ِدر )نصيرالدوله(  در سـال 1297 ش ميـرزا احمدخـان بـَ
وزيـر معـارف شـد. او در زماني بـه وزارت رسـيد كه ايران 
يكـي از سـخت ترين دوره هاي تاريـخ خـود را مي گذراند؛ 
بـه خاطـر آثـار شـوم جنـگ  جهانـي اول و تسـلط روس 
و انگليـس بـر ايران، قحطـي، خشك سـالي، بيماري هايي 
خزينـة  بـودن  خالـي  و  داخلـي  اغتشاشـات  همه گيـر، 
دولـت. امـا در عـوض يـك وزيـر بـا تدبير و يـك مجلس 
قانون گـذاري مصمـم داشـتيم كـه پيشـنهاد وزيـر را بـه 
صـورت زيـر در آبان 1297 شمسـي چنيـن تصويب كرد:
اول: چهـل بـاب مدرسـة  ابتدايـي مجانـي و شـش باب 
دبيرسـتان متوسـطة غيرمجاني كه فقط كسـر بودجة آن 
را دولـت به طـور اعانه خواهد داد، به مصارف مبلغ هشـت 
هـزار تومـان، بـه موجب صـورت بـرآوردي كـه در هيئت 
وزيران مالحظه شـد، در دارالخالفة تهران تأسـيس شـود.
دوم: محـل مصارف مزبور از يـك درصد حقوق تصويب 

مي شـود؛ اعم از اداري و شـخصي و شهريه و غيره.
سـوم: وزارت ماليه و هشـت هزار تومـان مصارف مزبور 
را از صنـدوق ماليـه در آخـر هـر مـاه پرداختـه و صد يك 
حقـوق كارمنـدان دولـت را موافـق ماده دو كسـر و ضبط 

نمايد.
چهـارم: وزارت ماليـه و معـارف از بـرج ميـزان ]آبان[ 
هـذا السـنه، مأمـور اجراي ايـن تصويب نامـه خواهند بود.

عالوه بر كسـر يـك صدم حقوق كلية كارمنـدان دولت، 
مصـوب شـد كـه از مالكيـن هم يك صـدم درامد سـاالنة 

آن هـا كسـر و به خزانـة دولت واريز شـود 
و در اجـراي ايـن كار، بـراي هـر واليـت و 
ايالت مدرسـه سـاخته شـود. تأسيس اين 
مـدارس به علـت آن بود كـه اكثر مدارس 
ملـي كه قبـاًل وجـود داشـتند، در اثر فقر 

مـردم تعطيل شـده بودند.
ميـرزا احمدخـان دسـتور داد كـه نبايد 
مـدارس  بايـد  داد.  دسـت  از  را  فرصـت 
جديـد را بـا نمره مشـخص كرد تـا بعدها 
نـام مناسـب بـراي آن هـا تعييـن شـود 
)مـدارس نمره اي، نمـرة 1، نمـرة 2، نمرة 

3 و ...(
وزيـر در همـان سـال دسـتور داد عالوه 

بـر تأسـيس مـدارس، دارالمعلميـن و دارالمعلمـات براي 
تربيـت آمـوزگاران مـرد و زن  تأسـيس شـود. مديريـت 
دارالمعلميـن بـه ميـرزا ابوالحسـن فروغي محول شـد. در 
همين سـال، 1297 شمسـي، شـوراي عالي معارف شكل 
گرفـت و برنامـة درسـي مورد تجديـد نظر و اصـالح واقع 
شـد. مدرسـه هاي دولتي و مجاني تأسـيس شـدند. معلم 
دولتـي بـه كالس رفـت و تربيـت معلـم پايه گذاري شـد.

كتاب هاي وزارتي
در سـال 1300 قانوني به تصويب شـوراي عالي فرهنگ 
رسـيد كـه به موجـب آن كليـة مدارس شـامل سـازمان، 
برنامـه، امتحانات، اسـتخدام معلـم و مدت زمـان آموزش 
در سـطح كشـور يكسـان شـد و مؤلفـان ملـزم شـدند 
كتاب هـاي درسـي را مطابـق برنامـه اي كـه وزارت معارف 
بـه آن هـا ابـالغ مي كـرد، تأليـف كننـد. در هميـن برنامه 
بـود كـه آموزش علـوم )علـم االشـيا( از دورة  ابتدايي آغاز 
شـد و كتاب هايي براي آموزش علوم نوشـته شـدند. البته 
تدريـس ايـن كتاب هـا بيـش از سـه چهـار سـال ادامـه 
نداشـت و بـه دليـل كمبود كاغذ، مشـكل چـاپ و ناتواني 
معلـم، كتاب هـا از برنامـه خـارج شـدند و فقـط كتـاب 
علم االشـيا بـراي سـال پنجـم دبسـتان جـاي كتاب هـاي 

علـوم را گرفت. 
در سـال 1307، در زمـان وزارت يحيي 
تهيـة  )اعتمادالدولـه(  قره گوزلـو  خـان 
كتاب هـاي درسـي دورة  ابتدايـي بر عهدة 
وزارت معـارف قـرار گرفـت و كتاب هايـي 
نوشـته شـدند كه از لحـاظ مفاهيم علمي 
و ادبي متناسـب با نياز سـني و احتياجات 
اجتماعـي دانش آموزان بودند و نسـبت به 
كتاب هـاي قبلـي ارزان تـر و از نظـر چاپ 
مرغوب تـر بودنـد و بـه موقـع بـه دسـت 
دانش آمـوزان مي رسـيدند. در 27 مهرمـاه 
1317 تصويب نامـه اي از هيئـت وزيـران 
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كتاب هـاي  تأليـف  آن  در  كـه  گذشـت 
درسـي دبيرسـتان بر عهـدة وزارتخانـه قرار 
گرفـت و مـدت سـه سـال بالغ بـر 80 جلد 
كتاب دبيرسـتاني به سرماية وزارت فرهنگ 
منتشـر شـد. ايـن كتاب هـا كـه به عنـوان 
»كتاب هـاي وزارتي« معروف شـدند، از نظر 
دقـت در صحـت مطالـب و زيبايـي چاپ و 

نـوع كاغـذ و جلدسـازي ممتـاز بودند.
كتاب هـا  فـروش  راه  از  تأليـف  مخـارج 
تأميـن مي شـد. بـراي هـر درس در دورة 
متوسـطه گـروه مؤلـف تشـكيل شـده بود. 

مثـاًل گـروه تاريـخ عبـارت بودنـد از:
دانشـگاه،  اسـتاد  عبدالحسـين شـيباني، 
دانشـگاه،  اسـتاد  زاده شـفق،  رضـا  دكتـر 
غالم رضـا  اسـتاد،  فلسـفي،  نصـراهلل 

دبيـر. فرهـودي  حسـين  و  رشيدياسـمي، 
مشـكل اين كتاب هـا اصطالحات و واژه هايـي بودند كه 
فرهنگسـتان ايـران انتخاب و توجيه كرده بـود و هنوز در 

ذهـن معلمان و محصالن جـاي نگرفته بودند.

آزادي تألیف
در 1320، ايـران مدتـي بـه اشـغال بيگانـگان درآمـد 
و اوضـاع سياسـي و اقتصـادي آن آشـفته شـد و دولـت 
توانايـي مالـي چـاپ كتاب هـاي وزارتـي را نداشـت. در 
نتيجـه، چـاپ كتاب هاي درسـي آزاد شـد. گرچـه آزادي 
تأليف سـبب شـد بسـياري از دبيران و اسـتادان به سوي 
تأليـف و ترجمه گرايـش يابند و كارهـاي ارجمندي ارائه 
دهنـد، امـا آشـفتگي هاي تـازه اي بـه بـار آمـد. فضـاي 
رقابـت آزاد سـبب شـد كـه بـراي يـك درس مشـخص 
ناشـران و مؤلفان گوناگون كتاب هاي مختلفي بنويسـند، 
به طـوري كـه جـاي 80 عنـوان كتـاب  دورة 
دبيرسـتان 228 عنـوان كتـاب چاپ شـده بود 
)آل احمـد، بلبشـوي كتاب درسـي، 1339(، به 
گونـه اي كـه ادامـة رقابـت آزاد به هـرج و مرج 
منتهـي شـد و كتـاب درسـي از نظـر كمـي و 

كيفـي بـه ابتذال كشـانده شـد.

تأسـیس سـازمان كتاب هاي درسي 
ایران

»وضـع كتاب هاي درسـي ايران در سـال هاي 
تنـوع  و  محتويـات  ابتـذال  نظـر  از  اخيـر 
بي حـد و حصـر و گرانـي آن هـا و زد و بندهـا 
بـه  بـود،  كار هـا  در  كـه  و سوءاسـتفاده هايي 
جايي رسـيد كـه بايـد تصميم قاطعـي به نفع 
مـردم گرفتـه مي شـد و آن فسـاد و هـرج و مـرج پايـان 

شـهريور 1342(. خانلـري، 24  )دكتـر  مي يافـت« 

 ايـن تصميـم قاطـع در جلسـة مورخـة 1341/12/18 
هيئـت وزيـران بـه صـورت تصويب نامـة زيـر اعالم شـد:

»بـه منظـور بهبـود وضـع كتـب درسـي دبسـتان ها و 
دبيرسـتان ها و تهيـة متـن كتاب هايـي كـه متناسـب بـا 
پيشـرفت علـم و فرهنـگ و ارزانـي بهـا و توزيـع منظـم 

باشـد، هيئـت وزيـران تصويـب  نمودنـد:
مـادة 1. تأليـف و تهيـة كتاب هـاي درسـي دبسـتان و 
دبيرسـتان از ايـن تاريـخ منحصراً برعهـدة وزارت فرهنگ 

)آموزش وپـرورش كنونـي( باشـد.
مـادة 2. بـراي تهيـة متـون ايـن كتاب هـا هيئتـي در 
وزارت فرهنـگ، مركـب از عـده اي از دبيـران و اسـتادان 
و سـاير دانشـمندان بـه تشـخيص و دعـوت وزارت مزبور 

تشـكيل مي گـردد.
بـه دنبـال اين تصويب نامه، سـه كار اساسـي زير صورت 

گرفت:
1. تشـكيل شـركت سـهامي طبع و نشـر كتاب درسـي، 
كـه قـرارداد چـاپ و توزيـع كتاب هـاي درسـي بـه آن 

شـد. واگذار 
2. تشـكيل 14 كميسـيون با شـركت 63 نفر از اسـتادان 
و دبيـران كارآزمـوده بـراي انتخـاب يـك كتاب بـراي هر 

مادة درسـي
3. تهية  اساس نامة سازمان كتاب هاي درسي ايران

بـه دنبـال تهية اسـاس نامه، مقدمات تشـكيل سـازمان 
كتاب هاي درسـي ايران فراهم شـد و سـرانجام نخسـتين 
جلسـة هيئت امناي آن با شـركت آقايان دكتر خانلري و 
دكتـر ضيايـي، رضا اقصي، دكتر محمود بهزاد و پروفسـور 
دكتـر  آ قـاي  و  شـد  تشـكيل  در 1343/8/14  فاطمـي 
محمـود بهزاد با پيشـنهاد وزير فرهنـگ و تصويب هيئت 
دولـت به مدت سـه سـال به رياسـت سـازمان كتاب هاي 
درسـي ايران برگزيده شـد )اسـفنديار معتمدي، 1357(.

تشـكيل سازمان كتاب درسـي در همان سال اول به نتيجه 
رسيد:

انتشـار  و  توزيـع  امـر  در  كار  سـرعت  و  »سـهولت 
بـود.  تقديـر  و  سـتايش  گونـه  همـه  درخـور  كم نظيـر 
همتـي كـه كارگـزاران فرهنـگ و دانشـمندان بلندپايـه 
و گران سـنگ در فراهـم كـردن متـن مهـذب و مطلـوب 
كتاب هـاي درسـي در كار كرده انـد، شايسـتة هـر گونـه 
تحسـين و تشـويق و  آفريـن اسـت كـه رنـج برده انـد و 
گنـج آورده و خـون خورده و مشـك پرورده انـد )ما هنامة 

مصفـا(. مظاهـر  دكتـر  آموزش وپـرورش، 1343، 

مشكالت تازة كتاب هاي درسي
تا سـال 1345 دورة  تحصيل پيش از دانشـگاه شامل دو 
دورة  شـش سـالة ابتدايي و شـش سـالة متوسـطه بود: از 
ايـن سـال نظام آمـوزش تغيير كرد و به سـه دورة ابتدايي 
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پنـج سـاله، راهنمايي سـه سـاله و متوسـطة چهار سـاله 
تقسـيم شـد. در نظام جديد، نوآوري هـاي فراواني صورت 
گرفـت: آموزش هنر و علوم تجربـي از كالس اول ابتدايي 
آغـاز شـد. در دورة ابتدايـي و راهنمايـي، عـالوه بر كتاب 
دانش آمـوز، كتـاب راهنماي تدريس معلـم تأليف و توزيع 
شـد. بسـياري از كتاب هـا بـا چاپ رنگي منتشـر شـدند. 
فعاليت عملي اسـاس كار برنامه قرار گرفت. رشـتة حرفه 
و فـن بـراي تربيـت معلم شـروع بـه كار كرد و درسـي به 
هميـن نـام در دورة راهنمايـي تدريس شـد. اما مسـائلي 

مانـع از رسـيدن به هدف هـاي نظام جديد شـدند.
»اصالح نظام  آموزش وپرورش كشـور كه از حدود سـال 
1342 با تشـكيل شـوراي اصـالح نظـام آموزش وپرورش 
به طـور جـدي آغـاز شـده بـود، تـا مرحلـة تهيـة برنامـة 
تحصيلـي دورة  پنـج سـالة ابتدايـي همچنـان زيـر نظـر 
شـوراي اصـالح نظـام با كيفيـت مطلوبـي ادامـه يافت تا 
آنكـه اصـالح نظـام بـه تدريـج از رونـق افتـاد و اقدامـات 
مربوطـه روز بـه روز كم رنگ تـر شـدند: بـه طـوري كـه 
تهيـة برنامـة دورة راهنمايـي كـه در حقيقـت شـاه بيت 
ترانـة اصـالح نظـام به شـمار مي آمـد و فراينـدي انقالبي 
و بي سـابقه بـود، بـه دسـت كارشناسـان با سـابقة وزارت 
آموزش وپـرورش افتاد كـه جز در چارچوب نظام آشـناي 
گذشـته، نمي توانسـتند بينديشـند. در نتيجـه، جريـان 
اصـالح نظـام يكباره از مسـير اصلي خـود منحرف گرديد 

)شـكوهي، 1357(.
سـازمان كتاب هاي درسـي در سـال 1353 با دو مشكل 
عمـده روبـه رو شـد، يكي تأليـف كتاب هاي جديـد و دوم 
مشـكل چاپ و توزيـع كتاب هاي تأليف شـده. تهية 500 
عنـوان كتـاب جديـد بر طبـق برنامـه، به ويژه بـراي دورة 
متوسـطة نظـري و فنـي كار آسـاني نبود. بـراي بعضي از 
ايـن رشـته ها مؤلـف نداشـتيم و پيـش از ايـن كتابي در 
فارسـي بـراي بعضـي از ايـن رشـته ها وجـود نداشـت. از 
سـوي ديگـر، چايخانه هاي كشـور ممكن نبـود حدود 55 
ميليـون جلد كتـاب را در پنج ماه اول سـال 1356 چاپ 
و توليـد و توزيـع كننـد. ايـن سـازمان در سـال تحصيلي 
58-57، 636 عنـوان كتـاب درسـي را در مجموع بالغ بر 
70 ميليـون جلـد تأليـف، چـاپ و توزيع كرد و 15سـال، 
بـراي نخسـتين بـار، كتاب هايـي را تأليف و منتشـر كرد 
كـه از نظـر درسـتي متن، تناسـب بـا يادگيرنـده، زيبايي 

چـاپ و جلدبنـدي، بـا كتاب هاي گذشـته متفـاوت بود.

سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي
در 27 تيرماه 1355 قانون تشـكيل سـازمان پژوهش 
و نوسـازي آموزشـي به تصويب مجلس شـوراي ملي 
رسـيد و جاي سـازمان كتاب هاي درسـي را گرفت. چند 

مـاده از اين قانون چنين اسـت:
مسـائل  در  بررسـي  و  تحقيـق  منظـور  بـه   .1 مـادة 

كيفـي آموزش وپـرورش و ارزشـيابي 
برنامه هـاي  تنظيـم  و  مسـتمر 
تحصيلـي و تأليـف و تدويـن كتـب 
و  مـدارس  آماده سـازي  و  درسـي 
آ.  وزارت  تابـع  آموزشـي  مؤسسـات 
پ، بـراي كاربرد وسـايل و روش هاي 
كيفيـت  اعتـالي  جهـت  در  نـو 
بـه  سـازماني  آموزش وپـرورش، 
نـام »سـازمان پژوهـش و نوسـازي 

مي گـردد. تشـكيل  آموزشـي« 
مـادة 2. وظايف سـازمان عبارت اند 

از:
1. پژوهـش در محتواي برنامه هـاي آموزش وپرورش در 
دوره هـاي مختلـف تحصيلي، باتوجه بـه نيازمندي هاي 
كشـور و توانايـي و خصوصيـات روانـي دانش آمـوزان و 
تشـخيص هدف هاي هر دورة تحصيلي و تهيه و تنظيم 
برنامه هـاي درسـي و تعييـن كميت هاي مطلـوب براي 

تحصيالت در سـطوح و رشـته هاي مختلف
تنظيـم  در  سـاده  روش هـاي  تنظيـم  و  مطالعـه   .2

مختلـف رشـته هاي  و  امتحانـات 
3. تهيـه و تأليـف كتـب و نشـريات آموزشـي و كمـك 

بـراي دانش آمـوزان و معلمـان و مربيـان 
4. تعييـن و تهيـة مواد و وسـايل آموزشـي و فهرسـت 

اسـتاندارد و تجهيزات و وسـايل آموزشـي
5. انجـام دادن تحقيقـات بنيـادي در زمينـة بهبـود 

آموزش وپـرورش كمـي  و  كيفـي 
6. تربيت كارشناسان مورد نياز وزارت آموزش وپرورش

در سـال 1357 انقـالب اسـالمي بـه وقوع پيوسـت و 
در 1358/12/25 مصوبـه اي به تصويب شـوراي انقالب 
رسـيد كه بـه موجب آن »سـازمان پژوهش و نوسـازي 
برنامه ريـزي  و  پژوهـش  »سـازمان  بـه  آموزشـي« 

آموزشـي« تغيير نام داد و از سـازمان هاي 
وابسـته بـه آموزش وپرورش شـد.

برنامه هـاي  اسـالمي،  انقـالب  از  بعـد 
درسـي و به دنبـال آن كتاب هاي درسـي 
برنامه هـاي  و  يافتنـد  پياپـي  تغييـرات 
سـالة  سـه  و  ابتدايـي  سـالة  پنـج  دورة  
بـه  متوسـطه  سـالة  و چهـار  راهنمايـي 
تصويـب شـوراي عالـي رسـيدند و برخي 
از كتاب هـاي درسـي از برنامه هـا حـذف 
شـدند و محتـواي كتاب هـاي درسـي )به 
غيـر از كتاب هاي علوم تجربـي و رياضي( 
تغييـرات مـداوم داشـتند. بـراي اصـالح 
 1365 سـال  در  آموزشـي  برنامه هـاي 

بـا تصويـب شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي، »شـوراي 
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تغييـر بنيـادي نظـام آموزش وپـرورش« به وجـود آمـد و 
پـس از مطالعـة »طـرح كليـات نظـام آموزش وپـرورش« 
در دورة عمومـي و دورة فراگيـر كاربـردي - علمـي مطرح 
شـد. در تيرمـاه 1368 كليـات تغييـر نظـام مـورد تأييـد 
شـوراي انقـالب فرهنگي قـرار گرفت. در تابسـتان 1369 
»طـرح انتقـال به آموزش متوسـطة مطلوب« تدوين شـد 
و از مهـر 1371 بـراي حـدود 10 درصـد از دانش آمـوزان 
پايـة اول متوسـطه نظام جديد بـه طور آزمايشـي به اجرا 
درآمـد. از نوآوري هـاي عمـده در نظـام جديـد متوسـطة، 
و  مهارت آمـوزي  بـراي  دانـش  و  كار  شـاخة  تشـكيل 
تأسـيس دوره هـاي پيـش دانشـگاهي و كارداني پيوسـته 

بـود )آمـوزش متوسـطه، 1372(.
بـا وجـود بعضـي از پيش بيني ها، اين طرح نيـز در عمل 
بـا مسـائل و مشـكالت فراوانـي روبـه رو شـد و بـه دنبـال 
اجـراي اين طرح، كتاب  هاي درسـي متوسـطه دو سـه بار 
تغييـر كردنـد. گرچـه كوشـش بر آن بـود كـه كتاب هاي 
درسـي جديـد براسـاس فعـال كـردن دانش آمـوز تنظيم 
شـود و بـا تمرين هـا و فعاليت هـا، بـه جـاي حفـظ كردن 
و بـه خاطر سـپردن مفاهيـم، دانش آموزان متوجه سـطح 
بـاالي يادگيـري شـوند، امـا متأسـفانه در عمـل آزمـون 
و  دانشـگاه ها  بـه  دانش آمـوزان  ورود  بـراي  سراسـري 
مـدارس عالـي همـة هدف هـاي دورة  متوسـطه را تحـت 
تأثيـر نامطلـوب خـود قـرار داد و بـه جـاي مهارت هـاي 
عملي و رشـد قـدرت تفكر، مهارت تسـت زدن جاي همة 
هدف هـا قـرار گرفت كـه هنوز در همة سـطوح آ موزشـي 
ادامـه و تسـلط دارد. يكـي از طرح هـا و برنامه هـاي موفق 
آ موزش وپـرورش بعـد از انقـالب اسـالمي، طـرح آمـوزش 
علـوم در دورة  ابتدايـي و راهنمايـي )دورة  عمومـي( بـود. 
ايـن طـرح در دفتـر تأليـف و برنامه ريـزي بـه صـورت 
غيررسـمي از ابتـداي دهـة 1370 مطـرح شـد و گروهي 
از دبيـران عالقه منـد و دلسـوز شـوراي آمـوزش علـوم 
در دورة  عمومـي را تشـكيل دادنـد و تأليـف كتاب هـاي 
درسـي، راهنمـاي معلـم، كتـاب كار و تربيـت معلـم را بر 
عهـده گرفتنـد. ايـن شـورا توانسـت هدف هـاي جديـد 
آموزش علوم را بشناسـد و بشناسـاند و بـه تدريج معلمان 
را بـا هدف هـاي دانشـي، توانشـي و نگرشـي آشـنا كند و 
كتاب هـاي درسـي را طـوري بنويسـد كه دانش آمـوزان با 
مهارت هاي مشـاهده، طبقه بنـدي، اندازه گيـري، برقراري 
ارتبـاط، تفسـير، پيش بيني، جمـع آوري و انجـام آزمايش 
آشـنا شـوند و در عمـل بـه كار يادگيـري بپردازند. ضمن 
آنكـه هدف هـاي نگرشـي چـون مسـئوليت پذيري، نظم، 
همكاري، حفظ محيط زيسـت و ... در  آن ها تقويت شـود. 

بستة آموزشي به جاي كتاب درسي
قرن هـا تنهـا مواد آموزشـي كتاب هـا بودنـد و خواندن و 

نوشـتن و بـه كار گرفتن چشـم و گوش و زبـان. اما اكنون 
تغييـرات مهمـي از نظـر آمـوزش و يادگيـري صـورت 
گرفته اسـت و  آن بسـتة آموزشـي اسـت. بسـتة آموزشي 
مجموعـه ابزار، وسـايل و ابزارهاي ديداري و شـنيداري و 
عملـي اسـت كه بـه كمك به آن هـا مي تـوان يادگيري را 
آسـان تر، سـريع تر و گسـترده تر كرد و مطالـب ياد گرفته 
را تثبيـت كرد و تعميـم داد. اكنون سال هاسـت كه براي 
هـر دانش آمـوز در هـر پايـة تحصيلـي بسـتة آموزشـي 
تهيـه مي شـود. بسـتة آموزشـي مجموعـة منسـجمي از 
كتـاب دانش آمـوز، كتاب كار و تمرين، كتاب آزمايشـگاه، 
و  مفيـد  سـايت هاي  معرفـي  بـراي  راهنمـا  دفترچـة 
كتاب هـا و اماكـن ديدني اسـت، به طوري كـه دانش آموز 
مي توانـد براي يادگيري از چشـم و گوش و سـاير حواس 

خـود اسـتفاده كند.
در سـال هاي اخيـر، اقدامـات بسـيار مؤثـري از نظـر 
توليـد نرم افزارهـاي آموزشـي، تجهيز آ زمايشـگاه، اتصال 
بـه شـبكة ملي اطالعـات، گالري هـاي عكس ، وب سـايت 
هدفمنـد كـردن رايانه، مقاالت شـبكة رشـد و دانش نامة 
انجمن هـاي علمـي و گروه هـاي المپياد صـورت گرفته و 

بعضـي از مدرسـه ها هوشمندسـازي شـده اند.

سند تحول بنیادین آموزش  و پرورش
سـند تحـول بنياديـن آموزش وپـرورش نقشـة راهـي 
اسـت كـه در آن نحوة طي مسـير، منابـع و امكانات الزم، 
تقسـيم كار در سـطح ملـي و الزامـات در ايـن مسـير بـه 

صـورت شـفاف و دقيق مشـخص شـده باشـد.
به دنبال چهار دهه فعاليت و نوشـتن اسـناد فرادسـتي 
ماننـد »سـند چشـم انداز بيسـت سـالة كشـور«، »سـند 
تحـول بنياديـن« در دوم مـرداد 1389 در جلسـة 826 
شـوراي عالـي آموزش وپـرورش مـورد تأييـد قـرار گرفت 
و بـراي اجـرا بـه وزارت آموزش وپـرورش ابـالغ شـد. بـر 
طبـق دسـتورالعمل هايي كـه در ايـن سـند و دنباله هاي 
آن آمده اسـت، دورة دوازده سـالة پيش از دانشـگاه شامل 
دو دورة  ابتدايي و دو دورة متوسـطه، هر كدام شـش سال 
اسـت. دورة  راهنمايـي حـذف شـده اسـت. دانش آمـوزان 
اول ابتدايـي از سـال 1390 و دانش آموزان اول متوسـطه 
از همـان سـال در كالس اول در دورة  جديـد قرار گرفتند 
و نظـام جديـد هم زمـان از ابتدايي و متوسـطه آغاز شـد.

توسـعة  بنياديـن،  تحـول  سـند  در   9/3 راهـكار  در 
انجـام  در  غيردولتـي  و  دولتـي  بخش هـاي  مشـاركت 
امـور بـه توليد، چـاپ، توزيـع مـواد و منابع آ موزشـي در 
چارچـوب سياسـت هاي آموزش وپـرورش تـا تأكيـد بـر 
سياسـت توليـد بسـته هاي آموزشـي و سياسـت چنـد 

تأليفـي در كتـاب درسـي پيش بينـي شـده اسـت.
اكنـون راهبـرد سـازمان پژوهـش آن اسـت كـه بسـتة 
آموزشـي را با سـند تحـول بنيادين انطبـاق دهد و كتاب 
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درسـي را پايدارسـازي كنـد، بـه طـوري كـه الزم نباشـد 
كتـاب درسـي هـر سـاله تغييـر كند.

يكي از اشـكاالت تغيير نظـام آموزش وپرورش آن اسـت 
كـه بـا تغييـر نظـام، مجمـوع كتاب هـاي درسـي رايـج 
تغييـر مي كننـد و بـراي آمـوزش معلمان و آشـنايي آن ها 
بـا كتاب هـاي جديـد فعاليـت الزم صـورت نمي گيـرد. از 
ايـن رو، معلمـان بـا اصطالحـات يـا مفاهيـم كتاب هـاي 
جديـد آشـنا نيسـتند و در برابـر ايـن كتاب هـا مقاومـت 
مي كننـد، يـا اگـر عكس العمل نشـان نمي دهنـد، راندمان 

تدريـس آن هـا بسـيار ناچيـز خواهـد بود.

خالصه و نتیجة كار
بـا تأسـيس مـدارس جديـد، لـزوم تأليـف كتاب هـاي 
درسـي احسـاس شـد. مؤسسـان، مديـران و معلمـان اين 
مدرسـه ها براسـاس عالقـة خـود دسـت بـه تأليـف كتاب 
درسـي زدنـد. پـس از انقـالب مشـروطه، وزارت معـارف 
مسـئوليت آموزش وپـرورش كشـور را بـر عهـده گرفـت 
و برنامـة درسـي هـر كالس را مشـخص و مؤلفـان آزاد را 
بـه رعايـت برنامـه ملـزم كـرد. در 1307 آموزش وپرورش 
تأليـف   1317 در  و  ابتدايـي  دورة  كتاب هـاي  تأليـف 
كتاب هـاي متوسـطه را بر عهـده گرفـت. از 1320 به بعد، 
دولـت نتوانسـت كتاب هـاي متوسـطه را چـاپ و منتشـر 
دبيـران  و  شـد  آزاد  درسـي  كتاب هـاي  تأليـف  و  كنـد 
و اسـتادان بـه طـور آزاد بـه كار تأليـف كتـاب درسـي 
پرداختنـد. امـا ايـن كار بـه هـرج و مرج كشـيده شـد، به 
طـوري كـه دولت ناچار شـد دخالت كند و سـازمان كتاب 
درسـي را تأسـيس كند و خود در عمل مسـئوليت تأليف 
كتاب هـاي درسـي را بـر عهده گيـرد. سـازمان كتاب هاي 
درسـي ايران پانزده سـال مسـئوليت تأليف و توزيع كتاب 
درسـي را بـر عهـده داشـت تـا آنكـه سـازمان پژوهـش و 
برنامه ريـزي آموزشـي و بعـد برنامه ريزي درسـي  جاي آن 

را گرفـت و كتـاب درسـي را توليـد و منتشـر كـرد. 
نگاهـي بـه تاريـخ تأليـف كتـاب درسـي در ايران نشـان 
و  بـه ذوق  توجـه  و  پيشـرفت مـداوم كتـاب درسـي  از 
عالقـه و نيـاز دانش آمـوزان داشـته و دارد و كوشـش بـر 
ايـن اسـت كـه كتاب هـاي درسـي بتواننـد عاملـي بـراي 
يادگيـري مهارت  هـاي زندگي فردي و شـغلي و اجتماعي 
دانش آمـوزان باشـند و نشـاط و فعاليـت آن هـا را همـراه 

يادگيـري افزايـش دهنـد.

نظـر وزیـر آموزش وپرورش نسـبت بـه كتاب  
درسي

در روز شـنبه 97/4/21 اعضـاي شـوراي اجرايي اتحاديه 
مالقاتـي با جنـاب آقاي دكتر سـيد محمـد بطحايي وزير 

محترم آموزش وپرورش داشـتند. جنـاب وزير دربارة كتاب 
درسـي گفتنـد: »مؤلفـان و كارشناسـان بـا دقـت كامـل 
كتاب هـاي درسـي را بـا توجـه بـه هدف هـاي آموزشـي 
كـه مهم تريـن آن ها رشـد مهارت هـاي عملـي و زندگي و 
تقويـت قواي ذهني و قدرت تفكر اسـت، تأليف و براي هر 
جملـة آن بـا افراد صاحب نظر مشـورت مي كننـد تا كتاب 
كامل تـر شـود و مسـئله طـرح مي كننـد تـا دانش آموزان 
قـدرت حـل مسـئله يابنـد. امـا هنـوز كتاب هـاي درسـي 
بـه دسـت آن هـا نرسـيده، انـواع حل المسـائل و كتـاب 
راهنمـا بـا عنوان هـاي جـذاب پاسـخ مسـائل را در اختيار 
تلويزيـون  و  مي گذارنـد  آن هـا  خانـوادة  و  دانش آمـوزان 
هـم تبليـغ مي كنـد و بچه هـا خوش حـال مي شـوند كـه 
پاسـخ مسـائل را مي داننـد.  ايـن موضـوع مانـع از رشـد 
ذهنـي دانش آمـوزان مي شـود و بـراي جامعه، از هـر مواد 

مخـدري، خطرناك تـر اسـت.
تفكـر  قـدرت  كـردن  توانـا  آموزش وپـرورش  هـدف 
دانش آمـوزان از راه روبـه  رو شـدن بـا مسـائل و تـالش در 
يافتـن راه حـل آن هاسـت، ليكـن بسـياري از كتاب هـاي 
اختيـار  در  را  مسـائل  پاسـخ  موجـود  كمك آموزشـي 
دانش آمـوزان قـرار مي دهنـد و تلويزيـون مبلـغ اين گونـه 

مي شـود«. نادرسـت  روش هـاي  و  كتاب هـا 
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اشاره
جهـان دقيقه ای مکث نمی کند و با سـرعتی شـگفت انگيز 
بـه سـمت توسـعه و پيشـرفت پيـش مـی رود. مـا بـرای 
زندگـی در هـر مقطعـی از زمان، اگـر بخواهيم هـم پای اين 
پيشـرفت و توسـعه گام برداريـم، سـخت نيازمنـد آمـوزش 
هسـتيم. برخـی آموزش هـا در خانـواده صـورت می گيـرد و 
بخـش ديگـری از آن را بايـد در محيطـی بـا عنوان مدرسـه 
فـرا بگيريـم. کتاب های درسـی دبسـتان تا پايان دبيرسـتان 
و سـپس در دوران دانشـگاه، يکـی از ايـن ابزار های آموزشـی 
اسـت. اگـر بنـا باشـد بـا جهـان امـروز همـگام باشـيم و در 
کنـارش آمـوزش ببينيـم و رو بـه جلـو حرکت کنيـم، پس 
بايد شـرايط محيط آموزشـی فرزندانمـان را مطابق روز مهيا 
کنيـم. تغييـر کتاب هـای درسـی که در طول سـاليان سـال 
شـاهد آن بوديـم، رويدادی قابل تأمل اسـت کـه تنها به نظام 
آموزشـی کشـور ما اختصاص ندارد. مدت کوتاهی اسـت که 
آخريـن تغييرات منطبق بـا نظام آموزشـی 6.3.3 کتاب های 
درسـی را پشـت سر گذاشـته ايم. حال اين سـؤال پيش روی 
ماسـت کـه آيـا ايـن تغييرات بـه پايان آمـده يا چنـدی بعد 
دوبـاره ادامـه خواهند يافت. مسـير تهيه و توليـد کتاب های 
درسـی و فراينـد اين کار چگونه اسـت؟ دغدغه هـای اين کار 

کدام اسـت؟
بـا ايـن پرسـش ها ميزگـردی تشـکيل داديـم و از چند 
فعـال حوزة تأليـف کتاب های درسـی دوره نظـری دعوت 
کرديـم ايـن پرسـش ها را بـا آنـان در ميـان بگذاريـم و از 
نظـرات آنـان مطلـع شـويم. ناهيـد فالحيـان، مسـئول 
گـروه مطالعـات اجتماعی دفتـر تأليف کتاب های درسـی 
و مؤلـف کتاب هـای تاريـخ، جغرافيـا و علـوم اجتماعـی، 
عبـاس پرتوی مقـدم، مسـئول گـروه تاريـخ دفتـر تأليف و 
مؤلـف کتاب هـای تاريـخ، جغرافيـا و مطالعـات اجتماعی؛ 
نازيـا ملک محمودی، کارشـناس مسـئول گـروه جغرافيا و 
مؤلـف کتاب هـای جغرافيـا، مطالعات اجتماعی و انسـان و 
محيط زيسـت، و احمـد احمـدی، مسـئول بخـش فيزيک 
دفتـر تأليف و مؤلف کتاب های علـوم و فيزيک، حميدرضا 
اميـري، كارشـناس گـروه رياضـي در اين نشسـت حضور 

پيـدا کردنـد. حاصـل کار پيش روی شماسـت.

é کتاب هـای درسـی در طول چند دهـه همواره 
بـا تغییر و اصـالح از نظـر محتوا، تصویـر و حجم 
روبـه رو بودنـد، آخریـن تغییـرات نیز بر اسـاس 

با مؤلفان کتاب های درسی دورۀ   متوسطه نظری
گفت وگو: محمدحسین دیزجی

در دنيای امر وز، 
ثبات از آن تغييـر اســـت
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سـؤال  شـد.  انجـام   6.3.3 آموزشـی  سیسـتم 
نخسـت من این اسـت؛ آیـا به نظر شـما، تغییر در 
کتاب های درسـی ضروری اسـت و اگر الزم اسـت، 
ایـن  مهم باید چگونـه و با چـه ویژگی هایی انجام 

شود؟
فالحیـان: به طورکلـی، کتاب هـای درسـی يـک عمـر 
مفيـد دارند. بـرای طول مدت اين عمر سـال های مختلفی 
ذکـر شـده کـه بيشـتر آن را بيـن پنـج تـا هفـت سـال 
ديده انـد. البتـه ايـن عمـر بـر حسـب اسـتاندارد کشـور ها 
ممکـن اسـت متفـاوت باشـد. مؤلفـان کتاب هـای درسـی 
در کشـور مـا غالبـًا از نظـر مدت زمـان بـرای تأليـف کتاب 
جديد هميشـه محدوديت زمان داشـتند، اما بـا وجود اين، 
تـالش کرده انـد کتاب های مناسـب به دسـت دانش آموزان 
و معلمـان برسـند. در طـول ايـن سـاليان، تـالش شـد 
کتاب هـا و محتوا هـای آموزشـی از حالـت حافظه محـور 
بـودن به سـمت فعاليت محـور بـودن و کاربردی شـدن در 
زندگـی افـراد حرکـت کند. البتـه اتفاق های خوبـی در اين 
زمينـه افتـاد. شـايد تغييرات جزئی باشـند، امـا کتاب های 
فعلـی مـا تا چند سـال آينـده پاسـخگوی نياز های کشـور 
هسـتند امـا آنچـه در کنار ايـن تغييـرات و به مـوازات آن 
بايـد شـکل بگيرد، بحث تغييـر در روش آمـوزش معلمان، 
روش ارزشـيابی، و تحول در سـاختار ارزشيابی آموزش اين 
مباحـث در کتاب هاسـت. ايـن تغييـرات شـايد تـا حـدی 
هـم به مـوازات تغييـر کتاب ها انجام شـده باشـد، اما کافی 
نيسـت. مـا در ايـن زمينـه به تکميل بسـتة آموزشـی نياز 
داريـم، موادی که ضميمه کتاب باشـند، تا معلم و شـاگرد 

در مسـير آمـوزش بتواننـد از آن ها اسـتفاده کنند.
امیـري: بلـه ايـن تغييـرات ضروري انـد و بـا توجـه بـه 
توسـعه و تغييـري كـه در وجـوه مختلـف علـوم در حـال 
انجام انـد، مطمئنـًا بـراي علمـي چـون رياضـي كـه ملكة 
علـوم اسـت نيـز بايـد ايـن تغييـرات را و البتـه همسـو و 
هم راسـتا بـا نيازهاي جامعـه و علومي ديگـر مانند فيزيك 

باشيم. شـاهد 

é جنـاب آقـای پرتـوی شـما در ایـن رابطه چه 
نظـری داریـد. آیا بـا بازنگـری کتاب های درسـی 
موافـق هسـتید؟ اگـر قائل بـه بازنگری هسـتید، 

ایـن مهـم چگونه بایـد صـورت بگیرد؟
پرتـوی: از نظـر مـن بازنگری به چنـد دليل بايـد انجام 
شـود. اول اينکه سـاختار آموزشی به شکل نامتعارف از پايه 
ششـم شـروع شـد. اجرای آزمايشـی هـر طرحـی در همه 
جـای دنيـا هسـت، امـا چون ايـن تغييـرات از پاية ششـم 
صـورت گرفت امکان انجام آزمايشـی آن ميسـر نشـد. دوم 
اينکـه تغييـرات در اطالعـات کتاب های درسـی، در سـاير 
کشـورهای دنيـا هـم انجـام می شـود بايـد ارزيابی کـرد و 
سـپس بازخوردها را ديد. محتوا و روش تدريس را بررسـی 

و نقـاط قـوت و ضعـف را بـا دقت مطالعـه کنيم.

امیـري: كتاب هـاي درسـي براسـاس چند محـور اصلي 
تأليـف مي شـوند كـه فهرسـت وار به آن هـا اشـاره مي كنم. 
البتـه هركـدام از ايـن محورهـا به توضيحاتي مبسـوط نياز 

دارد كـه در فرصتـي ديگـر بـه آن ها خواهيـم پرداخت.
1. مطالعـة تطبيقـي چنديـن برنامـة درسـي رياضـي از 
كشـورهايي كـه در آموزش رياضي موفـق بوده اند و مطالعة 
اسـناد باالدسـتي مانند سـند تحول و سـند برنامة درسي، 
ملـي و پژوهش هاي انجام شـدة داخلـي و خارجي و تدوين 

برنامـة درسـي حـوزه رياضي بـراي پايه هـاي 1 تا 12؛
2. تشـكيل تيم هـاي تأليـف شـامل دبيـران مجـرب بـا 
سـابقة تأليـف، اسـتادان و متخصصـان موضوعـي رياضـي، 
آموزشـگران رياضـي و متخصصـان برنامه ريـزي درسـي و 
تأليـف براسـاس برنامـة تدويـن شـده و بـا توجـه بـه خرد 
جمعـي و شـركت همة اعضاي تيـم تأليـف در تأليف همة 
فصل هـاي كتـاب )بيـش از 40 جلسـة سـه سـاعته بـراي 
تأليـف هـر كتـاب از پنـج كتـاب تأليـف شـده بـراي پايـة 

دوازدهـم در سـه رشـته(
3. قـرار دادن نسـخة اوليـة تأليف هـاي انجـام شـده روي 
سـامانة اعتبارسـنجي و سـايت گـروه رياضـي، بـه منظـور 

دريافـت نظـر دبيـران و كارشناسـان محترم

é خانـم ملـک محمـودی شـما چـه نظـری در 
داریـد؟ این بـاره 

ملک محمـودی: از سـال 90 تـا 97 رونـد پرشـتابی 

امیری: مطمئنًا براي علمي چون 
ریاضي كه ملكة علوم است نیز باید این 

تغییرات را و البته همسو و هم راستا 
با نیازهاي جامعه و علومي دیگر مانند 

فیزیك شاهد باشیم.
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در  می کـردم  احسـاس  مـن  گرفـت.  شـکل  دراين بـاره 
وضعيـت جنگـی قـرار داريـم. اما حـاال با شـنيدن نظرات 
دکتـر تورانی، رياسـت سـازمان، احسـاس آتش بـس دارم. 
البتـه کارهـای خوبـی در ايـن سـال ها انجـام شـد. چنـد 
بـار نظرسـنجی داشـتيم. يک مرحله نظرسـنجی توسـط 
دبيرخانـه صـورت گرفـت و دبيـران هـم بـه مـا کمـک 
کردنـد، تـا حـدی کـه دربـارة جمله هـا و عبارات درسـی 

کتاب هـا هـم نظـر دادنـد.
كتـاب  تأليـف  دربـارة  زيـادي  دغدغه هـاي  امیـري: 
درسـي وجـود دارد. مثـاًل اينكه هيـچ نوع غلط يا اشـكال 
محتوايي، علمي،تايپي يا ويرايشـي نبايد در كتاب درسـي 
بـه چشـم بخـورد. از ديگـر دغدغه هاي تأليـف كتاب هاي 
درسـي، آموزش آن به معلمان و دبيران محترم اسـت كه 
در خـط مقـدم ايـن جبهة آموزش قـرار دارنـد. به صورتي 
كـه بتواننـد تمام اهـداف آموزشـي موجـود در كتاب هاي 
درسـي را بـه دانش آمـوزان منتقـل كنند. از طـرف ديگر، 

موضوعـات و مباحـث مطـرح شـده در كتـاب درسـي بايد 
بـا سـطح درك دانش آمـوزان و نيازهـاي جامعـه مطابقـت 

داشـته باشند.

é آیـا نظرسـنجی محـدودة خاصی داشـت؟ مثاًل 
معلمان اسـتان تهـران مخاطب بودند یـا دامنة کار 

بود؟ وسـیع تر 
ملک محمودی: نظرسـنجی مربـوط به کل کشـور بود. 
يک رويداد ديگر در اين باره، نظرسـنجی توسـط پژوهشگاه 
بـود که انجام شـد. ايـن کار درواقع نوعی اعتباربخشـی بود 
که نظـرات معلمان، دانش آمـوزان، دبيران و کارشناسـان را 
به طـور تصادفـی و رنـدم دريافـت کردنـد. اين طور نيسـت 
کـه وقتی يک کتاب نوشـته می شـود، ديگر دسـت نخورده 
و هيچ چک و اصالحی نداشـته باشـد. گاهـی اصالح جزئی 
و گاه کلـی الزم اسـت. کتاب جغرافيای ايـران دائم در حال 

است. تغييرات 
فالحیـان: الزم اسـت من ايـن نکته را يـادآوری کنم که 
تغييـر با تصحيـح متفـاوت اسـت. در تغيير، کتـاب به طور 
کلـی عـوض می شـود، امـا بحث اصـالح به شـکل جزئی تر 
اسـت و مـا به طـور مسـتمر بـا اصـالح کتاب هـا در ارتباط 
هسـتيم. گاهـی مبنـای ايـن اصـالح، نظـرات مخاطبـان و 
مـردم اسـت؛ حتـی اگر بـرای يک متـن، عکس بهتـری به 
دسـت مـا برسـد، کارشناسـان ايـن جابه جايـی را در نظـر 

می گيرنـد.
ملک محمـودی: ما 31 کتاب اسـتان شناسـی داريم. در 
ايـن کتاب هـا آداب ورسـوم، فرهنـگ، زبـان، اقليـم و برخی 
نکته هـای ديگـر را داريـم کـه گاه بـر اثـر برخـی تغييرات 
جغرافيايـی يـا نظير آن، بايـد اين تغييـرات را اعمال کنيم. 
بـرای مثـال، يک شهرسـتان تا سـال قبل جزو يک اسـتان 
محسـوب می شـد و از امثـال زيرمجموعـة اسـتان ديگـری 
قرارگرفتـه اسـت. مـا بايـد ايـن را در کتـاب درسـی خـود 
لحـاظ کنيـم. ايـن مـوارد جـزو کارهـای اصالحـی کتـاب 

درسـی هستند.
امیـري: بـه نظر من، يكـي از چالش هاي مهـم در تأليف 
كتاب هـاي درسـي رياضـي، ارائـة مطالـب كتـاب به صورت 
كاربـردي اسـت، طـوري كـه دانش آمـوزان در ارتبـاط بـا 
زندگـي روزمـره، قابليـت درك و اسـتفاده از ايـن مطالب را 
داشـته باشـند. همچنيـن، كمبود وقـت كافي و آزمايشـي 
تدريـس شـدن ايـن كتاب هـا، چالش هـاي ديگـري بـراي 
مؤلفان به شـمار مي روند. در مسـير تأليف كتاب مشـكالت 
ديگـري نيـز وجـود دارند كـه بسـياري از آن ها بـه آموزش 
بـه موقـع و به اندازة معلمـان و دبيران محتـرم برمي گردند.

é بنابرایـن، اقشـار، نهادهـا و عمـوم مـردم در 
جامعه نسـبت بـه این تغییرات حسـاس هسـتند 
بـا  نیـاز خـود  و  بـه جایـگاه  بنـا  و هـر کـدام 

پرتوی: در پایة  دوم متوسطه، 
سامانه ای تعریف شد که به ما کمک 
کرد بتوانیم از تعداد بیشتری دبیر 
در سراسر کشور برای هر کتاب 
درسی استفاده کنیم و از نظرات 

آنان در مسیر کار بهره ببریم
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آموزش وپـرورش ارتبـاط می گیرند و نظـرات خود 
می کننـد. مطـرح  را 

احمدی: مطالبه جامعـه از آموزش وپـرورش زمانی بايد 
صـورت بگيـرد که تغيير در کتاب درسـی صـورت نگرفته 
باشـد. ماهيت دنيای امروز ماهيت تغييرپذيری با سـرعت 
باالسـت. در حـال حاضر، آنچه در دنيای امـروز ثبات دارد، 
خـود تغيير اسـت. هـر وقت از ايـن تغيير باز بمانيـم، بايد 
اعتـراض کنيـم و خواسـتار آن شـويم. روزگاری کتـاب را 
بعـد از 10ـ 15 سـال عـوض می کردنـد. بعدها ايـن زمان 
کوتاه تـر شـد. بـرای مثال، کتـاب فيزيک هاليـدی را هر 5 
سـال بازنگـری می کردنـد. کم کـم ايـن زمـان به دو سـال 
يک بـار رسـيد و شـايد امـروز هر يک سـال يک بـار کتاب 
را بررسـی می کننـد و در صـورت لـزوم اصالحاتـی در آن 
انجـام می دهنـد. ايـن ماهيـت دنيای امـروز اسـت. در اين 
تغييـرات و اصـالح کردن ها به دانش، شـيوة آمـوزش آن و 
مـوارد مرتبـط توجه می شـود. امـروزه تغيير جـزو ماهيت 

آموزش محسـوب می شـود.
نکتـة مهـم در اينجـا آن اسـت کـه ايـن تغييـر اصـاًل 
بـرای دانش آمـوز جديد تغيير محسـوب نمی شـود. يعنی 
دانش آمـوزی کـه امسـال وارد پاية مثاًل دهم شـده اسـت، 
سـال قبـل در اين پايه نبوده و تغيير کتاب امسـال برايش 
محسـوس نيسـت. اين تغيير را معلم متوجه می شـود که 
چنـد سـال اسـت در اين پايـه تدريـس می کنـد. درواقع، 
دانش آمـوز بـا نيـازی کـه خـودش دارد کتـاب را آمـوزش 

. می بيند

é لطفًا یک مثال ملموس بزنید.
فـرض کنيـد ما تا سـال قبـل دربـارة تزريـق مطالبی را 
بـه دانش آمـوزان خـود يـاد می داديـم. مثاًل داخل سـرنگ 
دارو می ريزيـم و از طريـق رگ يـا عضلـه آن را وارد بـدن 
می کنيـم. حـاال در علم فيزيـک روش ديگری آمده اسـت 
کـه طبـق آن، تزريـق دارو بدون سـرنگ انجام می شـود و 
بيمـار دردی حـس نمی کنـد. اين علـم روز اسـت و ما اين 
مطلـب را در کتاب درسـی می آوريم. شـاگرد اين محتوا را 
که برابر دانش روز دنياسـت، در کتاب درسـی فرامی گيرد. 
وقتـی علـم روزبـه روز و با سـرعت تغييـر می کنـد، ما هم 
بايـد مطالـب درسـی خـود را برابـر دانش روز بـه مخاطب 
عرضـه کنيـم. االن در رياضـی بچه هـا بايـد فلسـفة يـک 
مبحـث، مثـاًل عمل تقسـيم را، ياد بگيرنـد و مـا آن را ياد 
می دهيـم. عـالوه بـر علـم، فنـاوری هـم تغييـر می کنـد. 
شـيوه های مناسـب آمـوزش هم تغييـر می کنند. لـذا بايد 
اين تغيير مناسـب و بجا و از پيش قراوالن و صف شـکنان 

ايـن امـر هم حمايـت کنيم.

é مسـیر تهیـه و تولیـد کتاب هـای درسـی و 
تغییـر و فرآینـد آن بـرای کسـانی کـه به طـور 

مسـتقیم با آن در ارتباط هسـتند، شاید موضوعی 
بدیهی و آشـنا باشـد، حـال آنکه برای بسـیاری از 
مخاطبـان کتاب هـای درسـی، این مسـیر چندان 
شناخته شـده نیسـت. در این بـاره برایمان صحبت 

. کنید
پرتـوی: فرايند تأليف کتاب های درسـی فرآيندی منظم 
و پيچيـده اسـت. بعـد از آنکـه اهـداف برنامـه در سـازمان، 
دفتر و گروه های درسـی موردنظر تعيين شـد، يک شـورای 
برنامه ريـزی بـرای هـر درس داريم که شـامل کارشناسـان 
گـروه درسـی، متخصصان موضـوع موردنظر و اسـتادان آن 
درس و رشـته هسـتند. در کنـار اين افـراد، معلمان مجرب 
را هـم بايـد در نظـر بگيريـم. ايـن شـورا کار برنامه ريـزی و 
تأليـف را بـه عهـده دارد. در گام اول، سـرفصل ها مشـخص 
می شـود. سـپس در هـر درس، بخش هـای آن را تعييـن 
می کننـد. مسـير و قلمـرو يادگيری را هم معلـوم می کنند. 
سـپس بـه موضوع انتخـاب مؤلف می رسـند. گـروه مؤلفان 
ممکـن اسـت از ميان همـان شـورای برنامه ريـزی انتخاب 

احمدی: در دنیایی که همه چیز به 
سرعت تغییر می کند و پیشرفت ها به  
روز و ساعت هستند، ما باید محتوایی 
را برای دانش آموزان خود تهیه کنیم 
که مناسب امروز و فردای آنان باشد
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شـوند و شـايد افـراد ديگـری بـرای تأليـف کتـاب تعيين 
شـوند. گاهی هم ممکن اسـت اين افراد در هر دو قسـمت 
مشـترک باشـند. در ادامه، واحد يادگيری تأليف شـده، در 

همان شـورا بررسـی می شـود.
اينجاسـت کـه برخـی از مطالـب و مباحـث تأييـد يا رد 
می شـوند. گاهـی در اين زمينـه، برای ادامـة کار، تصحيح 
صـورت می گيـرد و گاه مبحـث و موضـوع و درس را بـه 
مؤلـف جديـد می سـپارند. برخی از مواقـع هم بحث تغيير 
نيسـت و کار بـا اصـالح بـه نتيجـه می رسـد. تـا جايی که 
مـن بـه خاطـر دارم، مـوردی نداشـته ايم کـه کارش بـه 
اصالح نرسـيده باشـد. حتی در گروه های درسـی اثر آماده 
شـده را بـه گروه های ديگری می دهند تـا آن را مالحظه و 

دربـاره اش اظهارنظر کنند.
شـکل ديگـری از کار هـم اين طـور اسـت کـه ممکـن 
اسـت چند سـفارش تأليف دربارة آن درس و موضوع داده 
شـود و در نهايـت يـک مـورد نهايـی و انتخاب شـود. پس 
از آنکـه کار تأليـف شـده در شـورا بـه تأييد رسـيد، نوبت 
بـه آماده سـازی می رسـد. در ادامـة کار بـه اعتبار بخشـی 
می رسـيم. فراينـد اعتباربخشـی در اين تغييـرات کامل تر 

می شـود.
در پايـة دوم متوسـطه سـامانه ای تعريف شـد کـه به ما 
کمـک کـرد بتوانيـم از تعـداد بيشـتری از دبيران سراسـر 
کشـور بـرای هر کتاب درسـی اسـتفاده کنيـم و از نظرات 

آنـان در مسـير کار بهره ببريـم. ما برای برخـی از درس ها 
بيـن 10 هـزار تـا 12 هـزار نظر بـرای يک فصـل از کتاب 

درسـی دريافـت کرديم.
فالحیان: اين چندهزار نظر اسـتخراج و مطالعه شـدند 
و بعـد از پااليـش آن هـا، نظرات خوب و مفيد را بررسـی و 
سـپس اعمال کرديـم. گاهی نظر اين طور بـود که مثاًل در 
ايـن پاراگـراف از کتـاب، اگر اين دو جملـه را اصالح کنيد، 
بـه مراتب بهتر اسـت. حتی نظراتی به دسـت ما رسـيدند 
کـه در آن هـا گفته شـده بود ايـن فعاليت کتـاب در عمل 
قابليـت اجـرا نـدارد. مـا آن را بررسـی کرديـم و زمانی که 

مشـخص شـد نظر صحيح اسـت، آن را اعمال کرديم.
ملک محمـودی: در انتهـای هر کتاب، اسـامی دبيرانی 
کـه نظـرات آنـان اعمال شـده  اند آمده اسـت. بـرای مثال، 
در يـک کتـاب 73 نفـر نظر دادند که اسـامی آنـان لحاظ 

. شد

é روش کار در سامانه به چه ترتیب بوده است؟
فالحیـان: در سـامانه، هـر فصـل و هر بخـش از کتاب 
به صـورت بندبنـد ارائـه می شـد و دبيـران در مـورد هـر 
پاراگـراف نظـر می دادند. گاهی ممکن اسـت يک دبير 30 
نظـر در مورد بخش های يک کتاب را در سـامانه بنويسـد.

پرتـوی: اگر قرار باشـد به اين فعاليت هـا نگاهی منطقی 
داشـته باشـيم، آن وقـت اسـت کـه مشـخص می شـود 
همـکاران ما چه کار سـنگين و طاقت فرسـايی را در مدت 
زمانـی کوتـاه در طول يـک دوره انجام دادنـد. کاری را که 
مـا انجـام داديـم، بـا توجـه بـه قيمـت و هزينه هـای آن، 
شـايد هيچ  نويسـنده ای حاضـر به پذيرش آن نباشـد. اين 
در حالـی اسـت که مؤسسـه ها و ناشـران خصوصـی برای 
کتاب های کمک درسـی و کمک آموزشـی بـه مراتب بيش 

از ايـن هزينـه می کنند.

گاهـی  درسـی،  کتـاب  هـر  تألیـف  در   é
دغدغه هایی هسـت که شـاید در نـگاه اول نتوان 
به درسـتی بـه اهمیت و دشـواری آن پی بـرد. در 
این بـاره اگـر نقطه نظـری داریـد اشـاره کنیـد. 
احمـدی: در تأليف کتاب، آنچه بيشـترين سـردرگمی 
را بـرای همـه ايجـاد می کنـد، آن اسـت کـه ما امـروز چه 
چيـزی را بـرای آموزش درنظـر بگيريم که بـه درد فردای 
دانش آمـوز بخـورد. اين نکته ای اسـت که همة مسـئوالن 
بايـد روی آن تمرکـز کنند. هر کسـی در رشـتة تخصصی 
خـودش بايـد بـه آن فکـر کنـد. در واقـع، در دنيايـی کـه 
به سـرعت همه چيـز تغييـر کـرده و پيشـرفت ها بـه روز و 
سـاعت هسـتند، ما بايد چه محتوايی را برای دانش آموزان 
خـود تهيـه کنيـم که مناسـب امروز و فـردای آنان باشـد. 
اگـر بـه اين موضوع دقت کنيم، آن وقت اسـت که فلسـفة 
تأليـف و فراينـد آن متفـاوت می شـود. سـازمان دهی مـا 

فالحیان: االن یکی از نیازهای مبرم 
آموزش وپرورش کشور ما ایجاد تحول در 
مطالعه، تحقیق و تولید برنامه های مربوط 
به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است، 
در حالی که اکنون این کنکور است که 

برنامه های آموزش وپرورش را تحت تأثیر 
قرار می دهد
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بايـد به گونـه ای باشـد که شـاگردان هـم با ايـن مفاهيم 
بـه شـکلی درگيـر و مرتبط شـوند کـه خودشـان توليد 
کـردن مفهـوم را يـاد بگيرنـد. بـه عبـارت ديگـر، روش 
بـا  را  اکتشـاف علمـی در حالـت کالن و هدايت شـده 
بچه هـا تمريـن کنيـم. آنچه باقـی می ماند اين اسـت که 
همـة مطالـب کهنـه می شـوند. بچه هـا بايد يـاد بگيرند 
کـه بـا مسـئله و چالـش جديد چگونـه برخـورد کنند و 
روش علمـی رسـيدن به پاسـخ چگونـه بايد باشـد. برای 
ايـن موضـوع، حتمـًا نياز به دانـش پايه و اساسـی وجود 
دارد کـه براسـاس آن بتـوان روش اکتشـافی را دنبـال 
کـرد. همچنيـن، بـه روش چگونگـی يادگيری هـم بايد 
توجـه شـود. حـاال بعـد از ماجـرای تأليـف کتاب بـا اين 

مشـخصه، معلـم بايـد ادامة مسـير را ترسـيم کند.
کتـاب درسـی کتاب خودآموز نيسـت. در کنـار کتاب، 
سـايت های  آموزشـی،  بسـته های  آزمايشـگاه،  معلـم، 
اينترنتـی و نرم افـزار هـم تعريـف می شـود، زيـرا کتـاب 
براسـاس همـة ايـن مؤلفه هـا به هـدف می رسـد و معلم 
بايـد به دانش آمـوز خود بگويـد چه کاری انجـام بدهد تا 

بـه نتيجه برسـد.

é خانم فالحیان شـما در خصـوص بحث فرایند 
و ادامـة صحبت آقـای پرتوی نقطه نظـری دارید. 

بفرمایید. لطفًا 
فالحیـان: يـک چالـش بزرگ کـه ما در بحـث تأليف 
بـا آن روبـه رو بوديـم و برايمـان مشـخص اسـت، محقق 
بـودن مؤلـف اسـت. يعنی مؤلـف، عـالوه بـر کار تأليف، 
بايـد محقـق و پژوهشـگر هـم باشـد. فـرض کنيـد در 
بحـث جغرافيـای اقتصـادی از آمريکا و روسـيه به عنوان 
صاحبـان رتبـة اول در توليـد گنـدم يـاد می شـد، امـا 
امـروزه کشـور چيـن و يکـی دو کشـور ديگر هـم مطرح 
هسـتند. درس جغرافيـای سياسـی بايـد بـه روز باشـد. 
امـا در کتـاب درسـی مـا نمی توانيـم از منابـع غيرموثق 
اطالعـات و محتـوا را در کتـاب وارد کنيـم. مؤلـف ابتـدا 
بايـد تحقيـق و سـپس محتـوا را بـه زبـان قابـل فهـم 

شـاگرد ارائـه کند. 
کتـاب  بـرای  موردنيـاز  نکته هـای  از  برخـی  گاهـی 
درسـی منابع مسـتقيم ندارنـد. فرض کنيد بـرای درس 
حمل ونقـل در درس جغرافيـا بايد اطالعاتـی را در کتاب 
بياوريـم. مـن بـرای ايـن کار ناچار شـدم آمارهايـی را از 
منابـع حمل ونقـل هوايی، دريايـی و زمينی بگيـرم. بايد 
از منابـع قابـل اطمينان اطالعات دريافت کـرد. بنابراين، 
نبايـد تصـور کـرد مؤلـف فقـط کسـی اسـت کـه خوب 
می نويسـد. ايـن کار مثـل انشـا نوشـتن نيسـت، بلکـه 
مؤلـف بايـد دانـش را به روز تحقيـق کند. اينجاسـت که 
بايـد گفـت محقـق بـودن مؤلـف اصـاًل ديده نمی شـود. 
مؤلفـان مـا در ايـن سـال ها در زمـان کوتاهـی کـه برای 

تأميـن محتوای کتاب ها داشـتند، بسـيار تـالش کردند و 
فشـار زيـادی را تحمل کردنـد. فرض کنيد برای نوشـتن 
يـک کار بايـد سـه سـال فرصـت می داشـتند، امـا ناچـار 
بودنـد ظـرف چهار پنـج ماه کار را به سـرانجام برسـانند. 
برخـی کتاب هـا بسـيار پرکارنـد و برخـی بايـد بـه روز 
باشـند. تعـدادی از کتاب هـا هـم بيـش از بقيـه عکـس، 
جـدول، نقشـه، طـرح، نمـودار و نظايـر اين ها نيـاز دارند.

پرتـوی: مـن می خواهـم در ادامـة صحبت هـای جنـاب 
آقـای احمـدی در خصـوص سـامان دهی و رويکردهـا، به 
نکاتـی اشـاره کنم. ما در بحـث علوم انسـانی و درس های 
اجتماعـی بايـد محتواهايـی را توليـد و انتخـاب کنيم که 
بـا زندگـی بچه هـا مرتبـط باشـد و بـه تقويـت مهارت ها 
و شايسـتگی های دانش آمـوزان منجـر شـود. بـه هميـن 
دليـل، کار علوم انسـانی از علوم تجربـی سـخت تر اسـت. 
مـا  و  دارنـد  انتزاعـی  حالـت  مباحـث  علوم انسـانی،  در 
بايـد آن هـا را طـوری سـامان دهی کنيـم کـه دانش آموز 
را بـرای زندگـی آينـده اش آمـاده کنيـم. در مطالعـات 
تحولـی،  برنامه هـای  و  رويکردهـا  براسـاس  اجتماعـی، 
بسـته های  ارائـة  و  درسـی  برنامه ريـزی  و  تأليـف  کار 
آموزشـی بايـد به گونه ای باشـد که در انتقـال محتوا فقط 
پرکـردن ذهـن دانش آمـوز مالک نباشـد، بلکـه در قالب 
کاوشـگری و حالـت اجرايـی داشـته باشـد و او را درگيـر 
مسـائل زندگـی و کاربـردی کند. لـذا بايـد مجموعه ای از 
فعاليت هـا و کاوشـگری ها را طراحـی کـرد که شـاگرد را 
درگيـر، عالقه منـد و باانگيزه کند و به تقويت شـدن راه و 
روش در او بينجامـد. ايـن امر مهم بـا هدايت و راهنمايی 
معلـم به موفقيت می رسـد. بايد برنامـه  را طوری طراحی 
و ارائه کنيم که اگر شـاگرد مشـتاق شـد، خـودش بتواند 
مسـير را پيـدا کنـد و ادامه بدهد. بـرای مثـال، داده های 
جغرافيايـی در فراينـد آمـوزش مهـم هسـتند، امـا هدف 
اصلـی ايـن نيسـت. بايـد مهـارت و عالقـه را در شـاگرد 
تقويـت کنيـم تـا خـودش جسـت وجو کنـد کـه بـه يک 
فهم درسـت برسـد و تحليل و قضاوت درسـت از موضوع 

باشد.  داشـته 

é اجـازه بدهید به عنـوان آخرین سـؤال دربارة 
چالش هـا و کاسـتی های مرتبـط بـا ایـن موضوع 
بـا هـم صحبـت کنیـم و از نظـرات شـما مطلـع 

. شیم با
پرتـوی: اول انتخـاب و سـامان دهی محتواسـت کـه 
بايـد فعاليت محـور باشـد و کالس را از حالـت منفعـل به 
سـمت کالس زنده هدايت کند. نوشـتن چنين محتوايی 
نيازمنـد زمـان و تجربـه اسـت. مـا بـه تدريج هميـن کار 
را انجـام می دهيـم کـه ايـن امـر خـود حاصـل خالقيت، 
نـوآوری و تجربه هايی اسـت که حتی از کشـورهای ديگر 
گرفته ايـم. مـا قبول داريم کـه خودمان در ايـن زمينه در 
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حـال تجربـه هسـتيم و بايـد آن را تقويت کنيم.
تأليـف  و  برنامه ريـزی  حـوزة  در  ديگـر  چالـش  امـا 
اسـت. تغييراتـی هـم در حوزة اجـرا بايد انجام شـود که 
نشـده اند. اسـناد تحولـی می گويـد معلـم بايـد آمـوزش 
ببينـد و کالس درس مجهـز بـه تجهيزات شـوند. اما آيا 

همـة مـدارس مـا به ايـن شـرايط رسـيده اند؟
نکتـه ديگر آن اسـت کـه کالس بايـد تعاملـی و فعال 
باشـد تـا طبـق برنامـة نوشـته شـده در کتـاب درسـی، 
نفـره  درس 40  وقتـی کالس  برسـد.  نتيجـه  بـه  کار 
اسـت، معلـم چگونـه می توانـد بـا روش فعاليت محـور و 
کاوش محـور پيش برود. در چنين کالسـی، معلم شـبيه 
يـک مبصر اسـت تا رهبـر و هدايت کننـده. وقتی کالس 
چنيـن جمعيتـی دارد و امکانـات الزم را نـدارد، چطـور 
می توانـد برنامـة جديـد درسـی را اجرا کنـد و به نتيجه 

هم برسـد.

چالـش بعـدی ايـن اسـت کـه اسـناد تحولـی مـا نگاه 
فوق العـاده تربيتـی، جالـب و جذابـی در مـورد امتحـان 
و آزمـون دارنـد. امـا آيـا آيين نامه هـای ارزشـيابی مـا 
هـم از ايـن امـر پيـروی می کنند؟ مـا همچنـان با روش 
حافظه محـور پنجـاه سـال قبـل کار و شـاگردان خـود 
را ارزشـيابی می کنيـم. ارزشـيابی حلقـة مهـم و پايانـی 
آمـوزش اسـت. روش حافظه محـور، بـه جـای آنکـه در 
ايـن برنامـه به ما کمـک کند، روش هـای درس ما را هم 

خنثـی می کنـد.
فالحیان: االن يکـی از نيازهای مبرم آموزش وپرورش 
کشـور مـا ايجـاد تحـول در مطالعـه، تحقيـق و توليـد 
برنامه هـای مربـوط بـه ارزشـيابی پيشـرفت تحصيلـی 
کـه  اسـت  کنکـور  ايـن  اکنـون  حالی کـه  در  اسـت. 
برنامه هـای آموزش وپـرورش را تحت تأثيـر قـرار می دهد 
تـا در ايـن زمينـه اقـدام صحيـح صـورت نگيـرد، تمـام 
تالش هـای مـا بـرای تغييـر کتاب هـای درسـی بی اثـر 

می شـوند.
ملک محمـودی: در بحث آموزش، ما بـا مثلث معلم، 
کتـاب و دانش آمـوز روبـه رو هسـتيم. دانش آمـوز که هر 
سـال هسـت، کتـاب را هم ما عـوض می کنيـم، اما نکتة 
مهـم در ايـن بـاره معلم اسـت. اگـر معلم در ايـن زمينه 
آمـوزش کافی نبينـد، کار بـه نتيجة مطلوب نمی رسـد. 
مـن خودم مـدرس آموزش هـای ضمن خدمت هسـتم و 
الزم اسـت بگويـم کيفيت هـای الزم را در ايـن زمينـه 
نداريـم. دبيـر غيرمرتبـط آفـت نظـام آموزشـی اسـت. 
وقتـی دبير ورزش برود سـر کالس زمين شناسـی، شـما 
چـه انتظـاری از آن کالس و دانش آموزانـش داريـد؟ اگر 
محيط زيسـت دغدغة کشـور ماسـت، پس متخصص آن 
بايـد سـر کالس بـرود و تدريـس کنـد. کتـاب خـوب و 
مفيـد بـرای آمـوزش نوشـته و تأليـف شـده اسـت، امـا 
ايـن معلـم کاربلـد و متخصص اسـت که بايـد کالس را 

هدايـت کند.
فالحیـان: مـن هـم کـم بـودن سـاعات آموزشـی را 
واقعـی  ايـن سـاعت  می دانـم.  مسـير  ايـن  در  مانعـی 
آموزشـی نيسـت کـه االن مـا داريـم. بـرای هـر درس 
بايـد دو زمـان 50 دقيقـه ای داشـته باشـيم،  حداقـل 
حـال آنکـه در عمـل 75 دقيقـه بـرای هـر درس کالس 
داريـم. از سـوی ديگـر، تعطيلـی روزهای پنجشـنبه هم 
خودش آسـيب اسـت. شـاگرد امروز اين زمان آموزشـی 
از دسـت داده اسـت. االن هـم کـه نمی تواننـد آن  را 
را برگرداننـد. معلـوم اسـت کـه معلـم هـم آن را پذيـرا 

. نيست

ایـن گفت وگـو صمیمانـه  از حضورتـان در   é
سـپاس گزاریم.

ملک محمودی: این طور نیست که وقتی یک 
کتاب نوشته می شود، دیگر دست نخورد و هیچ 

حک و اصالحی نداشته باشد. اصالح گاهی جزئی و 
گاه کلی است

 مهـــــر321397
تجلیل از مؤلفان



اشاره   
ابـداع صنعـت چـاپ سـرآغاز تحولی دوران سـاز 
در زندگی  بشـر بـوده و تغییـرات و جابه جایي هایی 
را در زندگـی اجتماعـی جوامـع پدید آورده اسـت. 
بي شـك ورود چاپ سـربی به ایـران در دورة قاجار، 
یكـی از پایه هـای مـدرن شـدن جامعـة ایرانـي، 
تحـرك اجتماعی و سـوادآموزی طبقات فرودسـت 
جامعـه بـود كـه بـه بركـت صنعـت چـاپ، راه آن 

شد. گشـوده 
ایرانیـان از نظـر تاریخـی بسـیار دیرتـر از دیگر 
ملـل دنیـا صاحـب صنعـت چـاپ شـده اند و حتی 
سـالیان طوالنـی از داشـتن چاپخانـه محـروم بوده 
انـد. اگـر بخواهیـم کشـورهای التیـن زبـان را نیز 
نادیـده بگیریـم، حتی نسـبت به کشـورهایی که به 
لحاظ مذهبی و شـیوة نگارشـی اشـتراکاتی با ایران 
داشـته اند نیـز ایـران بـا تأخیـر بـه صنعـت چاپ 
دسـت یافته و از خیلـی از مزایـای آن بی بهره بوده 
اسـت، به گونـه ای کـه قبـل از آمـدن صنعـت چاپ 
بـه ایران، بسـیاری از کتاب های عربی و فارسـی در 
کشـورهای دیگـری همچون هنـد، مصـر، عثمانی و 
حتـی در کشـورهای اروپایی ماننـد ایتالیا، انگلیس 

و روسـیه چاپ می شـدند.1 

درامدی اجمالی بر تاریخ چاپ در جهان
چــاپ ســربی بــا کنــار هــم قــرار دادن حــروف متحرک 
ــا  ــق آن ه ــطور از طري ــات و س ــاختن کلم ــزی و س فلـ
انجــام مي شــود. در هنــگام ورود چــاپ بــه ايــران، چــاپ 
ــي«2  ــن آن، »تيپوگراف ــار واژة التي ــه اعتب ــربی را، ب س
ــع«  ــئ في الفنــون و الصناي ــد. در كتــاب »معرف مي ناميدن

)1324قمــري( آمــده اســت: 
»حروفــات چــاپ را تيــپ ناميــده و چــون عمــل چــاپ 
حكــم كتابــت را دارد، لهــذا چاپخانــه را تيپوگرافــی يعنی 
ــد،  ــراف مي نامن ــران را تيپوگ ــتن و كارگ ــپ نوش ــا تي ب

ــوز،1324: 375-376( ــن... « )دوش ــی حروف چي يعن
در تاريــخ اوليــن كســی كــه اختــراع چــاپ را بــه نــام 

ــس  ــام يوهان ــه ن ــی ب ــری آلمان ــم زد، زرگ ــش رق خوي
گوتنبــرگ3 بــود. او کــه احتمــااًل تــا آن زمــان از تهيــة 
حــروف متحــرک4 در مشــرق زميــن بی خبــر بــود، در 
ــرب  ــداع و غ ــروف5 را اب ــب ح ــال1450ميالدی قال س
را از شــيوة نويــن چاپــی خويــش مطلــع ساخـــت. در 
ــاب  ــرين کت ــن و مشهورتـ ــز نخستيـ ــال 1455 ني س
خــود را بديــن سبـــک بــا عنــوان »انجيــل چهــل و دو 
ســطری«6 در 160 نســخه 1300 صفحــه ای بــه چــاپ 

ــت، 169:1389(. ــاند )واي رس
اختــراع   از  پيــش   ســال ها  نيــز ،  مســلمانان 
دســتگاه  گوتنبــرگ ، بــه واســطة ارتبــاط  بــا شــرق،  از 
ــد  ــی  يافتن ــت  آگاه ــن  صنع ــون  اي ــای گوناگ مصرف ه
ــا در اواخــر ســدة ســوم،   ــامرايی ، 49:1966(. آن ه )س
ــان ،  ــيوة چيني ــه  ش ــس،  ب ــالمی  و اندل ــرق  اس در مش
الــواح  چوبــی  كتاب هايــی  چــاپ  می كردنــد.  بــا 
ــوم   ــی  في ــند در نزديك ــاه  س ــش  از پنج ــن، بي همچني
ــا  ــال های  278 ت ــه  س ــه ب ــده  اند ک ــف  ش ــر كش مص
ــا  ــد آن ه ــان می دهن ــد و نش ــق دارن ــری تعل 751 قم
ــذ و  ــت ، كاغ ــی روی  پوس ــواح چوب ــری ال ــا به کارگي ب
ــتيپ  ــد. )اس ــام می دادن ــاپ  را انج ــل چ ــه،  عم پارچ
چويــچ ، 250:1993ـ249( امــا ظاهــراً اكراه  مســلمانان  
از به كارگيــری  فــن  چــاپ ، كــه  در ايــن  دوره  فقــط  بــا 
الــواح  چوبــی  ممكــن  بــود، به پيشــرفت  چشــمگير آنان  
در هنــر خوش نويســی  و كتاب آرايــی  بــر می گــردد كــه  
بــه ايــن دليــل، تــا مدت هــا كتاب هــای  ســادة چاپــی  
ــد  ــاز كن ــی  ب ــای  اســالمی  جاي نمی توانســت  در بازاره
ــه كار  ــا آنجــا کــه حــروف  ب )ســامرايی ، 1996: 49(. ت
ــخه های   ــا نس ــه  ب ــا در مقايس ــن  چاپ ه ــه  در اي رفت
ــرای  ــی  ب ــدان  جذابيت ــلمانان  چن ــس  مس ــی  نفي خط
ــون  ابن ســينا،  ــه ، كتــاب  قان ــرای  نمون ــان نداشــت . ب آن
چاپ 1593ميــالدی در مطبعــة مديچــی7، يــك  دهــم  
نســخة خطــی  ايــن  اثــر قيمــت  داشــت ، ولــی  طــالب  
مســلمان  حاضــر به  خريــد  آن  نبودنــد )قــدوره ، 1996: 
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پیشینة تاریخ چاپ در ایران
اگـر بخواهيم چاپ را همان شـيوه ای بدانيم که گوتنبرگ 
اختـراع كـرد و با حـروف متحرک انجـام می گرفـت، تاريخ 
و زمـان اوليـن ورود چـاپ بـه ايـران بـه قـرن 11 قمـري، 
يعنـی دوران حکومـت صفويـه، بـر می گـردد. در آن عهـد، 
اوليـن چاپخانـة حروفـی با حروف مجـزا را ارامنـة کارملی8 
در اصفهـان دايـر كردند. پـدر جان تادئـوس9 1027 قمری 
درخصـوص معرفـی اين شـيوة جديـد چاپی به شـاه عباس 

در چنين نوشـته اسـت: 
سـال  بـه  رسـمی  مالقـات  طـی  را  »حـروف  چاپـی 
دادم.  نشـان  شـاه عباس  بـه  قزويـن  در  ميـالدی   1618
مايـل  کـه  داشـت  بيـان  و  داد  نشـان  زيـادی  عالقـة  او 
و  کنـد  راه انـدازی  خـود  کشـور  در  چاپخانـه ای  اسـت 
اسـت.«  کـرده  آن  تأميـن  مسـئول  را  مـن  حتـی   شـاه 

  (A Chronicle…,305:1939)

ايـران چـاپ  ايـن شـيوه در  بـه  نخسـتين کتابـی کـه 
شـد، »سـاغموس«10 يـا »زبـور داود« نـام دارد کـه خليفه 
خاچادور کيساراتسـی11 به حروف ارمنی در کليسـای وانک 
اصفهـان بـه سـال 1049 قمـری منتشـر كـرد. ايـن کتاب 
572 صفحـه بـا ابعـاد 8/5×15/2سـانتی متر دارد که وی و 
همکارانـش همـة وسـايل چـاپ آن را از کاغـذ و مرکـب تا 

ماشـين و حـروف خـود بـا زحمت فـراوان سـاختند. 
بـا آنکـه چـاپ در ابتـدا در دورة صفويه به زبـان ارمنی پا 

گرفتـه بـود، اما ايرانيـان فارسـی زبان سـاليان دراز توجهی 
به آن نداشـتند و در قياس  با بسـياری  از كشـورها، بسـيار 
ديـر بـه مزايـا و نتايجی کـه صنعت چـاپ می توانسـت در 
جامعه داشـته باشـد پی بردند )آرين پـور، 1354: 229/1(. 
اگـر هم اشـتياق و عالقـه ای وجود داشـته، تنهـا از مرحلة 
ژان شـاردن12،  چنانکـه  اسـت،  نمی رفتـه  حـرف جلوتـر 
ايـران  جهانگـرد معـروف فرانسـوی، در سـفرنامه اش بـه 

می نويسـد:
»ايرانيـان صـد دفعه تـا حال خواسـته اند مطبعه داشـته 
باشـند. فوايد و منافع آن را مي دانند و ضــرورت و سهولت 
آن را مي سـنجند، ليكـن تـا حال كاميـاب نشـده اند. برادر 
وزيـر اعظـم كـه آدم خيلـی عالم و مقربی اسـت، در سـنة 
1087 قمـری از مـن خواسـت تا عمله از فرنـگ بياورم كه 
ايـن كار را بـه ايرانيـان بيامـوزد و كتب عربی و فارسـی كه 
مـن بـه او دادم به شـاه نشـان داد و اجازه گرفتـه بود، ولی 
وقتـی پـای پـول به ميـان آمـد، همه چيـز به هـم خورد« 

)شاردن،1336:1349(.

ورود چاپ به ایران در دورة قاجار
نويـن  پديده هـای  از  بسـياری  ورود  زمـان  قاجـار  دورة 
گسـترش  راسـتا،  هميـن  در  بـود.  ايـران  بـه  اجتماعـی 
فرهنـگ چـاپ نيـز از تحـوالت فرهنگـی مهـم آن عصر به 
شـمار مـی رود. تحـول  عمـده  در فـن  چـاپ  و انتشـار مواد 
واليت عهـدی   دورة  از  روزنامـه ،  و  کتـاب   از  اعـم   چاپـی ، 
عبـاس  ميـرزا )1203 تـا 1249ق(، پسـر فتحعلـی شـاه 
قاجـار، آغـاز می شـود کـه  بـا پيامدهـای  جنگ هـای  ايران  
و روس مصادف  شـد. شـايد او نخسـتين كسـی بـود كه به 
نيـاز درك بنيان فكری، تجربيات و دسـتاوردهای تكنيكی 

و نظامـی غـرب پـی برد!
فکـر  بـه  را  وليعهـد  شـاهزاده  آنکـه  اصلـی  »علـت 
داشـت،  وا  اروپاييـان  دانـش  دسـتاوردهای  از  بهره گيـری 
شکسـت ايـران در جنـگ بـا روسـيه در سـال هـای 13-

آن  بـر  را  او  جنگـی  شکسـت های  بـود.  ميـالدی   1803
از  ارتـش جسـت وجو کنـد.  بـرای تقويـت  داشـت راهـی 
ايـن رو، انگليسـی ها را بـه خدمـت گرفـت تـا سـپاه او را 
 سـازمان دهی کنند.  بـا درک لزوم داشـتن نيروهای خودی، 
عبـاس ميرزا چندين بـار جوانان ايرانی را بـرای آموزش های 
نظامـی، کارهـای سـاختمانی و آموختن مهندسـی، رياضی 

چاپ سربی با کنار هم قرار دادن 
حروف متحرک فلـزی و ساختن کلمات 
و سطور از طریق آن ها انجام مي شود. در 
هنگام ورود چاپ به ایران، چاپ سربی را، 

به اعتبار واژة التین آن، »تیپوگرافي«2 
مي نامیدند.
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با آنکه چاپ در ابتدا و در دورة صفویه 
به زبان ارمنی پا گرفته بود، اما ایرانیان 
فارسی زبان سالیان دراز توجهی به آن 

نداشتند و در قیاس با بسیاری از كشورها، 
بسیار دیر به مزایا و نتایجی که صنعت 
چاپ مي توانست در جامعه داشته باشد 

پی بردند

و فيزيـک بـه اروپـا فرسـتاد. بخشـی از فرسـتادگان نيـز 
بايـد پزشـکی و هنـر، و بخشـی ديگـر زبان هـای خارجـی 
فراگرفتنـد«  را  کار چـاپ  نيـز   تـن  می آموختنـد. چنـد 

)شـگلوا،40:1388(.
ايـن نبـرد و پيامدهـای آن در جامعه سـبب شـد شـروع 
چـاپ در ايـران بـا ايـن حادثة تاريخـی مهم گـره بخورد و 
اوليـن کتابـی هـم کـه در ايـران به طبع رسـيد، کامـاًل در 

ارتبـاط بـا اين نزاع باشـد.

 »دارالسـلطنة تبريـز« مکانـی اسـت کـه در آن کتـاب 
 )2 )تصويـر  سـال  1233قمـری  در  جهاديـه«  »رسـالة 
توسـط محمدعلـی بن محمدحسـين االشـتيانی به شـيوة 

چـاپ سـربی انتشـار يافـت.
ايـن کتـاب مجموعـه ای از سـخنان بـزرگان و مراجـع 
تشـيع اسـت کـه بـه منظـور تهييـج مـردم بـه نبـرد بـا 
بـرای  فتحعلی شـاه  اسـت.  شـده  صـادر  روس  نيروهـای 
کمـک بـه عبـاس ميـرزا بـه فکـر جهـاد مسـلمانان افتاد. 
بـرای انجـام ايـن مقصود بـه ميرزا بـزرگ قائم مقـام فرمان 
داد علمـای شـيعه فتـوای مبنـی بر جهـاد عليه دشـمنان 

اسـالم را صـادر کننـد )بابـازاده، 14:1378(
در ارتبـاط بـا تاريـخ چاپ رسـالة جهاديـه در ترقيمة آن 
نوشـته شـده اسـت: »قد تم الکتـاب علی يد اضعـف العباد 
محمدعلی ابـن حاجـی محمدحسـين االشـتيانی المامـور 
بعمـل الطبـع من الدولـه العليـه القاجاريه فـی داراالنطباع 
الواقعـه فـی بلـده تبريـز بتاريـخ خمـس و عشـرين شـهر 

رمضـان المبـارک سـنه 1233 هجريه«
توليـد کتاب هـای چـاپ سـربی در ايـران در ابتـدا کاماًل 
مطابـق شـيوة کتاب آرايـی سـنتی ايرانـی بـوده اسـت و 
سـازندگان آن هـا تا آنــجا که امکانـات محدود اين شـيوة 
چاپـی اجـازه مـی داد، سـعی می کردنـد ايـن کتاب هـا را 
مطابـق بـا اصـول کتاب آرايـی سـنتی ايرانـی انجـام دهند 
و ايـن دليلـی نمی توانـد داشـته باشـد، جز اينکه ما بسـيار 
ديرتـر از کشـورهای ديگـر و حتـی منطقـه، بـه صنعـت 
چـاپ دسـت يافتيـم. به همين دليـل، بـرای حروف چينان 
شـيوة  بـا  ارتبـاط  جامعـه،  مـردم  عمـوم  به خصـوص  و 
کتاب آرايـی جديـد غربـی سـخت بـوده اسـت، از ايـن رو، 
ايرانـی  ايـن نبـود کـه نسـخه های خطـی  چـاره ای جـز 
سـرلوحة سـاخت کتاب هـای چـاپ سـربی قـرار گيرنـد. 

بديـن ترتيـب، رونـد رشـد چـاپ کتاب به شـيوة سـربی 
آرام آرام در مسـير جـدی خـود قـرار گرفـت و بـه تنـاوب 
شـاهد چــاپ کتاب هـای ديگـری نيـز در ايـن شـهر و 
شـهرهای ديگـر ايـران بوديم. در سـال های بعـد، اين روند 
آرام جـای خـود را بـه روندی سـريع و با کيفيت تـر داده و 
هرچـه بيشـتر زمان می گذشـت، اين سـرعت و کيفيت در 
مسـير تجربـه نيز قـرار گرفـت و کتاب ها اصولی تـر چاپ و 

حروفچيــنی شدند.
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اشاره
کارآفرينـی،  و  توليـد  کار،  فرهنـگ  تقويـت  و  ترويـج 
آمـوزش و تربيـت نيـروی انسـانی متخصـص و کارامـد، 
و  حرفـه ای  فنـی،  تربيـت  و  آمـوزش  کيفيـت  ارتقـای 
عدالـت  بـه  دسـت يابی  زمينـة  فراهم سـازی  مهارتـی، 
آموزشـی در حـوزة شـغل و حرفـه، زمينه سـاز تحـول در 
آموزش هـای فنی وحرفـه ای را در نظـام آموزش وپـرورش 
مـا شـده اند. يکـی از گام هـای مهـم در اين مسـير، تغيير 
و اصـالح کتاب هـا و منابـع آموزشـی اسـت. ايـن کتاب ها 
و منابـع چـه ويژگی هايی دارنـد؟ چگونه تدويـن و تأليف 
و آماده سـازی می شـوند؟ فـراز و فـرود کار در اين مسـير 
بـه چـه ترتيـب اسـت؟ آيـا روال کار بـه همـان ترتيـب 
کتاب هـای دورة نظـری اسـت؟ شـيوة ارزشـيابی در گروه 

فنی وحرفـه ای بـر چـه منـوال اسـت؟ 
بـا چنيـن سـؤاالتی، بـا تنـی چنـد از پديدآورنـدگان 
گـروه  درسـی  کتاب هـای  تأليـف  در  مؤثـر  افـراد  و 
بـه گفت وگـو نشسـتيم کـه حاصـل آن  فنی وحرفـه ای 
پيـش روی شماسـت. دکتـر مهـدی اسـماعيلی، عضـو 
تأليـف،  دفتـر  مکانيـک  گـروه  رئيـس  و  هيئت علمـی 
سـيدمحمود صموتـی، مدرس، محقـق و مؤلف کتاب های 
الکترونيـک، جليـل تاجيک، مدرس، مؤلـف و رئيس گروه 

کتاب هـای کشـاورزی، بشـری گلبخـش، سـرگروه هنر و 
مؤلـف کتاب های صنايع دسـتی و فـرش، معصومه صادق، 
رئيـس گـروه خانـواده و سـالمت و مسـئول برنامه ريـزی 
رشـتة کودکيـاری، و طيبه کنشـلو، مسـئول کميسـيون 
صنايـع  رشـتة  کتاب هـای  مؤلـف  و  شـيميايی  صنايـع 
شـيميايی، در ايـن نشسـت به سـؤاالت مـا پاسـخ دادند.  

. ایـن روزهـا دیگـر کتـاب بـه تنهایـی منبع 
آمـوزش نیسـت. منابع آموزشـی مطرح هسـتند 
و مخاطبـان با پدیده ای به نام »بسـتة آموزشـی« 
سـروکار دارنـد. در شـاخة فنی وحرفـه ای بسـتة 

آموزشـی حاوی چـه اجزایی اسـت؟
کنش لـو: در وضعيـت فعلـی آمـوزش فنی وحرفـه ای، 
بسـتة يادگيـری يـا همـان بسـتة آموزشـی شـامل کتاب 
درسـی هنرجـو، کتاب همـراه هنرجـو، کتـاب هنرآموز و 
برخـی نرم افزارهـای ديگـر می شـود. گـذر از تأليف منبع 
آموزشـی به سـمت کتاب درسـی، اتخاذ رويکرد پودمانی 
در تأليـف، ارائـه و ارزشـيابی، کاهـش حجـم محتـوا بـا 
تأکيـد بـر فعاليت هـای يادگيـری سـاخت يافته، درهـم 
تنيدگـی شايسـتگی های فنـی و غيرفنـی در محتـوا، و 

برنامه درسی بايد
 به خالقيت منجر شود
میزگردی با تنی چند از مؤلفان كتاب های فنی  وحرفه ای و كاردانش
محمدحسین دیزجي
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نيـز درنظرگرفتـن انـواع تعامـل بيـن هنرجـو و هنرآموز، 
هنرجـو و محتـوا، و هنرجـو و هنرجـو از طريـق طراحـی 
فعاليت هـای يادگيری سـاخت يافته، از جملـه ويژگی های 

کتاب هـای جديـد فنی وحرفـه ای هسـتند.

. منظور از شایسـتگی های غیرفنی در کتاب های 
چیست؟ فنی وحرفه ای 

صـادق: بـه آن دسـته از شايسـتگی هايی کـه فـرد را 
بـرای اشـتغال بهـره ور آمـاده می سـازند، شايسـتگی های 
غيرفنـی می گوييـم. مسـئوليت پذيری، مديريـت منابـع، 
مديريـت زمـان، وجـدان کاری، احتـرام بـه مشـتری، و 
رعايـت اخـالق حرفـه ای از جمله مـواردی هسـتند که در 
کتاب هـای جديـد بـه آن ها توجه شـده اسـت. ايـن موارد 
چـه به صـورت مسـتقل در امـر آمـوزش و چـه به صـورت 
درهـم تنيـده در فعاليت هـای عملی قابل ارزشـيابی، برای 

پيشـرفت تحصيلـی هنرجويـان لحـاظ شـده اند.

کتاب هـای  بـا  فنی وحرفـه ای  کتاب هـای   .
گـروه نظـری تفاوت هایـی دارند که شـاید در نگاه 
اول خیلـی مشـخص نباشـد. از ویژگی هـای ایـن 

برایمـان بیشـتر بگویید. کتاب هـا 
صموتـی: کتاب هـای فنی وحرفـه ای بـا سـاير کتاب هـا 
تفـاوت دارنـد. ايـن کتاب هـای درسـی در قالـب بسـتة 
می شـوند.  تهيـه  تنيـده  درهـم  به صـورت  و  آموزشـی 
مباحـث نظـری، عملـی، نرم افـزاری و شايسـتگی غيرفنی 
بايد در کتاب های درسـی گنجانده شـوند. محتوای چنين 
کتاب هايـی بايـد در کارهـای عملـی و پروژه هـا قابليـت 

اجـرا داشـته باشـد. بـرای اجرايـی نوشـته شـدن فعاليت، 
مؤلـف بايد پيـش از تأليف آن را در عمل انجام داده باشـد. 
بعـد از همـة اين ها يکـی از شـرط های به نتيجه رسـيدن، 
داشـتن زمـان اسـت. مـا در بخـش فنی وحرفـه ای بايد هر 
موضـوع و مبحـث را خودمـان در عمـل اجـرا کـرده و بـه 

نتيجـه رسـيدن آن را ديده باشـيم. 
اسـماعیلی: مـا برخـالف کتاب های نظـری، ابتـدا بايد 
خودمـان هـر محصـول را بسـازيم. ايـن کار بـه طراحـی 
نيـاز دارد. چنيـن فراينـدی در همـة کتاب های درسـی ما 
رعايـت شـده، بـه منتهـای خـود رسـيده و در عمـل اجـرا 
شـده و سـپس بـه کتـاب درسـی راه يافته اسـت. پودمانی 
بـودن درس هـا را هـم بايـد رعايـت کنيـم. در نهايت پس 
از همـة ايـن مـوارد کتاب درسـی تهيـه و تدوين می شـود. 
حـاال در کنـار اين کتاب هـا، بايد فيلـم، نرم افزار، پوسـتر و 
سـاير مـواد آموزشـی مورد نيـاز را هـم تهيه و ارائـه کنيم. 
انجـام ايـن مراحل نيازمند زمـان و بودجه اسـت. همکاران 
کتاب هـا  تأليـف  و  آماده سـازی  بـرای  سـازمان  در  مـا 
فـداکاری می کنند. تابلوهای آموزشـی و قطعاتـی را که در 
ايـن زمينـه می سـازيم، بايـد از نزديـک مالحظـه کنيد. ما 

در کنـار ايـن کار، مؤلـف هـم تربيـت می کنيم. 
مـا در کشـورمان پيـش از اين به توليد علـم خيلی توجه 
داشـتيم. بعـد از مدتـی بـه ايـن نتيجه رسـيديم کـه بايد 
بـه کارآفرينـی و نيازهـای جامعـه توجـه نشـان بدهيم. در 
زمينـة فناوری آموزشـی و تربيـت نيروی انسـانی هم الزم 
اسـت کار کنيـم. ما بايـد تفکر خالق سيسـتمی را آموزش 
بدهيـم. در واقـع برنامة درسـی تنها هدف ما نيسـت، بلکه 

آمـوزش بايد بـه خالقيت منجر شـود.

صموتی: یکی از مشکالت ما در 
تألیف کتاب های فنی وحرفه ای، همانا 

تأمین عکس، فیلم و رسامی برای 
مطالب و محتواهای درسی است. 
گاهی تأمین عکس مناسب هزینة 

فراوانی دارد

اسماعیلی: الزم است بین مسئوالن 
آموزش وپرورش و سایر سازمان ها و 

نهادها، ارتباطات بیشتر و بهتری برقرار 
و تفاهم نامه های عملی و قابل اجرا نوشته 
شوند تا هنرجویان این رشته ها بتوانند در 
آینده با امید بیشتری وارد دنیای کار شوند
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ــا در  ــم، ام ــی کردي ــد را ط ــن رون ــا اي ــک: م تاجی
ــتن  ــير، از نوش ــن مس ــتيم. در اي ــکل داش ــيابی مش ارزش
ماکــت يــک درس گرفتــه تــا انجــام فعاليت هــای عملــی 
ــم. در  ــد در نظــر بگيري ــا ابزارهــای متفــاوت را باي و کار ب
حــوزة کار مــا نــکات ايمنــی هــم وجــود دارنــد کــه نبايــد 

ــل شــد.  از آن هــا غاف

. یک مثال می زنید؟
ــی از  ــاورزی در بخش ــوی دورة کش ــک: هنرج تاجی
ــيند و  ــور بنش ــت تراکت ــد پش ــود باي ــی خ دورة آموزش
ــه کنــد. او در  ــرای آمــوزش موضــوع مــورد نظــر تجرب ب
ــم کار  ــر ه ــدارد. اگ ــه ن ــال گواهی نام ــن و س ــن س اي
نکنــد يــاد نمی گيــرد. پــس چطــور بايــد ايــن فنــاوری را 
فــرا بگيــرد. نــکات ايمنــی و ارگونومــی در کار مــا اهميت 
ــالق  ــی و اخ ــتگی غيرفن ــار شايس ــد. از کن ــادی دارن زي
حرفــه ای هــم کــه نمی تــوان گذشــت. ايــن مــوارد 
ــه هنرجــوی  ــی ب ــوزش داد. وقت ــه هنرجــو آم ــد ب را باي
ــکارد،  ــن ب ــا در زمي ــد ت ــذر می دهي رشــتة کشــاورزی ب
اگــر پيــش از آن اخــالق حرفــه ای را بــه او آمــوزش نداده 
باشــيد، ممکــن اســت بذرهــا را براســاس اصــول صحيــح 
در زميــن قــرار ندهــد و مثــاًل همــه را يک جــا بپاشــد و 
ــت محيطی  ــای زيس ــوزش نکته ه ــد. آم ــا کن کار را ره

بــه افــراد نيازمنــد زمــان اســت. 

کتاب هــای  در  ایمنــی  بحــث  از  .بنابرایــن 

کــرد.  غفلــت  نبایــد  فنی وحرفــه ای 
اســماعیلی: مــن در مــورد مبحــث ايمنــی در 
نکتــه ای  بــه  فنی وحرفــه ای می خواهــم  کتاب هــای 
اشــاره کنــم. تصــور کنيــد کار بــا يك وســيله يا دســتگاه 
ــر  ــر هــر تصوي ــم. زي ــح می دهي ــاب توضي ــک کت را در ي
ــی آورده شــود  ــد توضيحات ــا آن وســيله، باي ــط ب و مرتب
ــم کار را  ــه آن و توضيحــات معل ــا توجــه ب ــا شــاگرد ب ت
بــا دقــت يــاد بگيــرد. حــاال تصــور کنيــد کــه صفحــه آرا، 
تمــام ايــن توضيح هــای الزم را از زيــر تک تــک تصويرهــا 
ــه و در  ــس جداگان ــک باک ــا را در ي ــد و آن ه حــذف کن
ــه ايــن  انتهــای مطلــب بيــاورد و شــاگرد هــم نســبت ب
ــه  ــا پله پل ــوزش م ــد. آم ــت باش ــی بی دق ــکات ايمن ن
اســت و بــا حــذف توضيح هــا در عمــل آموزشــی صــورت 

نمی گيــرد.
ــاب  ــيله ای را در کت ــن وس ــی م ــر، وقت ــرف ديگ از ط
ــا  ــط ب ــه های مرتب ــة مدرس ــد هم ــم، باي ــی می کن معرف
ــه  ــند. درحالی ک ــته باش ــيله را داش ــته، آن وس ــن رش اي
ممکــن اســت فقــط تعــدادی از مدرســه ها از ايــن 
ــکات  ــد ن وســيله برخــوردار باشــند. در هــر صــورت، باي
ــه  ــاگرد متوج ــر ش ــرد. اگ ــرا ک ــت اج ــا دق ــی را ب ايمن
نــکات ايمنــی نشــود، خســارت و حادثــه خواهيــم 
ــکالت  ــغلی و مش ــوادث ش ــه ح ــت ک ــت. اينجاس داش

بيمــه ای مطــرح می شــوند. 

. ارزشیابی این درس ها چگونه است؟

گل بخش: ما کتاب های فنی وحرفه ای را 
طوری طراحی کرده ایم که معلم بتواند 
پروژة کتاب را تغییر بدهد. حتی معلم 
می تواند با توجه به تفاوت های فردی، 

اقلیمی، محیطی و نوع منطقه تغییراتی 
را ایجاد کند

صادق: سعی کردیم آموزش ما 
مبتنی بر دنیای کار باشد. کتاب های ما 

کارگاهی اند و کارآموزی دارند
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صموتــی: سياســت های ارزشــيابی بايــد بيرونــی 
باشــند درحالی کــه اکنــون درونــی هســتند. يعنــی بايــد 
کارهــا از بيــرون و براســاس اســتانداردهای آموزشــی 

ــوند. ــيابی ش ــی و ارزش وارس
صــادق: مــا نبايــد کتابــی بنويســيم کــه در همــه جــا 
و بــرای همــه قابــل اجــرا باشــد. نظــام آموزشــی مــا بايــد 
بــه طــرف آمــوزش غيرمتمرکــز پيــش بــرود. هــر کتــاب 
را بايــد براســاس منطقــه و نيازهــای آن نوشــت و تأليــف 

کــرد.
صموتــی: ارزشــيابی مــا بايــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
وقتــی مدرکــی بــه دســت هنرجــو داديــم، در همــه جــا 
معتبــر باشــد. وقتــی شــما بــه يــک خلبــان يــا مهنــدس 
مــدرک می دهيــد، جاهــای ديگــر هــم آن را می پذيرنــد.
ــا را  ــکاران م ــد هم ــای جدي ــه کتاب ه ــک: البت تاجی
ــاب  ــی کت ــته اند. وقت ــی واداش ــرک و پوياي ــه تح ــم ب ه
ــرای  ــی ب ــد، مخاطــب رغبت ــوری باش ــا به صــورت تئ تنه
يادگيــری نــدارد. در هنرســتان رشــتة کشــاورزی، کتــاب 
و محتــوای تئــوری جــواب نمی دهــد. هنرجــو درس 
ــه  ــن کشــاورزی ب ــارچ را در عمــل و ســر زمي ــرورش ق پ
درســتی يــاد می گيــرد و تجربــه می کنــد. فلســفة درهــم 
ــرش  ــل و نگ ــم و عم ــی عل ــت. وقت ــن اس ــی همي تنيدگ
ــد، او در  ــه می کني ــب ارائ ــه مخاط ــا ب ــارت را يکج و مه
عمــل می آمــوزد و اخــالق حرفــه ای را هــم در عمــل فــرا 

می گيــرد.
گل بخــش: از آنجــا کــه ايمنــی و محيط زيســت بســيار 

ــوارد از  ــن م ــم اي ــالش کرده اي ــت، ت ــت اس ــز اهمي حائ
ــه  ــا نهادين ــود بچه ه ــی در وج ــای درس ــق کتاب ه طري
شــوند. لــذا بحــث شايســتگی های فنــی و غيرفنــی، هــر 
ــد  ــو نمی توان ــی هنرج ــم. يعن ــرار داده اي ــر ق دو را مدنظ

ــه ايمنــی در آن درس نمــره بيــاورد.  ــدون توجــه ب ب
ــا کار  ــاورزی م ــروه کش ــم گ ــران آب ه ــث بح در بح
کــرده اســت و کشــور را از نظــر منطقــة آبخيــز و کشــت 
درواقــع  کرده ايــم.  تقســيم بندی  محصــوالت  انــواع 
ــار  ــوالت را در کن ــت ها و محص ــواع کش ــب ان ــه مخاط ب
ــان  ــرای آن ــا ب ــم، ام ــی کرده اي ــق معرف ــت مناط وضعي
مشــخص  شــده اســت کــه در کــدام مناطــق چــه مباحثی 
بايــد تدريــس و چــه اقالمــی بايــد کشــت شــوند. بــرای 
مثــال، کشــت برنــج مختــص مناطــق پــرآب اســت و در 

ــد کشــت شــود.  مناطــق ديگــر نباي

ــوع  ــدد و تن ــه ای از تع ــای فنی وحرف . کتاب ه
در رشــته ها و شــاخه ها برخوردارنــد. تهیــه 
ــی  ــد دسترس ــا نیازمن ــن کتاب ه ــن ای و تدوی
ــه  ــت ک ــص در آن شاخه هاس ــراد متخص ــه اف ب

ــد.  ــم نمی آین ــه چش ــی ب ــواًل خیل معم
ــوری  ــه ای را ط ــای فنی وحرف ــا کتاب ه ــش: م گل بخ
طراحــی کرده ايــم کــه معلــم بتواند پــروژة کتــاب را تغيير 
ــه تفاوت هــای  ــا توجــه ب ــد ب بدهــد. حتــی معلــم می توان
ــی را  ــه تغييرات ــوع منطق ــی و ن ــی، محيط ــردی، اقليم ف
ايجــاد کنــد. بــرای مثــال، در حــوزة صنايع دســتی افــراد 

کنش لو: در وضعیت فعلی آموزش 
فنی وحرفه ای بستة یادگیری یا همان 

بستة آموزشی شامل کتاب درسی 
هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب 
هنرآموز و برخی نرم افزارها می شود

تاجیک: اشتباه تایپی در حوزة 
کتاب های نظری ممکن است به بدفهمی 
و کج فهمی منجر شود اما در کتاب های 
ما گاه تا خسارت های تجهیزاتی، مالی و 

جانی پیش می رود
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ــه برخــی  ــد. البت متخصــص در سراســر کشــور پراکنده ان
ــرای  ــا ب ــتند. م ــتان ها هس ــی اس ــص برخ ــته ها مخت رش
ــه  ــان منطق ــراد متخصــص هم ــراغ اف ــاب س ــتن کت نوش
ــا  ــتند ام ــص هس ــراد متخص ــدادی از آن اف ــم. تع رفتي
ــام  ــا تم ــذا م ــد. ل ــود را ندارن ــوان نوشــتن تخصــص خ ت
هماهنگی هــای الزم را انجــام داده ايــم تــا کتــاب منطبــق 
بــا ادبيــات آن منطقــه، رشــته و تخصــص خــاص تأليــف 
ــه  ــل آن ب ــراد و تبدي ــن اف شــود. دريافــت اطالعــات از اي
ــود  ــاص خ ــی خ ــت و پيچيدگ ــی، زحم ــوای آموزش محت
ــه  ــم ک ــی داري ــخص متخصص ــد ش ــور کني را دارد. تص
ــی  ــد. او آدم خاص ــت می کن ــوزه ای را مرم ــای م فرش ه
اســت. نــه می تــوان از کار و تخصصــش چشــم پوشــيد و 
نــه بــه راحتــی می تــوان اطالعــات الزم را در ايــن رشــته 

ــت کــرد.  از وی درياف
ــو: تأليــف کتاب هــای تخصصــی رشــته های  ــش ل كن
ــيميايی  ــع ش ــته صناي ــه رش ــه ای و از جمل ــی و حرف فن
ــت.  ــراه اس ــياری هم ــای بس ــکالت و محدوديت ه ــا مش ب

ــد:  ــن جمله ان ــر از اي ــوارد زي م
. آشــنا نبــودن يــک مؤلــف بــا تمامــی مباحــث رشــته 

کــه تعــدد مؤلفــان را ايجــاب می کنــد.
. گســتردگی و پراکندگــی بيــش از حــد رشــته صنايع 
شــيميايی و دانــش پايــه ضعيــف هنرجويــان، عــدم 
آشــنايی کامــل برخــی از مؤلفــان بــه امکانــات هنرســتان 

ــان. ــی هنرجوي و تواناي

صــادق: ســعی کرديــم آمــوزش مــا مبتنــی بــر دنيــای 
کار باشــد. کتاب هــای مــا کارگاهی انــد و کارآمــوزی 
دارنــد. هنرجــو بــرای فهــم بهتــر و نهادينــه شــدن 
مطلــب بايــد در عمــل کار انجــام بدهــد. بحــث آمــوزش 
ــذا  ــا کار و امکانــات همــراه باشــد. ل در هنرســتان بايــد ب
بايــد بــا نهادهــای مرتبــط ارتبــاط گرفــت و بــرای تربيــت 
نيــروی کارامــد و ماهــر از آنــان يــاری خواســت. اگــر ايــن 
اتفــاق نيفتــد، کار آمــوزش در هنرســتان ابتــر می شــود. 
اســماعیلی: معاونــت آموزشــی وزارتخانــه بايــد 
ــئوالن  ــن مس ــت بي ــد. الزم اس ــی کن ــن کار را اجراي اي
ــاط  ــا، ارتب ــازمان ها و نهاده ــاير س ــرورش و س آموزش وپ
بيشــتر و بهتــری برقــرار و تفاهم نامه هــای عملــی و 
ــته ها  ــن رش ــان اي ــا هنرجوي ــوند ت ــته ش ــرا نوش قابل اج
ــای کار  ــتری وارد دني ــد بيش ــا امي ــده ب ــد در آين بتوانن
ــم  ــورمان داري ــئول در کش ــد مس ــروز چن ــا ام ــوند. م ش
کــه از حــوزة فنی وحرفــه ای بــه آن جايــگاه و مســئوليت 

رســيده اند؟

ــا  ــا اینج ــما ت ــه ش ــا ک ــن توصیف ه ــا ای . ب
ــتید،  ــه ای داش ــای فنی وحرف ــورد کتاب ه در م
اشــتباه در نوشــتار و تایــپ مطالــب هــم 
می توانــد پیامدهــای نامطلوبیداشــته باشــد. 
ــف  ــم در تألي ــای مه ــی از نکته ه ــه، يک ــک: بل تاجی
ــه ای بحــث اشــتباه  ــای درســی حــوزة فنی وحرف کتاب ه

اسماعیلي: پیش از این به تولید علم خیلی توجه داشتیم. بعد از مدتی به 
این نتیجه رسیدیم که باید به کارآفرینی و نیازهای جامعه توجه نشان بدهیم.
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ــب اســت. در حــوزة کتاب هــای  ــپ مطال نوشــتاری و تاي
ــی  ــی و کج فهم ــد، بدفهم ــاق بيفت ــن اتف ــر اي ــری اگ نظ
ــی  ــا گاه ــای م ــا در کتاب ه ــاد، ام ــد افت ــاق خواه اتف
خواهــد  دنبــال  بــه  جبرانــی  غيرقابــل  هزينه هــای 
ــزار  ــب اب ــت تخري ــن اس ــارت ها ممک ــن خس ــت. اي داش
ــد  ــرض کني ــد. ف ــی باش ــی و جان ــا مال ــزات، و ي و تجهي
در کتــاب يــک عــدد مربــوط بــه بــرق، برحســب آمپــر، 
ــاًل 220  ــود. مث ــته ش ــتباه نوش ــه اش ــال آن ب وات و امث
ولــت را 12 ولــت بنويســيم و هنرجــو بــا ايــن خطــا دچار 
ــتباه  ــدد اش ــک ع ــر ي ــود. در ظاه ــی مي ش برق گرفتگ
نوشــته شــده اســت، امــا در واقعيــت خســارتی بــه دنبــال 

ــد.  ــش می آي ــوزش پي ــن آم اي
ــن  ــود. از اي ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه همي ــرا ب ــا ماج ام
ــد و  ــه می کن ــا رخن ــوز م ــرس در دل دانش آم ــس ت پ
ــه  ــود. درحالی ک ــد ب ــری نخواه ــال يادگي ــر دنب او ديگ
اگــر در دورة نظــری ايــن اتفــاق بيفتــد، در نهايــت يــک 
اشــتباه عــددی اســت کــه تصحيــح خواهــد شــد. شــاگرد 
شــما اگــر در دورة نظــری بــا اشــتباهی در آمــوزش درس 
ــه کالس هــای خصوصــی مــی رود  ــه رو شــود، ب خــود روب
ــا، کجــا در  ــا در رشــتة م ــرد. ام ــاد می گي و موضــوع را ي
بيــرون از هنرســتان دســتگاه تــراش داريــم کــه هنرجــو 
دنبــال يادگيــری مطلبــی بــرود کــه در محيط هنرســتان 

نتوانســته اســت آن را فــرا بگيــرد؟!

ــا  ــب ت . آزادی عمــل معلــم در تدریــس مطال
چــه حــد اســت؟

صموتــی: از يــک زاويــه می تــوان ايــن کتاب هــا 
ــر  ــزی و غي ــه تجوي ــزی، نيم ــای تجوي ــر عنوان ه را زي
ــم  ــزی از معل ــوع تجوي ــرد. در ن ــدی ک ــزی طبقه بن تجوي
ــوزش  ــًا آم ــاب را عين ــوای کت ــود محت ــته می ش خواس
ــه حالــت پودمانــی اســت  ــوع نيمــه تجويــزی ب بدهــد. ن
کــه متناســب بــا شــرايط اقليمــی و نيــاز منطقــه امــکان 
انتخــاب دارد. ماننــد آمــوزش کشــت و آبيــاری گنــدم و 
برنــج در اســتان های متفــاوت کشــور کــه قابــل انتخــاب 
ــة  ــاس برنام ــزی براس ــا غيرتجوي ــوم ي ــورد س ــت. م اس
ــاس  ــار دارد براس ــم اختي ــود. معل ــه می ش ــی گفت درس

ــد، درس  ــه الزم می دان ــی را ک ــة آموزشــی، محتواي برنام
ــم کاری را  ــرار اســت لحي ــم ق ــم معل ــرض کني ــد. ف بده
آمــوزش بدهــد. او می توانــد از انــواع چســب، اتصــاالت و 

ــد.  ــرای تدريــس خــود اســتفاده کن جــوش ب

ــرداری  . در بحــث عکاســی، رســامی و فیلم ب
ــت  ــما وضعی ــی ش ــای درس ــاز کتاب ه ــورد نی م

بــر چــه منوالــی اســت؟
صموتــی: يکــی از مشــکالت مــا در تأليــف ايــن 
ــرای  ــا تأميــن عکــس، فيلــم و رســامی ب کتاب هــا، همان
ــن  ــی تأمي ــت. گاه ــی اس ــای درس ــب و محتواه مطال
عکــس مناســب هزينــة فراوانــی دارد. زيــرا بايــد عکــس 
ــول و  ــت معم ــا قيم ــن کار ب ــرد و اي ــه ک ــه ای تهي حرف
پاييــن ميســر نيســت. از ســوی ديگــر، بــرای رســامی هم 
دقت هــای خــاص الزم اســت کــه هــر گرافيســتی امــکان 
ــد  ــم نيازمن ــا ه ــی کاره ــرای برخ ــدارد. ب ــام آن را ن انج
ــد در  ــی گاه باي ــای آموزش ــن فيلم ه ــتيم. اي ــم هس فيل
ــد  ــا چن ــد روز ي ــی چن ــاًل ط ــی، مث ــة زمان ــک فاصل ي
هفتــه، تکه تکــه تهيــه و آمــاده شــوند. فيلم بــرداری کــه 
بخواهــد بــا مــا همراهــی کنــد، در ايــن فاصلــة زمانــی، 
ــن آن ميســر  ــه گاه تأمي ــد، ک ــب می کن دســتمزدی طل

نيســت.

. و سخن پایانی 
ــد  ــی باي ــرفت تحصيل ــيابی پيش ــماعیلی: ارزش اس
به طــور مســتقيم بــا اســتانداردهای شايســتگی حرفــه ای 
مرتبــط باشــد و براســاس آن هــا تدويــن شــود. ايــن امــر 
ــروری  ــرد ض ــی ف ــزان تواناي ــق مي ــيابی دقي ــرای ارزش ب
اســت. از نظــر فــردی، ارزشــيابی می توانــد بــه دريافــت 
گواهی نامــه و ورود بــه حرفــه و شــغل منجــر شــود، امــا 
ــتخدام،  ــد در اس ــيابی می توان ــان، ارزش ــر کارفرماي از نظ
ــکار  ــی ب ــای داخل ــرای آموزش ه ــزی ب ــا و برنامه ري ارتق

بــرده شــود.

. از شــما بــرای حضــور در ایــن نشســت و میزگرد 
ــکر می کنیم.   ــه تش صمیمان

 مهـــــر411397
تجلیل از مؤلفان



ِکيفَيت چــــاپ
رضا جوادزاده

اشاره
از دغدغه هـای مهـم توليد مجالت رشـد و کتاب های 
درسـی، مسـائل مربـوط بـه فراينـد چـاپ اسـت کـه 
کيفيـت مطلـوب آن همواره مورد بحث و مناقشـه بوده 
اسـت. يکـی از داليـل نامطلوب بـودن چاپ اين اسـت 
که چون مجالت و  کتاب های درسـی شـمارگان بااليی 
دارنـد، غالبـًا کميـت فدای کيفيـت می شـود و با توجه 
بـه محـدود بـودن زمـان آن و توزيع سراسـری، همواره 

»سـرعت چـاپ« بر »کيفيـت آن« غلبـه می کند.
از ديگـر داليـل می تـوان بـه موضـوع روزمرگـی در 
چـاپ اشـاره کـرد. چـاپ مجـالت و کتاب های درسـی 
صرفـًا بـه دو چاپخانـة اُفسـت، و چـاپ و نشـر محـدود 
اسـت و نبـود رقيـب، ميـل بـه بهتـر شـدن را کـم 
می کنـد و روزمرگـی را بـه دنبـال دارد. بـرای مثـال، از 
زمـان شـروع کار در چاپخانـة  اُفسـت، بـه دليـل حجم 
بـاالی کار، تنـوع کارهـای چاپـی و ظرافت هـای راضی 
و سـخت  کار چـاپ سـنگين  نگه داشـتن مشـتريان، 
می نمـود، امـا چـاپ مجالت رشـد و کتاب های درسـی 
از کارهـای راحـت مـا و زمـان صرف شـده بـرای آن ها 
بـه نوعـی زمـان اسـتراحت محسـوب می شـد. در واقع 
تمـام تـوان کاری صـرف کارهـای ديگـر می شـد، زيـرا 
کتاب هـای درسـی و مجالت رشـد بـر روند سـوددهی 
چاپخانـه تأثيـری نداشـتند و جـزو برنامة هميشـگی و 
اصلـی چاپخانه هـا بودنـد که منحصـراً در ايـن چاپخانه 
صـورت می گرفتنـد. مـن بـرای تغييـر اين شـرايط، در 
همـان اوايـل کارم، روزی يکـی از ماشـين های چـاپ را 
بـه خاطر نداشـتن کيفيت مطلوب متوقـف کردم. يکی 
از مسـئوالن وقـت چاپخانـه مـرا مؤاخـذه کـرد که چرا 

اين قـدر سـخت می گيـری! 
بـا ايـن حـال، مـن هيـچ وقـت در کارم نااميد نشـدم. 
بـا گذشـت زمـان و پيگيری هـای مـدام و کـم شـدن 
حجـم کارهـای چاپـی، کم کـم توجـه به چـاپ کارهای 
آموزش وپـرورش بيشـتر شـد. بـا خريـد ماشـين آالت 
جديـد و بحـث کنترل کيفيت و تسـت دوره ای مرکب و 
کاغـذ امـروزه می توان گفـت باالخره چـاپ اين مجالت 
و کتاب هـا، در وضعيـت مطلوب تری نسـبت به گذشـته 

قـرار گرفته اسـت.
 از ديگـر عوامـل نامطلوب بودن چـاپ، وجود نيروهای 
غيرمجـرب و آمـوزش نديـده، به خصـوص بـا توجـه بـه 
اسـت.  چـاپ  متخصـص  کارگـران  شـدن  بازنشسـته 
به طـور طبيعـی، آمـوزش نيروهـای متخصـص می تواند 

ايـن مشـکل را تاحـدود زيـادی جبـران کند.
دغدغـة ديگـری کـه می توانـد بـر روند کيفيـت چاپ 
تأثيـر نامطلـوب بگـذارد، زمـان محـدود و حجـم باالی 
کار و ضـرورت رسـيدن مجـالت و کتاب های درسـی در 
محـدودة زمانـی معينی اسـت کـه صرف دقـت و توجه 

الزم بـرای چـاپ را بـا مشـکل مواجـه می کند.
سـال گذشـته کـه به طـور اتفاقـی يکـی از همـکاران 
دفتر تأليف را ديدم، ايشـان پرسـيد، مگـر امکانات چاپ 
مجـالت رشـد و کتاب هـای درسـی متفـاوت اسـت؟! 
ايشـان می خواسـت بدانـد چـرا کيفيـت چـاپ مجالت 
رشـد نسـبت به کتاب های درسی بهتر اسـت. در جواب 
گفتم، امکانات يکی اسـت. مشـکل اينجاسـت که شـما 
همـواره بايـد کار خوب مطالبه کنيد تا بـه نتيجة خوب 
هـم برسـيد. و جـواب ايـن بود که متأسـفانه مـا فرصت 
چنيـن کاری را نداريـم، چـرا که درگير تأليـف کتاب ها 
هسـتيم و بـه محـض پايان يافتـن هر کتـاب، بايد برای 

کتـاب سـال بعـد برنامه ريـزی و کار کنيم. 
بنـده معتقـدم، برای رسـيدن بـه کيفيت مطلـوب در 
چـاپ، بايـد اصـل کار بـا حداقـل مشـکالت و طراحـی 
خـوب و حرفـه ای و زمان بنـدی دقيـق صـورت گيرد تا 
پـس از آن بتوانيم کار بـدون نقص هم مطالبه کنيم. در 
حـال حاضـر، در دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی، 
کنتـرل پيـش از چـاپ انجـام می شـود و قبـل از چاپ، 
مشـکالت فنـی و هنری بررسـی می شـوند تـا کار بدون 
اشـکال به چاپخانه ارسـال شـود. اين فرايند در سـرعت 
و دقـت و کيفيـت چـاپ مؤثـر اسـت. اميـد اسـت بـا 
برنامه ريـزی دقيـق و پيگيری هـای به موقـع بتوانيم در 

بهبـود کيفيت چـاپ تأثيرگذار باشـيم.
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بسته آموزشی به 
مثــــــابه 
رويکـردی در  
توليد منابــع 
آموزشـــی

با نگاهی به وظایف و 
فعالیت های سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی

دکتر مرتضی مجدفر

اشاره
چنـدی پیـش، دکتـر مرتضـی مجدفـر، همـکار 
برنامه ریـزی  و  پژوهـش  سـازمان  بازنشسـتة 
آموزشـی، که 13 سـال آخـر خدمتـش را در همین 
سـازمان سـپری کـرده اسـت، در ارتباط بـا وظایف 
برنامه ریـزی  و  پژوهـش  سـازمان  کارکردهـای  و 
آموزشـی از منظر»بسـتة آموزشـی بـه مثابـه یک 
رویکـرد در تولید منابع آموزشـی« سـخنرانی کرد. 
بـه لحـاظ اهمیـت موضـوع،  متـن پیراسـتة ایـن 

سـخنرانی را در پـی می آوریـم.

تعریـف بسـتة آموزشـی و جایـگاه آن در 
سـازمان فعالیت هـای 

بسـتة آموزشـی محصـول نگـرش سيسـتمی اسـت و 
تقريبـًا از سـال 1990 ميـالدی بـا تعريـف فعلـی پـا بـه 
عرصة آموزش گذاشـته اسـت. درسـت اسـت که از بسته، 
مفهـوم »پکيـج« و يکجـا بـودن مسـتفاد می شـود، ولـی 
اجـزای بسـتة آموزشـی لزومـًا داخـل يـک مجموعـه بـه 
مخاطـب ارائـه نمی شـوند و ممکـن اسـت در مکان هـای 
متفـاوت و توسـط توليدکننـدگان گوناگون توليـد و ارائه 
شـوند. آنچـه اجـزا را در کنـار هـم قابل اسـتفاده می کند، 
نگـرش سيسـتمی و نيـازی اسـت کـه مخاطـب در خود 

احسـاس می کنـد.

چتر ما چیست؟
قبـل از آنکه بسـتة آموزشـی از تعريف و اجـزای آن را 
توضيـح دهم، الزم اسـت هـدف از طرح ايـن موضوع در 
ايـن جسـتار کوتـاه را بازنمايـی کنـم. مـا به دنبـال اين 
هسـتيم کـه بدانيم چگونـه می خواهيم از رويکرد بسـتة 

آموزشـی در دو بخش فعاليت های 
نظارتـی  فعاليت هـای  و  توليـدی 
استانداردسـازی های  بـا  تـوأم  و 
طراحـی شـده توسـط بخش های 
و  پژوهـش  سـازمان  گوناگـون 
بهره منـد  آموزشـی  برنامه ريـزی 
شـويم. در واقـع، با کدام بخش اين نرم افـزار و اجزای آن 
می توانيـم توليداتمـان اعم از مجـالت، کتاب ها، فيلم ها، 
نرم افزارهـا، لوح هـای فشـرده و جـز آن ها را کـه در اصل 
هسـتند،  آموزشـی  بسـتة  هـر  اجـزای  از  بخش هايـی 
عرضـه کنيـم و بـا بهره گيـری از کـدام اجـزای بسـتة 
آموزشـی بـه فعاليت هـای غيرتصدی گرايانـه و نظارتـی 
خودمـان شـکل و سـامان بدهيـم. بـرای مثـال، وقتـی 
دفتـر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی، به مثابـه يکی از 
دفترهای سـازمان، پس از راه اندازی انتشـارات مدرسـه، 
بـه مـرور از توليـد کتاب هـای آموزشـی فاصلـه گرفت و 
در طـول زمـان، توليداتـش را بـه صفـر رسـاند، آن وقت 
آموزشـی،  توانسـت در حـوزة سـامان دهی کتاب هـای 
کمک آموزشـی و مجموعـه تمرينات انفـرادی که همگی 
اجزايـی از بسـتة آموزشـی هسـتند، به سياسـت گذاری 
کتاب هـای  سـامان دهی  طـرح  اجـرای  بـا  و  بپـردازد 
آموزشـی رشـد و اقدامات جنبی و بسـيار مفيد آن مانند 
انتشـار کتاب نامه هـا، برگـزاری جشـنواره، توليـد اسـناد 
مربـوط بـه اسـتانداردهای تدوين کتاب های آموزشـی و 
اقداماتـی از اين دسـت، نقـش نظارتی خـود را ايفا کند.

مثـال ديگـر می توانـد برگـزاری جشـنوارة فيلم رشـد 
باشـد. همـه می دانيـم که فيلـم )از هر نوع آنکه باشـد(، 
از اجـزای اصلـی بسـتة آموزشـی اسـت. مـا قريـب 50 
سـال اسـت کـه جشـنوارة فيلـم رشـد برگـزار می کنيم 
و از طريـق ايـن جشـنواره و انتخاب فيلم هـای برگزيده، 
سـليقه  يا بـه نوعـی همـان اسـتاندارد مدنظـر خودمان 
از  اگـر  اکنـون  می دهيـم.  ارائـه  را  آموزشـی  فيلـم  از 
بگوييـم  منظـر بسـتة آموزشـی وارد عرصـه شـويم و 
بسـتة  اسـتاندارد کـه می توانـد درون  آموزشـی  فيلـم 
آموزشـی يـک برنامـة درسـی خـاص قـرار بگيـرد، اين 
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ويژگـی را دارد، آن وقـت وارد عرصـة سياسـتگذاری، 
نظـارت و اعمـال غيرتصدی گرايانـه شـده ايم. به ديگر 
سـخن می خواهـم بگويـم، تـا چتـری کـه در اينجـا 
چتـر رويکـردی بسـتة آموزشـی اسـت، برکارهـای ما 
سـايه نيفکنـد، فعاليت هايمـان راهبـردی و مبتنـی بر 
سياسـت گذاری نخواهـد بـود. از ايـن رو الزم اسـت هر 
کـدام از واحدهـای سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزی 
آموزشـی همواره اقدامـات عملياتی و نيـز کارکردهای 
نظارتـی و سياسـت گذارانة خـود را با اجـزای گوناگون 
بسـتة آموزشی متناسب سـازی کنند و همگی درصدد 

تکميـل تدريجـی اجزای بسـته باشـند.
 بنابر تعريف، بسـتة آموزشـی يک نرم افزار آموزشـی 
کارامـد اسـت که عـالوه بـر آنکـه سيسـتمی کامل از 
فعاليت هـای يادگيـری را عرضـه می کنـد، می توانـد 
و  اسـتعدادها  آموزش وپـرورش  کـردن  انفـرادی  در 
علمـی  نيـز  و  دانش آمـوزان  بالقـوة  توانمندی هـای 
و  دانش آمـوزان  آموخته هـای  از  ارزشـيابی  کـردن 
و  تشـخيصی  اندازه گيـری  ابزارهـای  و  آزمون هـا 
مجموعـه فعاليت هـای انفـرادی و گروهی آن هـا و نيز 
تبييـن و شناسـايی تجهيـزات ديـداریـ  شـنيداری و 
وسـايل آموزشـی مـورد اسـتفاده در کالس درس، و 
ارائـة راهنمـای تدريس و الگوهای طراحی آموزشـی و 

باشـد. تعليم وتربيـت  کار  ياری دهنـدة  طـرح درس 
ايـن تعريـف جامعـی بـه مـرور کامـل شـده اسـت. 
کامل شـدن تعريـف نيـز از تکامل دانش هـای تربيتی 
مديريـت  آموزشـی،  تکنولـوژی  ماننـد  زمينه سـاز 
آموزشـی،  برنامه ريـزی درسـی و ارزشـيابی آموزشـی 

می گيـرد. نشـئت 
يعنـی بسـتة آموزشـی از تکامـل همة ايـن دانش  ها 

بهـره می گيرد. شـايد ارائـة مثالی در اين زمينه مناسـب 
باشد.

زمانـی انسـان روی ديـوار غارهـا بـا زغـال می نوشـت. 
بعدهـا زغـال بـه گـچ و ديـوار غار بـه تخته سـياه تبديل 
و  هوشـمند  تختـة  االن  و  آمـد  وايت بـرد  آن گاه  شـد. 
حتـی تختـة هوشـمندی که از نوشـته های خـود عکس 
می گيـرد و بـا فتوکپـی ضميمـه اش، همان نوشـته ها را 
بـه تعـداد دانش آمـوزان تکثيـر و حتـی در نمونه هـای 
جديدتـرش، بـه رايانـة شـخصی يـا تلفـن همراهشـان 
ارسـال می کنـد. همة اين سـير تکاملی را کـه تکنولوژی 
آموزشـی برايمـان تشـريح می کنـد، شـما در آخريـن 
تغييـرات بسـتة آموزشـی و اجـزای پيش بينی شـدة آن 

می بينيـد.

اجزای بستة آموزشی کدام است؟
در حـال حاضـر، پنـج بخـش زيـر از اجـزای اصلـی 

می رونـد: شـمار  بـه  آموزشـی  بسـته های 
1. موارد يادگيری انفرادی برای فراگيرندگان؛

2. راهنمای تدريس؛
3. آزمون يا ابزارهای اندازه گيری تشخيصی؛

4. وسايل آموزشی مورد استفاده در کالس درس؛
5. تجهيزات ديداری ـ شنيداری.

اگـر دقـت کنيد، هـر چيزی که مـا در حـوزة ياددهی 
ـ  يادگيـری تصـور کنيـم، در ايـن پنج جـزء پيش بينی 

شـده است.
البتـه مـن در کالس هايـی که بـا دانشـجويان دارم، 
بـا نشـان دادن تصويـر زيـر، از آن ها می پرسـم شـما 
هـم  ششـمی  جـزء  آموزشـی  بسـتة  می کنيـد  فکـر 
دارد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش بحـث چالشـی خوبـی 
را در کالس ايجـاد می کنـد. هـر چيـزی کـه آن هـا 
می گوينـد، حتمـًا در يکـی از ايـن پنـج جـزء اصلـی 
و اجـزای زيرهـر يـک وجـود دارد و ايـن بـه معنـای 
از  بهره گيـری  بـودن،  تکاملـی  و  سيسـتمی  همـان 
علـوم گوناگـون و نـگاه رو بـه آينـده داشـتن بسـتة 
آموزشـی اسـت. در واقـع، ممکـن اسـت بسـته های 
آموزشـی جـزء ششـمی هـم داشـته باشـند، ولی اين 
جـزء به طـور قطـع و يقين، به طـور منفـرد و در عالم 
خيـال رخ نخواهـد داد و برگرفتـه از ديگـر علـوم و 
در راسـتای تکامـل همـة علـوم تربيتـی و زمينه های 
وابسـته ماننـد رايانـه، جامعه شناسـی و روان شناسـی 

بود. خواهـد 

تشریح اجزای بسته های آموزشی
حـال وقـت آن اسـت کـه اجـزای اصلـی هـر بسـتة 
آموزشـی و زيـر اجـزای هـر کـدام را تيتـروار مطـرح کنم 
و در هـر بخـش، وظايف و کارکردهای سـازمان پژوهش و 

برنامه ريـزی آموزشـی را مـرور کنـم.

اگر دقت کنید، مجموعه های 
گوناگون یادگیری انفرادی، مانند 

کتاب های آموزشی و فیلم هایی که 
ناشران و تولیدکنندگان در زمینه های 
گوناگون برنامة درسی تولید می کنند، 

کتاب های کار، کتاب نامة رشد و فهرستی 
از کتاب های آموزشی مرتبط در زمینة 
برنامة درسی، همه و همه داخل همین 

جزء و زیراجزای آن می گنجند. می بینید 
چقدر کار داریم؟ اگر فقط به دنبال 

سیاست گذاری و استانداردسازی برای 
همة این موارد باشیم، مدت ها باید چند 

شیفته کار کنیم.
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الف( مواد یادگیری انفـرادی برای فراگیرندگان 
شامل:

انفـرادی  يادگيری هـای  بـرای  گوناگـون  تکاليـف   é
گوناگـون؛ انـواع  در  دانش آمـوزان 

é راهبردهايـی بـرای متـون و مجموعه هـای مختلـف 
يادگيری هـای انفـرادی موجـود در بسـته بـرای کاربـران 

آموزشی؛ بسـتة 
é کتـاب درسـی به همراه فهرسـت مشـخصات يا اصل 
کتاب های آموزشـی و مرتبط با موضوع بسـتة آموزشـی؛
é کتاب هـای کار، کاربرگ هـا، مجموعه هـای تمريـن 
و دفترهـای کمک آموزشـی، ويـژة برنامـة درسـی مـورد 

؛ بحث
ايـن جـزء و زيراجزای آن بخش بسـيار شـلوغی اسـت 
و خيلـی از وظايـف و کارکردهـای نظارتـی و توليـدی 
سـازمان از دفترهـای تأليـف گرفتـه تـا دفتـر انتشـارات 
و تکنولـوژی آموزشـی و حتـی ادارة چـاپ و توزيـع، در 
هميـن بند تجمـع پيدا کـرده اسـت. توليدات انتشـارات 
مدرسـه و ديگـر ناشـران بخش هـای دولتـی و خصوصی،  
نرم افزارهـای توليـد سـازمان و نرم افزارهايـی کـه ديگران 
شـامل  سـنتی  تمرينـات  مجموعـه  می کننـد،  توليـد 
دفترچه هـای  چندبرگـی،  تک برگـی،  مجموعه هـای 
چاپـی، کاربرگ هـا، نمونـه سـؤال ها و مجموعـه تمرينات 
مـدرن شـامل نرم افزارهای کامپيوتری مبتنـی بر آموزش 
برنامـه ای و خيلـی چيزهـای ديگـر هـم در همين بخش 

قـرار می گيرنـد.
اگـر شـرکت يـا مؤسسـه ای ايـن قبيـل مجموعه ها را 
توليـد کـرد و قصد فـروش توليدات خود در مدرسـه ها 
را داشـت، استاندارد و تأييديه اش را از کجا بايد بگيرد؟ 
به نظـر مـن، ايـن کار صرفـًا از طريـق اتحـاد وظيفه ای 
بخش هـای گوناگـون سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزی 
آموزشـی شـکل می گيـرد؛ اتحادی که ايـن دفتر صدور 
مجـوز آن را بـه گـردن ديگـری نينـدازد و دفتـر ديگر 
از خـود سـلب مسـئوليت نکنـد. اگـر نظـارت نباشـد و 
اسـتاندارد ندهيـم، آشـفته بازاری پيش می آيـد و نمونه 
بـرای  مـن درآوردی  اسـم گذاری هايی  و  سؤال فروشـی 
کتاب هـای کمک درسـی رونـق می گيرد که متأسـفانه 

اکنـون هم باب شـده اسـت.
اگـر دقـت کنيـد، مجموعه هـای گوناگـون يادگيـری 
انفـرادی، ماننـد کتاب هـای آموزشـی و فيلم هايـی کـه 
ناشـران و توليدکننـدگان در زمينه هـای گوناگـون برنامة 
درسـی توليـد می کنند، کتاب هـای کار، کتاب نامة رشـد 
و فهرسـتی از کتاب های آموزشـی مرتبط در زمينة برنامة 
درسـی، همـه و همـه داخل همين جـزء و زيراجـزای آن 
می گنجنـد. می بينيـد چقـدر کار داريـم؟ اگـر فقـط بـه 
دنبـال سياسـت گذاری و استانداردسـازی بـرای همة اين 

مـوارد باشـيم، مدت هـا بايد چنـد شـيفته کار کنيم.

البتـه فقـط بـه بخش هـای غيراصلـی اشـاره کـردم. 
همان طـور کـه مشـاهده می کنيـد، کتـاب درسـی هـم 
هميـن جـا شـرف حضـور دارد. اين همان حرفی اسـت 
کـه در سـال های گذشـته همـواره در سـازمان پژوهش 
و برنامه ريـزی آموزشـی زده شـده و آن اينکـه کتـاب 
درسـی هـم يکـی از اجـزای اصلـی بسـتة آموزشـی يـا 
بـه عبارتـی برنامـة درسـی اسـت و نبايـد اجـازه دهيم 
حاکـم مطلـق فراينـد ياددهـی ـ يادگيـری و تنها جزء 

تأثيرگذار بسـته باشـد.

ب( راهنمای تدریس شامل:
é هدف های برنامة درسی يا کتاب درسی؛

é رهنمودهايی برای استفاده از برنامة درسی؛
é مطالب مربوط به سابقة موضوع درسی؛

é مواد آموزشی تکميلی؛
é مجموعه طرح  درس پيشنهادی؛

é مجموعه راهبردهای ياددهیـ  يادگيری.
ايـن جـزء و زيراجـزای آن، به طـور مسـتقيم، عمدتـًا و 
غالبـًا زيرمجموعة فعاليت های دفترهـای تأليف کتاب های 
درسـی اسـت. طبيعی اسـت دفترهـای تأليـف نمی توانند 
همـة ايـن کارهـا را به طـور انفرادی پيـش ببرنـد و بايد از 
خدمـات بخش خصوصی و مؤسسـه های آموزشـی بيرونی 
هـم اسـتفاده کننـد. اگـر مؤسسـه هايی آمدنـد و بـرای 
هـر يـک از برنامه هـا و کتاب هـای درسـی موجـود، مـواد 
آموزشـی تکميلی، طـرح درس های نيمه آمـاده و مجموعه 
راهبردهـای ياددهـیـ  يادگيری پيشـنهادی توليد کردند 
و بـرای حضور در مدرسـه به دريافت مجـوز و تأييديه نياز 
داشـتند، بـا اين هـا چـه بايد کـرد؟ اينجـا هم مـا نيازمند 
يـک کار بيـن بخشـی هسـتيم کـه بايـد ميـان دفترهای 
گوناگـون سـازمان شـکل بگيـرد. در نظـر داشـته باشـيد، 
اگـر مـا در ايـن زمينـه و بخش های ديگر بسـتة آموزشـی 

اگر شرکت یا مؤسسه ای 
مجموعه هایي را تولید کرد و قصد 
فروش تولیدات خود در مدرسه ها 
را داشت، استاندارد و تأییدیه اش 

را از کجا باید بگیرد؟ به نظر من، این 
کار صرفًا از طریق اتحاد وظیفه ای 

بخش های گوناگون سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی شکل می گیرد؛ 
اتحادی که این دفتر صدور مجوز آن 
را به گردن دیگری نیندازد و دفتر 
دیگر از خود سلب مسئولیت نکند. 
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سـکوت کنيـم، تشـخيص سـره از ناسـره سـخت خواهد 
بود.

اندازه گیـری  ابزارهـای  و  آزمون هـا  ج( 
شـامل: یادگیـری  کنتـرل  و  تشـخیصی 

é مجموعه سؤاالت استاندارد نشدة مادة درسی؛
é مجموعه سؤاالت استاندارد شدة مادة درسی؛

é مجموعـه آزمون هـای روزانـه، هفتگـی، ميان ماهـی، 
ماهانـه، ترمـی و پيشـرفت تحصيلـی مادة درسـی؛

é راهبردهايـی بـرای گروه بنـدی و اسـتفاده از ابزارهای 
گروه بنـدی؛

é راهبردهايـی بـرای کنتـرل يادگيـری و مقايسـه های 
موردی.

در ايـن جزء از بسـتة آموزشـی و زيراجـزای آن غوغايی 
بخش هـای  توليدکننـدگان  عـدد  اکنـون  برپاسـت. 
گوناگـون ايـن جـزء بسـتة آموزشـی، از جمله ناشـران و 
مؤسسـه هايی کـه بـه بـازار آمده انـد، بسـيار بـاال رفتـه و 
به طـور بی رويـه و غيراسـتاندارد و بـه مدد تبليغـات راديو 
و تلويزيـون، همچنـان در حـال باال رفتن اسـت. چارة کار 
صـدور دسـتور ممنوعيت توليـد اين قبيل آثـار يا جريمة 
مديران مدرسـه ها و مسـئوالن اداره هـای آموزش وپرورش 
بـه دليـل ورود ايـن قبيـل آثـار بـه مدرسـه نيسـت. اگر 
اعتقـاد داريـم که تکنولـوژی آموزشـی و فراينـد ياددهی 
ـ يادگيری فرايندی سـه بخشـی و شـامل طراحـی،  اجزا 
و ارزشـيابی اسـت، نمی توانيـم بـه دليـل آشـفته بـازار 
موجـود در زمينـة مجموعـه سـؤاالت چـاپ شـدة برخی 
مؤسسـه های سـودجو، بخشـنامه صـادر کنيـم و بخـش 
سـوم ايـن فراينـد يا بـه حالـت تعليـق درآوريـم و حتی 
از فعاليـت مؤسسـه های علمـی و بـدون عيـب و نقـص 
جلوگيـری کنيـم. دفترهـای تأليـف و دفتـر انتشـارات 
قالـب  در  و  توأمـان  به صـورت  آموزشـی،   تکنولـوژی  و 
وظايفـی تعريـف شـده و بـه مثابـه دفترهايـی نـوآور در 
آموزش وپـرورش، می تواننـد در ايـن زمينـه و تصحيـح و 

چرخـش نگرش آموزشـگران، مدرسـه ها، دانش آموزان و 
اوليا تأثيرگذار باشـند؛ چرخشـی که تحقق آن در سـند 

تحـول بنياديـن هـم پيش بينی شـده اسـت.
و  قطعـًا   مـا  الگودهی هـای  و  استانداردسـازی ها 
خواهـد  تصحيـح  را  کنونـی  غلـط  مسـير  بی شـک 
جريان سـازی  و  تأثيرگـذار  ابزارهـای  سـازمان،  کـرد. 
ماننـد مجـالت رشـد، جشـنوارة فيلـم رشـد، طـرح 
در  را  اين هـا  جـز  و  آموزشـی  منابـع  سامان بخشـی 
اختيـار دارد کـه در اين مسـير بايد از آن هـا بهره ببرد. 
همچنيـن سـازمان بايـد از حـق و حقـوق رسـانه های 
و  سـودجو  مؤسسـه های  مقابـل  در  خـود  توليـدی 
غيرعلمـی کـه بـا تبليغات رسـانه ای هجمـه ای،  فرايند 
آمـوزش را بـه مسـير باطـل می کشـند، بـه درسـتی 
دفـاع کنـد. آموزش وپـرورش در ايـن زمينـه بـه يـک 
مدعی العمـوم نيـاز دارد کـه بی شـک آن سـتانندة داد 
و ايجادکننـدة زمينـه بـرای برابری آموزشـی، سـازمان 

اسـت.  آموزشـی  برنامه ريـزی  و  پژوهـش 
در  آن هـا  و جايـگاه  مـورد مجـالت رشـد  البتـه در 
بسـته های آموزشـی و اينکـه می تواننـد در اکثـر اجزای 
يـک بسـتة آموزشـی خودنمايی کننـد، به دليـل نياز به 
بخشـی مطول و رغبت برانگيز، سـخن ها بسـيار است که 

فعـاًل آن را بـه فرصتـی مناسـبت تر موکـول می کنـم.

د( وسـایل آموزشـی مـورد اسـتفاده در 
شـامل: درس  کالس 
é وسايل آموزشی نمايشی؛

é وسايل آموزشی مرجع؛
é وسايل آموزشی گروهی؛

همان طـور کـه می بينيد، در مـورد توليد ايـن اجزا که 
مـن از ارائـة توضيـح دربـارة آن هـا درمی گذرم و شـما را 
بـه مطالعة کتـاب خـودم1 در اين زمينه ارجـاع می دهم، 
سـازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشـی به طور مستقيم 
وظيفه ای ندارد. اين وسـايل را شـرکت ها و مؤسسه هايی 
ماننـد »صنايع آموزشـی، نوآوری های آموزشـی« و ديگر 
مؤسسـات توليـدی بخـش خصوصـی توليـد و به بـازار 
عرضـه می کننـد، ولـی اگـر مصوبـة 828 شـورای عالی 
آموزش وپرورش را از نظر بگذرانيم و استفسـارية آن را از 
کارشناسـان و متخصصان امر طلـب کنيم، می بينيم که 
وظيفـة نظارتی و طراحـی اسـتانداردهای قابل قبول اين 
وسـايل هم بـه نوعی به سـازمان )بخش دفتر انتشـارات 
و تکنولوژی آموزشـی( سـپرده شـده اسـت. ممکن است 
برخـی موافـق ايـن تحليـل از مصوبـة 828 نباشـند و 
بگوينـد آقـا! لطفـًا کار برايمـان درسـت نکـن! چشـم، 
ولـی يـا بايـد نهـادی معرفی کنيد کـه توليدات وسـايل 
آموزشـی را هدايـت کنـد يا خود آسـتين ها را بـاال بزنيد 
و وظيفـة استانداردسـازی ايـن قبيـل وسـايل را هم که 

حرفی که در سال های گذشته 
همواره در سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی زده شده و آن 
اینکه کتاب درسی هم یکی از اجزای 

اصلی بستة آموزشی یا به عبارتی 
برنامة درسی است و نباید اجازه دهیم 
حاکم مطلق فرایند یاددهیـ  یادگیری 

و تنها جزء تأثیرگذار بسته باشد.
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کاری اسـت سـخت و پيچيده عهده دار شـويد.

هـ ( تجهیزات دیداریـ  شنیداری
عـالوه بـر تجهيـزات ديـداری ـ شـنيداری عمومـی، آن 
دسـته از برنامه هـای ديـداریـ  شـنيداری ديگـر کـه جـزو 
بسـتة آموزشـی اسـت و می توانـد بـرای مقاصـد گوناگـون 

تدريـس بـه کار رود، بـه شـرح زيرنـد.
é مجموعه مهارت های شروع و نقطة آغاز بحث؛

é مجموعه امکانات تشريحی؛
é مجموعه امکانات تصويری؛

é مجموعة آشنايی با شخصيت های علمیـ  اجتماعی؛
éمجموعة وسايل ديداریـ  شنيداری عام و خاص.

ايـن بخـش پنـج جزئـی بسـتة آموزشـی بـه شـکل های 
گوناگـون نمود پيـدا می کندکه در برخـی از بخش های آن، 
سـازمان، از جملـه دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشـی، با 
توليـد مسـتقيم يا نظارت احتمالـی خود حضـور دارد. برای 
مثـال، تمـام تجربه هايـی کـه از معلمـان در مجالت رشـد 
ويـژة معلمـان چاپ می شـود، در اين بخش قـرار می گيرند. 
حتی داسـتان، شعر، کميک اسـتريپ، لطيفه و مشابه آن ها 
کـه در مجـالت دانش آمـوزی رشـد چاپ می شـوند، ضمن 
اسـتفادة فـردی توسـط دانش آمـوزان و معلمـان، می توانند 
توسـط معلمـی خـوش ذوق يا توليدکننـده ای حرفـه ای، به 
يـک امـکان تشـريحی يـا صوتی تبديـل شـوند. همچنين، 
از بيـن زيراجـزای ايـن جزء، بخش چهارم بسـيار گسـترده 
و جامع االطـراف و صـد البتـه مرتبـط بـا دفتـر انتشـارات و 
تکنولـوژی آموزشـی اسـت. ايـن بخـش شـامل فيلم هـای 
اسـتريپ ها،  فيلـم  اسـاليدها،  غيرويديويـی،   و  ويديويـی 
کامپيوتـری،  شـبکه های  بـه  اتصـال  شـفاف،   ورقه هـای 
نرم افزارهـای  گروه هـا،  کانال هـا،  وبالگ هـا،  سـايت ها، 
شخصی سـاز و حرفـه ای و بسـياری چيزهـای ديگـر اسـت 
کـه عمدتـًا می تواننـد در بخش هايـی از دفتـر انتشـارات و 
تکنولـوژی آموزشـی سـامان دهی شـوند و پيـش از ايـن 
زيرمجموعـة دفتـر تکنولـوژی سـابق محسـوب می شـدند. 
بـرای مثـال، از فيلم هـای نمايـش داده شـده در جشـنوارة 
فيلـم رشـد تـا توليـدات مسـتقيم دفتـر ماننـد مجموعـه 
معلمـان  بـرای  کـه  آسـمان«  »برفـراز  فشـردة  لوح هـای 
پايه هايـی که کتاب های جديد داشـتند، توليد شـد و جنبة 
بهسـازی آموزشـی معلمان در مورد برنامة درسـی جديد را 
برعهده داشـت، همگی در اين جزی از بسـته آموزشـی قرار 
می گيرنـد کـه البتـه در ايـن مـوارد هـم بايـد از هم افزايـی 
بخش هـای گوناگون سـازمان  بهـره گرفت. برای مثـال، چرا 
خبـر پيش توليـد و نيـز خبر سـاخت مجموعة عظيـم و به 
يادماندنی»برفراز آسـمان« در رشـد آموزش ابتدايی، سايت 
رشـد، سـايت سـازمان و درگاه همة دفترها نوشـته نشـود؟ 
يـا چـرا بايد از دو سـه ماه قبل، پوسـترهای جشـنوارة فيلم 
رشـد در مجـالت رشـد درج نشـود؟ ايـن هم پوشـانی های 

درون دفتـری و نيـز ارتبـاط بـا سـاير بخش هـای سـازمان 
پژوهـش و برنامه ريـزی آموزشـی و وزارتخانه به اثربخشـی 

فعاليت هـای مـا يـاری می رسـاند.

نتیجه گیری
در ايـن گفتـار سـعی شـد از مفهـوم بسـتة آموزشـی بـه 
مثابـه رويکرد و چتری برای زير پوشـش بـردن فعاليت ها و 
اقدامات سـازمانی سـازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشـی 
بهـره بـرده شـود. هـر يـک از واحدهای سـازمان،  بسـته  به 
وظيفـه ای کـه برعهـده دارنـد، يکـی از دو اقـدام توليـدی، 
نظارتـی يـا هـر دو را انجـام می دهنـد. به اعتقاد مـا، تبيين 
اجزای گوناگون بسـتة آموزشـی می تواند سـازمان پژوهش 
و برنامه ريـزی آموزشـی را در مقـام يـک سـازمان نـوآور و 
تأثيرگـذار، بـا برنامه هـای درسـی و بسـته های آموزشـی 

مرتبـط بـا هـر يـک از آن ها پيونـد دهد.
از آن جـا کـه سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزی آموزشـی 
بـه معنـای واقعی کلمه سـازمانی رسـانه ای اسـت و تنها با 
رسـانه های توليـدی خود اسـت که جايـگاه واقعی خـود را 
به ظهـور و بـروز می رسـاند، تمامـی رسـانه های موجـود در 
اجزای تشـکيل دهندة هر بسـتة آموزشی در کيفيت بخشی 

بـه آموزش وپـرورش کشـورمان مؤثرند.

پی نوشت 
1. Affective Objective
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هماهنگی فرايند تدوين کتاب درسی 
و فرايند چاپ، تأثير  زيادی در بهبود 

کيفيت کتاب درسی دارد!

محمد دشتی

 اشاره
ــرای  ــه ب ــت ک ــدرن اس ــه ای م ــر مقول ــت نش  صنع
ــرن  ــراع ماشــين چــاپ در ق ــار پــس از اخت نخســتين ب
15 ميــالدی در غــرب پديــد آمــد و تکثيــر انبــوه کتــاب 
را ممکــن کــرد. البتــه ســال ها طــول کشــيد تــا صنعــت 
چــاپ بــه معنــی واقعــی خــود در ايــران جايــگاه خــود 
را پيــدا کنــد، امــا نمی تــوان از ايــن نکتــه گذشــت کــه 
ــود  ــی ب ــای درســی نقطــة عطف موضــوع چــاپ کتاب ه

ــرات  ــران تأثي ــاپ در اي ــترش چ ــعه و گس ــه در توس ک
زيــادی بــه جــای گذاشــت. در هنگامــه ای کــه ناشــران 
و چاپخانــه داران ايرانــی کتاب هــای درســی را در شــکل، 
قطــع، رنــگ و کيفيت هــای متعــدد چــاپ می کردنــد و 
بــه دليــل نبــود انســجام و تمرکــز در چــاپ، مشــکالت 
فراوانــی در چــاپ و توزيــع بــه موقــع و مناســب کتاب ها 
وجــود داشــت، راه انــدازی شــرکتی توانمنــد و متخصــص 
کــه بتوانــد بــا چــاپ انبــوه ايــن کتاب هــا ســر و ســامانی 

گفت و گو با 
سیدمحسن گلدانساز 

مدیرعامل شرکت افست
محمد دشتی
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بــه موضــوع نشــر کتاب هــای درســی بدهــد، کار بســيار 
بزرگــی بــود. 

ــه  ــت ک ــرکت افس ــيس ش ــت تأس ــوان گف ــايد بت  ش
منســجم  و  متمرکــز  چــاپ  آن  هــدف  مهم تريــن 
ــی(  ــوص در دورة ابتداي ــه خص ــی )ب ــای درس کتاب ه
ــم  ــيار مه ــری بس ــه تأثي ــت ک ــی اس ــة عطف ــود، نقط ب
ــا  ــن کتاب ه ــع اي ــه موق ــع ب ــار و توزي ــاپ، انتش در چ
در بيــن دانش آمــوزان داشــت. ايــن در حالــی بــود 
کــه تــا قبــل از تأســيس ايــن شــرکت، گاه کتاب هــای 
ــان و  ــت مخاطب ــه دس ــم ب ــوروز ه ــام ن ــا اي ــی ت درس
ــی  ــای آموزش ــن نيازه ــرای تأمي ــه ب ــی ک دانش آموزان
خــود، بــه مــادة خواندنــی ديگــری دسترســی نداشــتند، 
نمی رســيد. 61 ســال پــس از تأســيس شــرکت افســت 
ــل  ــزاری ســيزدهمين جشــنوارة تجلي و در آســتانة برگ
ــای ســيد  ــه ســراغ آق ــان کتاب هــای درســی، ب از مؤلف
محســن گلدانســاز، مديرعامــل شــرکت افســت رفتيــم 
و پــای صحبت هــای ايشــان نشســتيم. آنچــه در ادامــه 
می خوانيــد، حاصــل ايــن گفت و گــوی صميمــی اســت.

ـ جنــاب آقــای گلدانســاز، بــا تشــکر از 
ــد، در  ــرار دادی ــا ق ــار م ــه در اختی ــی ک فرصت
ــت  ــرکت افس ــذاری ش ــابقة بنیان گ ــورد س م

ــد.  ــان فرمایی ــی را بی نکات
ــن  ــال حاضــر شــصت و يکمي  شــرکت افســت در ح
ســال تأســيس خــود را پشت ســر می گــذارد. ايــن 
شــرکت در ســال 1336 تأسيس  شــده و علــت تأســيس 
آن هــم پاســخ گويی بــه کار توليــد پرحجــم کتاب هــای 
درســی کشــور بــوده اســت. بــا اطالعاتــی کــه داريــم، تــا 
ــی  ــای درس ــت، کتاب ه ــرکت افس ــکيل ش ــل از تش قب
به صــورت پراکنــده بيــن ناشــران و چاپخانه هــا منتشــر 
ــوده  ــز نب ــم متمرک ــزی درســی ه می شــدند و برنامه ري
اســت. بنابرايــن هــر ناشــری، بــا ذائقــه و ســليقة خــود 
کتابــی چــاپ می کــرد. ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی 
آموزشــی کــه آن زمــان »ســازمان پژوهــش و نوســازی 
آموزشــی« ناميــده می شــد، هم زمــان بــا ســازمان 
ــازمان  ــکيل س ــد از تش ــی بع ــدارس و کم ــازی م نوس
ــی  ــا حلقه هاي ــت. اين ه ــکل گرف ــه، ش ــه و بودج برنام
ــای امــروزی آن  ــه معن ــرورش ب هســتند کــه آموزش وپ
در مســير آن هــا قدم برداشــته اســت. يکــی از محورهای 
ــود کــه ايــن امــر  آن هــم بحــث توســعه در آمــوزش ب
ــرورش  ــاب و مدرن ســازی آموزش وپ ــة کت مســتلزم تهي
بــوده اســت. فکــر تأســيس »شــرکت افســت« از اينجــا 
ــهام  ــد س ــدود 43 درص ــود.  ح ــاد می ش ــد و ايج متول
افســت همــان موقــع بــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی 

تعلــق داشــت و بقيــة آن را به صــورت شــرکت ســهامی 
عــام بــه افــراد واگــذار کردنــد؛ از جملــه همــان ناشــران 
و کتاب فروشــانی کــه در چــاپ کتاب هــای درســی 
ــد،  ــاب بودن ــدة کت ــون توليدکنن ــتند و چ ــهمی داش س
ــروز  ــند. ام ــته باش ــره ای داش ــا به ــتند از اينج می خواس
ســهام دولتــی آن همچنــان باقی مانــده و بعــد از انقــالب 
ــا ســهامی  ــرورش منتقــل شــده اســت ام ــه آموزش وپ ب
ــه  ــت ب ــوده، دس ــق ب ــی متعل ــش خصوص ــه بخ ــه ب ک
ــه  ــران اولي ــر از آن ناش ــت و ديگ ــده اس ــت چرخي دس
ــت و  ــام اس ــهامی ع ــرکت س ــه ش ــت؛ بلک ــری نيس خب
ســهام آن در بــورس عرضــه و خريــد و فــروش می شــود.

ــرکت  ــی در ش ــدام دورة تحصیل ــای ک ـ کتاب ه
ــوند؟  ــاپ می ش ــت چ افس

در ايــن زمينــه رســمی وجــود داشــته کــه از ســال های 
خيلــی گذشــته، کتاب هــای مربــوط بــه دورة ابتدايــی و 
مجالت رشــد ســهم »شــرکت افســت« اســت و بــا تغيير 
ســاختار نظــام آموزشــی، کتاب هــای متوســطه های اول 
ــی  ــه ای و برخ ــای فنی و حرف ــة کتاب ه ــه اضاف و دوم، ب
کتاب هــای تربيت معلــم، در »شــرکت چــاپ و نشــر 
ــی از  ــه برخ ــود. البت ــاپ می ش ــی« چ ــای درس کتاب ه
ــم در اينجــا چــاپ شــده اند.  ــم ه ــای تربيت معل کتاب ه
اســتعدادهای  کتاب هــای  نيســتند.  پرتيــراژ  ولــی 
ــرورش  ــه آمــوزش و پ ــوط ب درخشــان و کتاب هــای مرب
اســتثنايی هــم هســتند کــه تعــداد چــاپ آن هــا قابــل 
توجــه نيســت. گاهــی هــم تعامــل و مقابلــه ای بيــن ايــن 
دو شــرکت هســت کــه اگــر گاهــی تيــراژی کــم و زيــاد 
باشــد، تعامــل و تقابــل تيــراژی دارنــد. در ســال تحصيلی 
98ـ97 مــا چيــزی حــدود 55 ميليــون کتــاب ابتدايــی 
ــرای ســال تحصيلــی گذشــته يعنــی  ــم. ب چــاپ کرده اي
97ـ  96، مجــالت رشــد هــم حــدود 38 ميليــون نســخه 
تيــراژ داشــتند. ايــن اتفاقــی اســت کــه در طــول يــک 
ــای  ــد کتاب ه ــد تولي ــه آرام آرام رون ــد. البت ــال می افت س
درســی دورة ابتدايــی بــا شــيب ماليمــی رو بــه افزايــش 
ــوزی  ــت دانش آم ــد جمعي ــان می ده ــن نش ــت و اي اس

ــود.  ــتر می ش ــن دوره دارد بيش ــا در اي م

ــد  ــتفاده در تولی ــل اس ــادة قاب ــن م ـ عمده تری
ــرای  ــما ب ــت. ش ــذ اس ــی کاغ ــای درس کتاب ه
چــاپ کتاب هــای درســی از چــه کاغــذی 
اســتفاده می کنیــد و چــه ســهمی از ایــن 

ــت؟ ــوط اس ــی مرب ــد داخل ــه تولی ــذ ب کاغ
ــم،  ــادی نداري ــازی زي ــای کاغذس ــور کارخانه ه در کش
ــر  ــذ تحري ــد کاغ ــکان تولي ــه ام ــی دو کارخان ــط يک فق
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ــه چــوب و کاغــذ  ــد کــه يکــی از آن هــا »کارخان را دارن
مازنــدران« اســت. مــا حــدود 10 ســال اســت از آن هــا 
ــته  ــال های گذش ــد را در س ــن خري ــم و اي ــد داري خري
ــال 94  ــا س ــم و ت ــروع کردي ــال ش ــن در س از 2000 ت
بــه حــدود 10000 تــن در ســال رســانديم. امــا از ســال 
94 بــه بعــد، ايــن کارخانه هــا نتوانســتند بــه مــا کاغــذ 
ــر  ــه تعمي ــاز ب ــت ني ــل وضعي ــه دلي ــی ب ــد. يک بدهن
ماشــين آالت آن هــا و يکــی هــم بــه دليــل اينکــه مــواد 
اوليــه کاغــذ در اســتان مازنــدران محدود شــد. برداشــت 
ــد  ــا باي ــن کارخانه ه ــد و اي ــوع کرده ان ــگل را ممن از جن
ــه  ــد. ب ــارج بخرن ــوب را از خ ــا چ ــذ و ي ــر کاغ ــا خمي ي
ــی از آب  ــدی محصــول گران ــذ تولي ــل، کاغ ــن دلي همي
درمی آيــد. توجــه بــه ايــن نکتــه هــم مهــم اســت کــه 
چــون کار مــا پــر تيــراژ اســت، مــا کاغــذ تحريــر را بــه 
صــورت رول اســتفاده می کنيــم و ماشــين آالت مــا هــم 
ــه  ــد. ب ــاپ می کنن ــه رول چ ــتند ک ــين آالتی هس ماش
ــتفاده  ــتاندارد اس ــذ اس ــم از کاغ ــر ناچاري ــن خاط همي

کنيــم. 
کارخانــة ديگــری در اهــواز اســت کــه در کنــار 
ــه در آن  ــت. دو کارخان ــده اس ــع ش ــکر واق ــزارع نيش م
ــه  ــی کارخان ــم يک ــر می کن ــه فک ــرار دارد ک ــه ق منطق
پــارس باشــد و ديگــری کارخانــة کارون. از گذشــته 
ــدی  ــيب ج ــگ آس ــه در جن ــد. البت ــا بوده ان ــم اين ه ه
ديدنــد و االن بخــش خصوصــی آن هــا را خريــده اســت. 
در حــال حاضــر ايــن کارخانــه تــا حــدودی احيــا شــده 
ــد  ــه تولي ــی ک ــه معناي ــذ، ب ــد کاغ ــی تولي ــت، ول اس
قابــل اســتفاده باشــد، ندارنــد. مــا يکــی دو بــار از آن هــا 

خواســتيم و يکــی دو نمونــه کاغــذ برايمــان فرســتادند، 
ــا  ــای م ــوی کاره ــت جوابگ ــا نتوانس ــذ آن ه ــی کاغ ول
باشــد. بــه نظــر می رســد در حــال حاضــر آن هــا خميــر 
ــواد  ــد. چــون مشــکل م ــد و صــادر می کنن ــذ تولي کاغ
اوليــه و منابــع ندارنــد و از بــاگاس مربــوط بــه نيشــکر 
ــد  ــة تولي ــادة اولي ــوان م ــه به عن ــد ک ــتفاده می کنن اس

ــد.  ــار دارن ــور در اختي ــه وف کاغــذ ب
ــر  ــل خمي ــه در تبدي ــت ک ــن اس ــی اي ــوع اصل موض
کاغــذ بــه کاغــذ، کــه کار پيچيــده و دشــواری اســت و 
ــد،  ــی می خواه ــی دقيق ــين آالت خيل ــوژی و ماش تکنول
مشــکل دارنــد. از طــرف ديگــر، وقتــی کاغــذ بــه صورت 
رول در می آيــد، بــا عــرض خيلــی زيــادی توليــد 
ــد و روی  ــاری تولي می شــود و در طــول به صــورت طوم
ــرض و طــول  ــد در ع ــده می شــود، باي ــی پيچي رول هاي
ــوراخ و  ــًا س ــد. ضمن ــته باش ــانی داش ــی يکس وزن گرم
پارگــی نبايــد داشــته باشــد و مســائل ديگــری مطــرح 
ــه  اســت کــه مربــوط بــه مســائل فنــی کاغــذ اســت. ب
هميــن دليــل، اين هــا نتوانســتند کاغــذ مــورد قبــول را 
کــه در چــاپ پاســخگوی نيــاز مــا باشــد تهيــه و توليــد 

کننــد. 
ــاز  ــا ني ــود م ــث می ش ــائل باع ــن مس ــوع، اي در مجم
خــود را از توليدکننــدگان خارجــی تأميــن کنيــم. 
ــور  ــده از کش ــور عم ــا به ط ــذ م ــن کاغ ــا االن تأمي ت
ــذ  ــب کاغ ــد صاح ــور فنالن ــون کش ــوده، چ ــد ب فنالن
ــم دارد.  ــی ه ــع خوب ــوژی و مناب ــت و تکنول ــی اس خوب
ــود  ــه وج ــی ب ــر محدوديت هاي ــرايط اخي ــه در ش البت
ــکان آن باشــد،  ــه ام ــی ک ــد از هــر جاي ــا باي ــده و م آم
بخشــی از کاغــذ خــود را تهيــه کنيــم. كاغــذ مصرفــی 
ــی  ــری 70 گرم ــذ تحري ــی کاغ ــاب درس ــرای کت ــا ب م
اســت و شــوميز يــا کاغــذ 200 گرمــی نيــز بــرای جلــد 
اســتفاده می شــود. تقريبــًا هميــن دو رقــم را در کتــاب 
درســی مصــرف داريــم. در مجــالت رشــد، از کاغــذ بــا 
ــذ  ــل کاغ ــم، مث ــر اســتفاده می کني ــی پايين ت وزن گرم
60 گرمــی يــا 55 گرمــی کــه از نــوع مکانيکــی اســت. 
ــذ LWC اســتفاده  ــالی اســت از کاغ ــی دو س ــه يک البت
می شــود کــه مقــداری شــفافيت دارد و باعــث می شــود 
مطالــب در زمــان چــاپ کيفيــت بهتــری داشــته باشــند 
و گرافيســت ها و بچه هــا از آن خوششــان می آيــد. 

ــود. ــام می ش ــر انج ــذ بهت ــن كاغ ــاپ در اي ــون چ چ

ـ لطفــًا در خصــوص مراحــل و بخش هــای 
ــد.  ــح دهی ــی توضی ــاب درس ــد کت تولی

ــه  ــاپ س ــاب در چ ــول و کت ــر محص ــد ه ــرای تولي ب
مرحلــه وجــود دارد: مرحلــة اول پيــش از چــاپ اســت. 
ــاپ  ــس از چ ــوم پ ــه س ــاپ« و مرحل ــه دوم »چ مرحل

از همان زمان ها، در شرکت افست 
این تکنولوژی به سرعت روی کار آمد. 
اگرچه ما هنوز یک دستگاه پلی ستر 

داریم. به هر حال، سیستم فعلی در پیش 
از چاپ یا همان لیتوگرافی سیستم به 

روزی است. تا االن دستگاه های  ما چند 
بار روزآمد شده و پیشرفت کرده اند، و 
باالخره در ساخت و تکنولوژی وضعیت 
بهینه و سرعت و کیفیت باالتری پیدا 

کرده است. همین االن یک دستگاه پلی 
ستر داریم که در گمرک است و در حال 

ترخیص است 
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ــش از  ــی )پي ــم ليتوگراف ــران می گويي ــا در اي ــت. م اس
ــی. ــاپ و صحاف ــاپ(، چ چ

ــر  ــد نظ ــتر م ــه بيش ــزی ک ــات، چي ــن اصطالح در اي
اســت، همــان پيــش از چــاپ يــا ليتوگرافــی اســت. در 
ــی  پيــش از چــاپ، در دو دهــة گذشــته تغييــرات خيل
مهــم و بزرگــی بــه وجــود آمــده اســت. چــون در 
ــود.  گذشــته يــک دســتگاه خيلــی عريــض و طويلــی ب
اينجــا بــرای توليــد »پليــت« يــا همــان »زينــک« )کــه 
ــک  ــد در ي ــت( باي ــی اس ــه و داخل ــی عاميان اصطالح
ــی  ــا کپ ــد، فيلم ه ــه می ش ــم تهي ــی فيل ــة طوالن مرحل
و بعــد پليت هــا در وضعيــت خاصــی توليــد می شــدند. 
قبــل از آن هــم کــه عکاســی می شــد و روال هــای 

ــت.  ــی داش ــی طوالن ــد ی خيل ــده و فراين پيچي
از حــدود 20 ســال پيــش، بــه يکبــاره توليــد فيلــم از 
ــی  ــزرگ قديم ــی ب ــای خيل ــا دوربين ه ــه ب ــی ک عکاس
انجــام می شــد، بــه دســتگاهی بــه نــام »ايميــج ســتر« 
تبديــل شــد. ايميــج ســتر فايــل را از رايانــه می گرفــت 
و می خوانــد و ديگــر نيــازی نبــود کــه عکاســی بشــود. 
فيلــم توســط ايميــج ســتر توليــد می شــد. ايميــج ســتر 
ــة  ــه فاصل ــه ب ــد. البت ــک می ش ــد و زين ــم می آم و فيل
خيلــی کوتاهــی ايميــج ســتر برچيده شــد. شــايد بشــود 
گفــت ايــن زمــان در جمــع بــه پنــج ســال نرســيد و از 
آن پــس فايــل به صــورت مســتقيم توســط پلــی ســتر 
خوانــده می شــد. ديگــر فيلــم معنــا نداشــت و در عمــل 

حــذف شــد. 
بنابرايــن، فراينــد عکاســی کــه از قبــل حــذف شــده 
ــل روی  ــد. االن فاي ــذف ش ــم ح ــتر ه ــج س ــود، ايمي ب
ــه  ــل ب ــده و تبدي ــتر خوان ــی س ــام پل ــتگاهی به ن دس
زينــک می شــود و هــر زينکــی ظــرف يکــی دو دقيقــه 

ــول  ــن تح ــود. اي ــاده می ش ــاال آم ــی ب ــت خيل ــا کيفي ب
همــة آن فراينــد طوالنــی و بــه اصطــالح ناگــواری را کــه 
ــر  ــادی را درگي ــای زي ــت و آدم ه ــتی داش ــای دس کاره

ــرد. ــذف ک ــرد، ح می ک
ــه يکــی از   شــايد بتــوان گفــت، اکنــون ليتوگرافــی ب
ــه  ــده ک ــل ش ــه تبدي ــمت های چاپخان ــيک ترين قس ش
جايــی کوچــک و بــا کيفيــت بــاال و دارای حــرارت 
ــبتًا  ــای نس ــد ج ــکان آن باي ــًا م ــت. قاعدت ــب اس مناس

ــد.  ــی باش خنک
از همــان زمان هــا، در شــرکت افســت ايــن تکنولــوژی 
بــه ســرعت روی کار آمــد. اگرچــه مــا هنــوز يــک 
دســتگاه پلی ســتر داريــم. بــه هــر حــال، سيســتم فعلــی 
ــه  ــی سيســتم ب ــان ليتوگراف ــا هم ــش از چــاپ ي در پي
روزی اســت. تــا االن دســتگاه های  مــا چنــد بــار روزآمــد 
شــده و پيشــرفت کرده انــد، و باالخــره در ســاخت و 
تکنولــوژی وضعيــت بهينــه و ســرعت و کيفيــت باالتری 
پيــدا کــرده اســت. هميــن االن يــک دســتگاه پلــی ســتر 
داريــم کــه در گمــرک اســت و دارد ترخيــص می شــود. 

براي تولیدکنندگان داخلی 
مرکب و همة محصوالت داخلی، در 

عین اینکه ما یک مشتری قابل توجه 
هستیم، آزمایشگاهی هم داریم 
که مواد در آن در عمل آزمایش 

می شوند. ما با هم ارتباط داریم و به 
آن ها بازخورد می دهیم چه مشکالتی 

وجود دارند.
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ــوص  ــه خص ــش و ب ــن بخ ــا در ای ــت م ـ وضعی
ــی در  ــای درس ــاپ کتاب ه ــی چ ــات فن موضوع
مقایســة نســبی بــا وضعیــت کنونــی در جهــان 
چگونــه اســت؟ شــما بــه دســت اندرکاران تولید 
محتــوا و دوســتان بخــش فنــی قبــل از چــاپ و 
نیــز عزیــزان مرحلــة تدویــن متــن کتــاب چــه 

ــد؟  ــه ای داری توصی
از لحــاظ مســائل فنــی مــا بــا آخريــن تکنولــوژی دنيــا 
ــوص  ــتيم. در خص ــب نيس ــتيم و از آن عق ــراه هس هم
نکتــة دوم هــم بايــد عــرض کنــم، به خصــوص در بحــث 
ــش و  ــن بخ ــه در اي ــی ک ــی از چيزهاي ــی، يک ليتوگراف
پيــش از چــاپ مهــم اســت و بايــد بــه آن توجــه شــود، 
ايــن اســت کــه گاهــی وقت هــا مؤلفــان و کســانی 
ــی را انجــام  کــه کار آماده ســازی فنــی کتــاب و محصول
می دهنــد، فکــر می کننــد کــه اگــر يــک محصــول و يــک 
ــا کيفيــت پاييــن تحويــل  کاری )ماننــد يــک تصويــر( ب
شــود، می تــوان بــه آن بهبــود بخشــيد. امــا همــکاران مــا 
بايــد توجــه داشــته باشــند، وقتــی يــک عکــس و تصويــر 
ــد و  ــازی می کنن ــل آماده س ــک فاي ــد و در ي را می گيرن
می فرســتند، عکــس وقتــی بــه اينجــا می آيــد، در اصــل 
و کيفيــت بهتــر نمی شــود. در واقــع، در بهتريــن شــرايط 
ــوان  ــايد بت ــت. ش ــل آن اس ــه اص ــود ک ــی می ش همان
ــی از  ــره وقت ــود. چــون باألخ ــم نمی ش ــان ه ــت هم گف
يــک فايلــی بــه فايــل ديگــر مــی رود، افــت کيفيتــی دارد 
و ايــن افــت ســبب می شــود عکــس کمــی ناخوشــايندتر 
از وضعيــت قبلــی خــود ديــده شــود. ايــن موضــوع را بايد 
ــا کار آماده ســازی را  ــوا ي ــد محت دوســتانی کــه کار تولي
ــواد و  ــه م ــند ک ــته باش ــر داش ــد، در نظ ــام می دهن انج
کيفيــت نمونــه کار )عکــس و تصويــر و هــر چيــزی( بايد 

در اصــل خــودش قابليــت چــاپ داشــته باشــد. 
نکتــة ديگــر اينکــه به لحــاظ فنی، دوســتان گرافيســت 
ــرم چــاپ  ــک ف ــواًل ي ــد توجــه داشــته باشــند، معم باي

ــع  ــه قط ــته ب ــول، بس ــور معم ــه )به ط در 16 صفح
کار( يــا 8 يــا مضربــی از اين هــا چيــده می شــود، 
اينکــه چــه رنگ هايــی در ايــن فــرم وجــود دارد، 
ــتگاه  ــره دس ــون باألخ ــد. چ ــذار باش ــد تأثيرگ می توان
ــاپ کار  ــن چ ــمتی از اي ــک قس ــا ي ــور ب ــاپ و اپرات چ
را تنظيــم می کننــد و دســتگاه بهتريــن رنــگ را روی 
آن می ســازد. خــود ايــن طراحــی و کنــار هــم ديــدن 
ــه  ــف و هنرمندان ــالح ظري ــه اصط ــک کار ب ــا ي رنگ ه
اســت کــه گرافيســت بايــد بــه آن توجــه داشــته باشــد 
ــا چــاپ  ــی ب ــه تعامل ــن موضــوع ب ــد. رعايــت اي و بدان
نيــاز دارد و ايــن هماهنگــی می توانــد بــه چــاپ بهتــر و 

وضعيــت بهتــر فــرم کمــک کنــد.
ــت  ــرکت افس ــم ش ــد بگوي ــم، باي ــه بگذري  از اينک
ــی دارد. در  ــت خوب ــاپ وضعي ــش از چ ــش پي در بخ
موضــوع چــاپ هــم خوشــبختانه ماشــين آالت خوبــی 
داريــم؛ هــم در بخــش چــاپ ورقــی و هــم در ماشــين 
رول. در حــال حاضــر، يــک ماشــين رول يورومــن کــه 
ــان اســت  ــد آلم ــاخت شــرکت وب سيســتم رول ان س
ــا  ــم کــه در حــال ترخيــص اســت. م در گمــرک داري
ــه لحــاظ ماشــين آالت وضعيــت خوبــی داريــم. اگــر  ب
ايــن مقدمــات رعايــت شــود، می توانيــم چــاپ بهتــری 

داشــته باشــيم. 
ــرد  ــه هــم توجــه ک ــن نکت ــه اي ــد ب از آن طــرف باي
ــاپ  ــه در چ ــوادی ک ــاير م ــذ و س ــت کاغ ــه کيفي ک
ــه  ــر دارد. ب ــاپ تأثي ــول چ ــد، در محص ــه کار می رون ب
هــر حــال، کاغــذ پارامتــر خيلــی مهمــی اســت و اگــر 
ــداری  ــی خري ــروف و بين الملل ــی مع ــای خيل از برنده
شــود، تــا حــدود زيــادی کيفيــت ثابتــی وجــود دارد و 
آن هــا معمــواًل روی يــک فرمــول کار می کننــد و آن را 
ــی هســت کــه توليدشــان کــم  ــد. جاهاي نگــه می دارن
ــد گاه  ــه می آي ــی ک ــود و در محموله هاي ــاد می ش و زي
ــده  ــب دي ــذب مرک ــگ و ج ــث رن ــی از حي تفاوت هاي
ــت  ــداری وضعي ــود مق ــث می ش ــا باع ــود. اين ه می ش
موجــود را بــه هــم بزنــد. ماشــين چــاپ معمــواًل بــرای 
ــاًل  ــود و مث ــم می ش ــذ تنظي ــاص کاغ ــوع خ ــک ن ي
ــد.  ــاپ می کن ــاعت چ ــرم در س ــرعت 26000 ف ــا س ب
نمی  تــوان مــدام تنظيــم آن را تغييــر داد، مگــر در 
ــن  ــا اي ــی باشــد. ب ــی بحران ــه وضعيــت خيل ــی ک جاي
ــر می گــذارد.  ــی اث ــر وضعيــت کاغــذ خيل حــال، تغيي

ـ دیگــر پارامترهــای تأثیرگــذار در چــاپ 
ــت؟  ــی چیس ــاب درس کت

در مجمــوع مــوارد زيــادی هســت کــه بايــد بــه آن ها 
توجــه شــود، امــا به طــور نمونــه، يکــی از مــواد مطرح،  
مرکــب چــاپ اســت. مــا در مرکــب هيــت ســت کــه 
چــاپ رول اســت، معمــواًل از مرکب هــای داخلــی 

شرکت افست در بخش پیش از 
چاپ وضعیت خوبی دارد. در موضوع 

چاپ هم خوشبختانه ماشین آالت 
خوبی داریم؛ هم در بخش چاپ ورقی 
و هم در ماشین رول. در حال حاضر، 
یک ماشین رول یورومن که ساخت 
شرکت وب سیستم رول اند آلمان 
است در گمرک داریم که در حال 

ترخیص است
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ــالش  ــی ت ــازهای داخل ــم. مرکب س ــتفاده می کني اس
ــی توليــد کننــد و مــا هــم  می کننــد مرکب هــای خوب

ــم.  ــا کمــک می کني ــه آن ه ــی ب خيل

ــرکت  ــواد و ش ــدگان م ــن تولیدکنن ــا بی ـ آی
ارتباطــی هم وجــود دارد کــه بتوانــد بازخوردی 
بــه تولیدکننــدگان بدهــد تــا کیفیــت کارشــان 
ــع  ــی را رف ــکاالت احتمال ــد و اش ــاال ببرن را ب

کننــد؟ 
بلــه. ايــن ارتبــاط وجــود دارد. می تــوان گفــت 
بــه نوعــی، بــرای توليدکننــدگان داخلــی کاغــذ و 
ــوالت  ــة محص ــب و هم ــی مرک ــدگان داخل توليدکنن
داخلــی، در عيــن اينکــه مــا يــک مشــتری قابل توجــه 
هســتيم، آزمايشــگاهی هــم داريــم کــه مــواد در آن در 
ــم  ــا هــم ارتبــاط داري عمــل آزمايــش می شــوند. مــا ب
و بــه آن هــا بازخــورد می دهيــم چــه مشــکالتی وجــود 
ــای خارجــی  ــه برخــی مرکب ه ــد. درعين حــال ک دارن
ــی  ــد، ول ــاپ بدهن ــه چ ــری ب ــت بهت ــد کيفي می توانن
اصــرار مــا ايــن اســت کــه از توليــد داخلــی حمايــت و 
از محصــوالت ايرانــی اســتفاده کنيــم. هرچنــد ممکــن 
ــری را  ــی پايين ت ــت کم ــات کيفي ــی اوق ــت گاه اس
بــه دســت بياوريــم. مــا اعتقــاد داريــم تــا جايــی کــه 
ــدگان  ــا توليدکنن ــم ت ــش بروي ــد پي ممکــن اســت باي
ــی را  ــت و خوب ــای باکيفي ــد کااله ــم بتوانن ــی ه داخل

توليــد کننــد. 

ـ وضعیــت شــرکت در قســمت پــس از چــاپ 
و امــوری ماننــد صحافــی چگونــه اســت؟ آیــا 
بــرای توســعة اقدامــات ایــن بخــش و ارتقــای 

کیفیــت محصــوالت برنامــه ای داریــد؟ 
در قســمت پــس از چــاپ يــا صحافــی، اصــواًل 
دو  در  تکنولــوژی  نــوع  در  صحافــی  ماشــين آالت 
ــان  ــته اند و همچن ــی نداش ــته جهش ــة گذش ــه ده س
ــت  ــازی اس ــد بازس ــه نيازمن ــتند. البت ــا هس همان ه
ــرايط  ــه االن ش ــاز دارد ک ــول ني ــرمايه گذاری و پ و س
شــرکت بــرای اينکــه تغييــری در آن قســمت بدهيــم، 
فراهــم نيســت، ولــی هميــن وضــع موجــود هــم 
ــی اســت و از آن ناراضــی نيســتيم. اگــر  وضعيــت خوب
ــع  ــن مناب ــداری تأمي ــده مق ــال های آين ــود در س بش
انجــام داد، شــايد بتــوان در صحافــی و قســمت پــس از 
چــاپ تجديــد نظــر کــرد. در مجمــوع شــرکت افســت 
ــد  ــای تولي ــوع کاره ــرای مجم ــوژی ب ــر تکنول از نظ
کتاب هــای درســی و مجــالت رشــد شــرايط خــوب و 
آمــاده ای دارد و در برنامه ريــزی ســاالنه هــم ايــن مــورد 

ــت.  ــه اس توج

ـ در مجمــوع، بحــث آمــوزش نیروهــا و ارتقــای 
ــد  ــه ح ــا چ ــان ت ــه ای آن ــوان حرف ــطح و ت س
ــر  ــال حاض ــا در ح ــود و آی ــه ب ــورد توج م

ــود دارد؟  ــن کار وج ــرای ای ــه ای ب برنام
ــد  ــن فراين ــام اي ــه تم ــت ک ــه داش ــد توج ــه باي البت
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ــور  ــر و اپرات ــروی کار ماه ــه ني ــت ک ــن اس ــتلزم اي مس
ماهــری وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد از آن اســتفاده 
و خــودش هــم ارتقــا پيــدا کنــد. االن در شــرکت افســت 
وضعيــت خــوب اســت. مــا در طــول ســه ســال گذشــته 
ــی را  ــدرک کاردان ــر م ــور زي ــه اپرات ــم ک ــعی کرده اي س
ــا کار را  ــط ب ــای مرتب ــم و کاردانی ه ــت نگيري ــه خدم ب
جــذب کنيــم؛ مثــاًل در رشــتة چــاپ )کــه سال هاســت 
ــته های  ــی رش ــا برخ ــد( ي ــوزش می بينن ــور آم در کش
ــط  ــک مرتب ــک و مکاني ــرق و الکتروني ــل ب ــط مث مرتب
ــی  ــرای بخش ــا ب ــم اينج ــان ه ــاپ. خودم ــوزة چ ــا ح ب
ــال  ــا 10 س ــن 5 ت ــه بي ــود ک ــة خ ــان ديپلم از کارکن
ســابقة کار داشــتند، يــک دورة کاردانــی گذاشــتيم. 
يعنــی ســه کالس بــا هماهنگــی دانشــگاه آزاد تشــکيل 
ــن  ــد. اولي ــوزش ديدن ــا آم ــکاران در همين ج شــد و هم
ــال در دو کالس  ــرداد امس ــم خ ــالن آن ه فارغ التحصي
در  هــم  ديگــر  يــک کالس  فارغ التحصيــل شــدند. 
بهمن مــاه ســال جــاری فارغ التحصيــل می شــوند. از ايــن 
ــم و ســعی می کنيــم  ــم می گيري ــه بعــد هــم فوق ديپل ب

ــر حــال،  ــه ه ــم. ب ــط را جــذب کني رشــته های مرتب
ــم، در  ــی کــه حيــن خدمــت می گذاري ــا آموزش هاي ب
ابتــدای کار يــا در طــول کار انتظــار مــا ايــن اســت که 
اپراتــوری و توليــد وضعيــت بهتــری داشــته باشــد. مــا 
تعــداد قابل توجهــی ليســانس در رشــتة چــاپ داريــم. 
ــتی و  ــش سرپرس ــه در بخ ــتانی ک ــود دوس ــا وج ب
مديريــت کار می کننــد، انتظــار مــی رود آينــدة چــاپ 
بهتــر شــود و ان شــااهلل عملکــرد بهتــری پيــدا کنيــم. 

ـ گاهــی اوقــات ایــن موضــوع مطــرح 
چــاپ  بتــوان  شــاید  کــه  می شــود 
کتاب هــای درســی را بــه شــکل غیرمتمرکــز 
ــة  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــام داد! ب ــتانی انج و اس
ــه  ــرایطی ک ــوص و ش ــن خص ــی در ای تاریخ
ــت؟  ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــم، نظ داری
در خصــوص چــاپ کتاب هــای درســی در اســتان ها 
بايــد بگويــم، متأســفانه در کشــور چنيــن ظرفيتــی را 
نداريــم کــه چــاپ کتاب هــای درســی را بــه اســتان ها 
ــد  ــه بتوان ــه ای ک ــردن چاپخان ــم. مهياک ــذار کني واگ
ــی را  ــک کار حســاس مل ــم ي ــی و آن ه ــک کار مل ي
ــت و  ــده ای اس ــاب ش ــيار حس ــد، کار بس ــخ ده پاس
نمی تــوان بــدون حســاب وکتاب و بــدون برنامــه 
ــدت  ــه ش ــرورش ب ــا در آموزش و پ ــور م ــرد. کش کارک
ــی و اول  ــال تحصيل ــر اول س ــت. اگ ــور اس کتاب مح
مهــر کتــاب در مدرســه نباشــد و معلــم و دانش آمــوز 
کتــاب نداشــته باشــند، می تــوان گفــت تقريبــًا 
ــه  ــم البت ــد از آن ه ــود و بع ــل می ش ــوزش تعطي آم
بحــران پيــش می آيــد و حتــی وزيــر آموزش و پــرورش 
بايــد جــواب بدهــد و پاســخگوی مجلــس و رســانه ها 
ــر رســيده اســت.  ــاب درســی دي باشــد کــه چــرا کت
ايــن وضعيــت موجــود کشــور ماســت کــه معلمــان و 
دانش آمــوزان و خانواده هــا بــه کتــاب درســی متکــی 

هســتند. 
ــم.  ــورمان داري ــم در کش ــری ه ــرای ديگ ــا ماج م
بســياری از مدرســه ها وســط ســال و تابســتان دنبــال 
تهيــة کتــاب هســتند تــا مقــداری جلــو برونــد و بــه 
صــورت خــاص آمــوزش را شــروع کننــد. اين هــا 
ــن  ــا چني ــد. ب ــاب می گردن ــال کت ــت دنب ــا جدي ب
ــی را  ــرد و کاری مل ــک ک ــود ريس ــی نمی ش وضعيت

ــرد.  ــذار ک ــيتی دارد، واگ ــه حساس ک
ــی کار  ــد، وقت ــد ببيني ــه شــما باي ــر اينک ــة ديگ نکت
چــاپ را پخــش می کنيــد، در ســطح ملــی چــه 
ــل  ــن حمل ونق ــود دارد؟ همي ــش وج ــی براي فايده هاي
را بايــد در نظــر داشــته باشــيد. اگــر الزم باشــد کاغــذ 
هــر کتابــی را تهيــه کنيــد و بفرســتيد بــرای اســتانی 

ما اعتقاد داریم تا جایی که ممکن 
است باید پیش برویم تا تولیدکنندگان 
داخلی هم بتوانند کاالهای باکیفیت و 

خوبی را تولید کنند. 
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ــه  ــا اضاف ــده باشــد، فراينده کــه می خواهــد توليدکنن
می شــوند. درحالی کــه االن کل ايــن امکانــات بــه يــک 
ــذ و  ــط در کاغ ــل فق ــی و حم ــد و جابه جاي ــا می آي ج
محصــول صــورت می گيــرد. نکتــة ديگــر اينکــه وقتــی 
ــی از  ــد، بخش ــد می کني ــا تولي ــاب را يکج ــما کت ش
ــک  ــواًل ي ــا معم ــاًل م ــد. مث ــش می يابن ــا کاه هزينه ه
کتــاب درســی يــک پايــة دورة ابتدايــی را بــرای حــدود 
يــک ميليــون و دويســت يــا يــک ميليــون و دويســت 
و پنجــاه تيــراژ داريــم. ايــن مقــدار روی ماشــين چــاپ 
ــرم  ــاب 6 ف ــا کت ــی وقت ه ــود. گاه ــته می ش رول بس
يــا 7 فــرم دارد. هــر فرمــی از ايــن کتــاب کــه بســته 
می شــود، يــک پليــت حــدود 600 تــا700 هــزار فــرم 
ــم و  ــای آن را می بندي ــار ت ــه چه ــد ک ــد می کن تولي
ــرم را  ــزار ف ــن 600 ه ــد و اي ــگ آن را می زن ــار رن چه
توليــد می کنــد. در واقــع، يــک تيــراژ يــک ميليــون و 
200 هــزار  را بــا دو ســری پليــت توليد می کنيــم. حاال 
اگــر شــما آن را در چاپخانه هــای کشــور توزيــع کرديــد 
چنــد پليــت بايــد مصــرف کنيــد؟ هميــن کــه کارهــا 
ــه  ــد، ن ــز و خــرد  شــوند، هزينه هــا افزايــش می يابن ري
ــز  ــک رشــته هزينه هــای متمرک کاهــش. در ضمــن ي
هــم داريــد؛ مثــاًل هزينــة پشــتيبانی. وقتــی شــما در 
کشــور مثــاًل 20 يــا 30 چاپخانه داشــته باشــيد، هزينة 
واحدهــای پشــتيبانی و تعميــرات و انبــار و ســاير وجود 
دارنــد. اين هــا بايــد در وضعيــت اقتصــادی ـ صنعتــی 
ــور  ــد کش ــه عاي ــود چ ــوم ش ــا معل ــوند ت ــبه ش محاس

ــث  ــه بح ــی ک ــد. جاي ــی می افت ــه اتفاق ــود و چ می ش
مــا تأليــف کتاب هــا بــه صــورت اســتانی اســت )يعنــی 
اســتفاده از افــرادی کــه بتواننــد در محتــوا دخيل باشــند 
ــت.  ــری اس ــث ديگ ــد( بح ــی را بگوين ــگ بوم و فرهن
ــار  ــا را کن ــن مؤلفه ه ــر اي ــی، اگ ــرايط فعل ــی در ش ول
هــم بگذاريــم، مــا هنــوز نتايــج قابــل قبولــی نيافته ايــم 
ــه نفــع کشــور  کــه بگوييــم مثــاًل ايــن اتفــاق بيفتــد ب
ــدارد و  ــود ن ــرايط آن وج ــم ش ــه االن ه ــود. البت می ش
ــن،  ــرد. بنابراي ــد ســرمايه گذاری بزرگــی صــورت بگي باي
ــن  ــده اي ــال آين ــار س ــال ها و چه ــن س ــم انداز اي چش
اســت کــه چنيــن کاری معقــول و بــه صرفــه و شــدنی 
ــتی  ــن کار سياس ــرای اي ــام ب ــه نظ ــر اينک ــت، مگ نيس
داشــته باشــد و اين سياســت بــا برنامــه و ســرمايه گذاری 

الزم خــودش تبييــن و انجــام شــود. 

وقتی کار چاپ را پخش 
می کنید، در سطح ملی چه 

فایده هایی برایش وجود دارد؟ همین 
حمل ونقل را باید در نظر داشته 
باشید. اگر الزم باشد کاغذ هر 

کتابی را تهیه کنید و بفرستید برای 
استانی که می خواهد تولیدکننده 

باشد
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ِيك َقــر ن و َهشت سال
نگاهی به سیر  شكل گیری و تطور سازمان
 پژوهش و برنامه ریز ی آموزشی
محمد دشتي

تأســيس  راه  در  عملــی  گام هــای  نخســتين 
ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی در وزارت 
وزارت  اداری  قانــون  تصويــب  بــا  آموزش وپــرورش 
فرهنــگ )11 شــهريور 1289 هجری شمســي( برداشــته 

ــد. ش
ــاوری  ــت مش ــده، هيئ ــاد ش ــون ي ــم قان ــادة ده در م
ــه  ــف آن ب ــه قســمتی از وظاي ــود ك ــی شــده ب پيش بين

ــود: ــر ب شــرح زي
ـ حل غوامض امور معارف؛

ـ  تسوية اختالفات بين مكاتب و مدارس؛
ـ رد و قبول تأليف معينه برای مدارس و مكاتب؛

ــوازم  ــات و ل ــص تعليم ــداركات نواق ــورت در ت ـ مش
ــی  ــح بعض ــره و ترجي ــوه و غي ــه از وج ــالت ثالث تحصي

ــال. ــات ح ــه مقتضي ــداركات ب ت

ــارف و  ــات وزارت مع 1312: ادارة انطباع
اوقــاف و صنایــع مســتظرفه

ــة  ــي، نظام نام ــری شمس ــاه 1312 هج در 18 بهمن م
اساســی»ادارة انطباعــات وزارت معــارف و اوقــاف و صنايع 
مســتظرفه« بــه تصويــب رســيد كــه از جملــه وظايف آن 

مــوارد زيــر را مي تــوان نــام بــرد:
انعقــاد قــرارداد بــا مؤلفيــن و مصنفيــن و مترجميــن، 
بــرای تهيــة كتــب درســی و مــدارس عالــی و متوســطه و 

ابتدايــی و نظــارت در صحــت انجــام آن.
ـ فراهم آوردن وسايل طبع و نشر فرهنگ فارسي؛

ـ تصحيــح و طبــع آثــار دانشــمندان گذشــتة ايــران )از 
نظــم و نثــر(؛

ـ ترجمة كتب معتبر و معروف ملل خارجه؛
ــی كــه وزارت  ــه كتاب ـ تصــدی طبــع و انتشــار هرگون

معــارف مباشــر طبــع آن اســت؛

ــا  ــن ب ــب مؤلفي ــت كت ــق مطابق ــيدگی و تصدي ـ رس
ــدارس؛ ــمی م ــتور رس دس

ـ جمــع آوری و تدويــن جزواتــی كــه معلميــن مــدارس 
ــر  ــر ه ــد و در آخ ــن مي نماين ــی تدوي ــطه و عال متوس
ســال تحصيلــی طبــع و انتشــار هــر يــك از آن هــا كــه 

شايســتة انتشــار باشــد؛
نشــريات،  و  ســال نامه ها  و  كتــب  جمــع آوری  ـ 
ــی و  ــم عموم ــه تعلي ــوط ب ــه نشــريات مرب ــًا ب مخصوص
شــعب تحصيــالت ثالثــه و فنــی كــه بــه الســنة مختلفــه 
در ممالــك معظمــه و ممالــك همجــوار طبــع و منتشــر 

مي شــود.

1328: ادارة كل نگارش
در ســازمان و تشــكيالت آموزش وپــرورش واحــدی 
ــف  ــه وظاي ــد ك ــكيل ش ــگارش تش ــام ادارة كل ن ــه ن ب
پژوهشــی آن در فاصلــة ســال های1320 تــا 1328 

ــود: ــر ب ــرح زي ــه ش ــی ب ــری شمس هج
ـ جمع آوری اطالعات فرهنگي؛

روابــط  و  امــور  راجع بــه  اطالعــات  جمــع آوری  ـ 
فرهنگــی جهــان و مبادلــة اطالعاتــي؛

ـ ترجمة كتب مفيد؛
ـ چاپ و توزيع كتب تحصيلی و غيرتحصيلي.

در ضمــن، در ســازمان آموزش وپــرورش، واحــد ديگری 
نيــز بــه نــام ادارة امتحانــات و بودجــه بــه وجود آمــده بود 
ــا«ی  ــا و آيين نامه ه ــمت »برنامه ه ــئوليت قس ــه مس ك
آن، مطالعــة اوضــاع اجتماعــي، اقتصــادی و جغرافيايــی 
كشــور ايــران و مطالعــة برنامه هــای ممالــك شــبيه بــه 
ايــران و تهيــه و تنظيــم برنامه هــا و آيين نامه هــای 
ــی و دوره هــای متوســطة  ــه تحصيــالت ابتداي ــوط ب مرب
پســران و دختــران و آمــاده كــردن آن هــا بــرای مطالعه و 
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تصويــب شــورای عالــی فرهنگ بــود. همچنين، بررســی 
ــل ازم  ــة راه حل هاي ــا و ارائ ــص برنامه ه ــب و نواق معاي
ــف  ــود از وظاي ــای موج ــص و تنگناه ــع نقاي ــرای رف ب

مربــوط بــه ايــن واحــد بــوده اســت.
ــاه 1327 هجــری شمســي، در ششــصد و  در 25 دي م
هفتــاد و يكميــن جلســة شــورای عالی فرهنــگ، آيين نامة 
مربــوط بــه تشــكيل هيئــت مخصوصــی بــه نــام »هيئــت 
ــمندان  ــن از دانش ــج ت ــب از پن ــه« )مرك ــف و ترجم تألي
ــا انتخــاب شــورای  رشــته های مختلــف علمــی و ادبــی ب
عالــی فرهنــگ( در ادارة  كل نــگارش بــه تصويــب رســيد 
كــه مســئوليت تأليــف و ترجمــة كتــب درســی و نظــارت 

بــر ايــن امــر بــه شــورای مذكــور واگــذار شــد.
در تيرمــاه 1334 هجــری شمســي، ادارة »مطالعــات و 
ــد  ــدا ش ــا« ج ــات و برنامه ه ــا« از ادارة »امتحان برنامه ه
تــا وظايفــی همچــون تهيــه و تنظيــم و تجديدنظــر در 
ــول  ــرای اص ــی و اج ــای تعليمات ــا و آيين نامه ه برنامه ه
و قواعــد تربيتــی و روان شناســی در مــدارس و تهيــه و 
اجــرای تســت های مختلــف بــرای ســنجش اســتعدادها 
و مطالعــه در پيشــرفت تحصيلــی دانش آمــوزان و 

تعييــن ارزش كار معلمــان را عهــده دار شــود.

1339: ســازمان كتاب هــای درســی 
ــران ای

در ســال 1339 بــا ملحــق شــدن ادارة آمــار بــه ادارة 
فــوق، ادارة كل »مطالعــات و برنامه هــا« تأســيس و 
ــد  ــی در واح ــزی درس ــی و برنامه ري ــات تربيت تحقيق
يــاد شــده متمركــز شــد. براســاس تصويب نامــة جلســة 
1342/7/8 هجــری شمســی هيئــت وزيــران، »ســازمان 
ــدف از  ــد. ه ــه وجــود آم ــران« ب ــای درســی اي كتاب ه
تأســيس ايــن ســازمان در مــاده يــك اســاس نامة آن بــه 

شــرح زيــر بيــان شــده بــود:
بــه منظــور تأليــف و تهيــة كتاب هــای درســی مــورد 
ــاز دبســتان ها و دبيرســتان های كشــور، يــك مركــز  ني
ــران«  ــای درســی اي ــام »ســازمان كتاب ه ــه ن علمــی ب
تحــت نظــر وزارت فرهنــگ، طبــق مقررات زير تأســيس 
ــاس نامه  ــن اس ــادة 6 همي ــن، در م ــردد. همچني مي گ
قيــد شــده بــود: ســازمان دارای يــك دبيرخانــه و يــك 
كتابخانــه شــامل كتاب هــای درســی كشــورهای جهــان 

و كليــة منابــع و مآخــذ الزم خواهــد بــود.
)الزم بــه توضيــح اســت، ادارة كل مطالعــات و برنامه ها 
ــار  ــزي، در كن ــی و برنامه ري ــازوی تحقيقات ــوان ب به عن
ســازمان كتاب هــای درســی و زيــر نظــر معاونــت 
طرح هــا و بررســي ها بــه فعاليــت خــود ادامــه مــي داد(.

ــف و  ــه در وظاي ــی ك ــر تحوالت ــال 1346، در اث در س

تشــكيالت مربــوط بــه شــاخة معاونــت طرح هــا و 
بررســي ها بــه عمــل آمــد، ادارة كل مطالعــات و برنامه هــا 
ــز  ــای مرك ــه نام ه ــد ب ــد جدي ــه واح ــد و س ــل ش منح
تحقيقــات و برنامه ريــزی درســي، دفتــر هماهنگــی 
ــه  ــا ب ــی برنامه ه ــر هماهنگ ــي، و دفت ــای آموزش طرح ه
ــتقيم  ــر مس ــر نظ ــت زي ــد نخس ــه واح ــد ك ــود آم وج
وزيــر، مســئوليت تحقيقــات و برنامه ريــزی مربــوط 
ــای  ــت و واحده ــده گرف ــر عه ــی را ب ــور آموزش ــه ام ب
ــي ها،  ــا و بررس ــت طرح ه ــر معاون ــر نظ ــوم زي دوم و س
امــوری شــامل مــوارد زيــر را بــر عهــده گرفتنــد: تهيــه و 
تنظيــم طرح هــای آموزشــی و پيشــنهاد آن بــه ســازمان 
برنامــه، تشــخيص و پيشــنهاد اولويــت برنامه هــای وزارت 
آموزش وپــرورش در ســطح كشــور، ايجــاد هماهنگــی در 
ــه وســيلة دفاتــر برنامه ريــزی  برنامه هــای تهيــه شــده ب

در سال 1346، در اثر تحوالتی كه 
در وظایف و تشكیالت مربوط به شاخة 
معاونت طرح ها و بررسي ها به عمل آمد، 

ادارة كل مطالعات و برنامه ها منحل 
شد و سه واحد جدید به نام های مركز 
تحقیقات و برنامه ریزی درسي، دفتر 
هماهنگی طرح های آموزشي، و دفتر 

هماهنگی برنامه ها به وجود آمد كه واحد 
نخست زیر نظر مستقیم وزیر، مسئولیت 

تحقیقات و برنامه ریزی مربوط به امور 
آموزشی را بر عهده گرفت و واحدهای 
دوم و سوم زیر نظر معاونت طرح ها و 

بررسي ها، اموری شامل موارد زیر را بر 
عهده گرفتند: تهیه و تنظیم طرح های 

آموزشی و پیشنهاد آن به سازمان 
برنامه، تشخیص و پیشنهاد اولویت 
برنامه های وزارت آموزش وپرورش 

در سطح كشور، ایجاد هماهنگی در 
برنامه های تهیه شده به وسیلة دفاتر 

برنامه ریزی واحدهای دیگر وزارتخانه، 
جمع آوری اطالعات و آمار و تجزیه و 

تحلیل آن ها.
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واحدهــای ديگــر وزارتخانــه، جمــع آوری اطالعــات و آمار 
و تجزيــه و تحليــل آن هــا.

1355: ســازمان پژوهــش و نوســازی 
ــي آموزش

قانــون تشــكيل ســازمانی موســوم بــه ســازمان 
ــاده و  ــر ده م پژوهــش و نوســازی آموزشــی مشــتمل ب
يــك تبصــره، پــس از تصويــب مجلســين وقــت، از تاريخ 

ــد. ــاده ش ــرا نه ــورد اج ــه م ــاه 1355 ب 27 تيرم
در مــادة يــك قانــون مذكــور، تشــكيل ســازمان 
پژوهــش و نوســازی آموزشــی چنيــن تبييــن شــده بود: 
»تحقيــق و بررســی در مســائل كيفــی آموزش وپــرورش 
و ارزشــيابی مســتمر و تنظيــم برنامه هــای تحصيلــی و 
تأليــف و تدويــن كتــب درســی و آماده ســازی مــدارس و 

ــرورش. ــع وزارت آموزش وپ ــی تاب ــات آموزش مؤسس

1358: ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشي

در تاريــخ 1358/12/25، بــه موجــب مصوبــة شــورای 
انقــالب، ضمــن اصــالح قســمتی از قانــون ايــن ســازمان، 
ــزی آموزشــی  ــه ســازمان پژوهــش و برنامه ري ــام آن ب ن
تغييــر يافــت. اهــم وظايــف ســازمان پژوهــش و 

برنامه ريــزی آموزشــی عبارت انــد از:
ــرورش  ــای آموزش وپ ــوای برنامه ه ــش در محت ٭ پژوه
در دوره هــای مختلــف تحصيلــی بــا توجــه بــه نيازهــا و 
ــوزان  ــی دانش آم ــات روان ــی و خصوصي ــه تواناي توجــه ب
هــر دورة  تحصيلــی و تهيــه و تنظيــم برنامه های درســی 
ــالت در  ــرای تحصي ــوب ب ــبت های مطل ــن نس و تعيي

ــف. ــته های مختل ــطوح و رش س
٭ مطالعــه و تنظيــم روش هــای ســاده در زمينــة 

تحصيلــي. ارزشــيابي های  و  امتحانــات 
٭ تأليــف و تدويــن و انتشــار كتب و نشــريات آموزشــی و 
كمك آموزشــی بــرای دانش آمــوزان، معلمــان و مربيــان.

٭ تعييــن و تهيــة مــواد و وســايل آموزشــی و فهرســت 
ــكاری  ــا هم ــی ب ــايل آموزش ــزات وس ــتاندارد تجهي اس
ــدارس كشــور  ــز م ســازمان نوســازی و توســعه و تجهي
ــا و  ــوآوری در روش ه ــرای ن ــای الزم ب ــة طرح ه و تهي
ــه  ــی ب ــای آزمايش ــرای طرح ه ــی و اج ــايل آموزش وس

ــي. ــايل آموزش ــا و وس ــيابی روش ه ــور ارزش منظ

٭ انجــام تحقيقــات بنيــادی در زمينــة بهبــود كيفــی و 
ــرورش. ــی آموزش وپ كّم

٭ برقــرار ســاختن ارتبــاط دائــم بــا معلمــان و 
متخصصــان امــر آموزش وپــرورش و نظرخواهــی از 
ــان در  ــان و فراهــم ســاختن موجبــات مشــاركت آن آن
برنامه ريــزی و برنامه نويســی و ارزشــيابی آموزشــي.
ــع  ــه مناب ــه ب ــا توج ــری ب ــور هن ــش در ام ٭ پژوه
ــت  ــه جه ــری نمون ــار هن ــة آث ــه و ارائ ــالمی و تهي اس
تعييــن خــط مشــی جديــد در زمينــة امــور هنــری در 

آموزش وپــرورش. وزارت 
ــوری  ــيمای جمه ــدا و س ــازمان ص ــا س ــكاری ب ٭ هم
اســالمی ايــران و ديگــر واحدهــا و شــوراهايی كــه بــه 

ــد. ــا وظايــف ســازمان ارتبــاط دارن نحــوی ب
٭ و ... انجــام اقداماتــی كــه شــورای ســازمان در جهــت 

هدف هــای ســازمان ضــروری تشــخيص دهــد.

1386: تصویــب قانــون مقــررات مالــی 
و معامالتــی ســازمان

در تاريــخ 1386/10/24 بــا تصويــب مــاده واحــده ای 
در مجلــس شــورای اســالمي، قانــون مقــررات مالــی و 
ــزی آموزشــی  ــی ســازمان پژوهــش و برنامه ري معامالت

بــه شــرح زيــر تصويــب و ابــالغ شــد.
مــاده واحــده ـ ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی 
آموزشــي، هماننــد دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش عالــی 
و پژوهشــی مشــمول بنــد )الــف( قانــون برنامــة چهارم 
ــوری  ــی جمه ــی و فرهنگ ــادي، اجتماع ــعة اقتص توس
اســالمی ايــران خواهــد بــود و امــور مالــي، معامالتــي، 
تشــكيالتي، اداری و اســتخدامی آن براســاس ايــن 

قانــون عمــل خواهــد شــد.
امنــا  هيئــت  به عنــوان  ايــن ســازمان  شــورای 
محســوب مي شــود و مصوبــات آن پــس از تأييــد وزيــر 
ــود. ــاوری الزم االجــرا خواهــد ب ــوم، تحقيقــات و فن عل

قوانيــن مغايــر بــا ايــن قانــون كان لــم يكــن 
. د د تلقيمي گــر

ــة  ــده در جلس ــاده واح ــر م ــتمل ب ــوق مش ــون ف قان
ــك  ــاه ي ــانزدهم دي م ــورخ ش ــنبه م ــی روز يكش علن
ــورای  ــس ش ــش مجل ــتاد و ش ــيصد و هش ــزار و س ه
اســالمی تصويــب و در تاريــخ 1386/10/19 بــه تأييــد 

ــان رســيد. شــورای نگهب
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اهداف دوره  های 
تحصــيلی نظام 
تعليـــم  وتربيت 
رسمــی عمومی

كتابچه حاضر كه توسط شوراي عالي آموز ش وپرورش تدوين و تنظيم شده است، اهداف دوره هاي تحصيلي 
را با استناد به مصوبة جلسه 952 »شورای عالی آموزش وپرورش« به اين نحو آورده است:

»اهداف دوره های تحصيلي، تجلی اهداف آموزش وپرورش متناسب با ويژگي ها و شرايط سنی دانش آموزان 
است، زمينة دستيابی آنان به شايستگي های پايه را فراهم مي آورد و به رشد متوازن و همه جانبة ايشان كمك 
مي كند. مديران، برنامه ريزان و عوامل سهيم و مؤثر در تعليم وتربيت دانش آموزان، بايد در برنامه ريزی امور، 
سامان دهی فعاليت ها و انجام وظايف خود به گونه ای عمل كنند كه دانش آموزان در پايان هر يك از دوره های 

تحصيلی به اهداف تعيين شده دست يابند«.
اهداف دوره های تحصيلی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش در كتابچه ای تدوين شده و در اختيار 

عالقه مندان قرار گرفته است. اين اهداف به طور خالصه عبارت اند از:
هنري«؛  و  زيبايي شناسی  تعليم وتربيت  »ساحت  اخالقي«؛  و  عبادی  اعتقادي،  تعليم وتربيت  »ساحت 
»ساحت تعليم وتربيت زيستی و بدني«؛ »ساحت تعليم وتربيت علمی و فناورانه«؛ »ساحت تعليم وتربيت 

اجتماعی و سياسي«؛ »ساحت تعليم وتربيت اقتصادی و حرفه اي«.
ساحت های اصلی برای دورة اول ابتدايی شامل پايه های اول تا سوم، دوم ابتدايی شامل پايه های چهارم تا 
ششم، دورة اول متوسطه شامل سه سال اول و دورة دوم متوسطه شامل سه سال آخر تبيين شده اند. هدف 
فراساحتی دوره های تحصيلی نيز به اين شكل بيان شده است: »دانش آموز با كسب مهارت های نوشتاري، 
شفاهي، ادراكی و توليدی زبان، از اين مهارت ها برای حل مسائل يا رفع نيازهای خود در سطح جامعه و 

تحليل موقعيت های پيچيده بهره بگيرد.«
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حس به كار رفته در تصوير در نگاه اسب به پسرك كه 
سرشار از تشكر و قدردانی است با محتوای اثر هماهنگ 

است.
نام درس: » از حيوانات نگهداری كنيم«

كتاب: علوم تجربی اول دبستان، سال1350
تصويرگر: پرويز كالنتري

اشاره
آنچه به عنوان تصويرسازي از آن نام برده مي شود، به 

گونه اي هنر تصويري توضيح دهنده و وصف كننده اطالق 
مي شود.  تصويرگري غالبًا به تجسم و ارائه موضوعي 

مي پردازد كه با زبان نوشتاري يا گفتاري نيز قابل بيان 
است. همين نكته، عمده ترين وجه تمايز تصويرگر از 

نقاش به شمار مي آيد. ممكن است هدف كلي تصويرگر 
قابل فهم كردن يا جذاب كردن موضوعي از يك متن 

باشد )پاكباز، 1378(.

تصويرسازي در كتاب هاي درسي فرصتي براي يادگيري است 
که  متناسب با مخاطب و موضوع، بايد ويژگي  هاي ديگري 
كتاب هاي  برخالف  درسي،  كتاب هاي  در  باشد.  داشته  نيز 
انواع  هستند؛  روبه رو  متن  تنوع  با  دانش آموزان  غيردرسي، 

متن هاي داستاني، مستند و علمي.
آنچه در پي مي آيد، مروري است به تصويرسازي كتاب هاي 
درسي به عنوان رسانه اي در انتقال محتواي متن. اين تصويرها 
از دهة 1340 تاكنون از كتاب های درسی و مجله هاي رشد 

انتخاب شده اند. 

تصويرسازی در 
متنهای آموزشی
محبت اهلل همتياز دهه 1340

همة ما از اين تصوير خاطره داريم . عناصر بومی تصوير 
به خوبی توانسته اند با متن هماهنگ شوند. فضای شاد 

تصوير در ايجاد نشاط در مخاطبان بسيار مؤثر است.
كتاب فارسی دوم دبستان، سال 1347

تصويرگر:   پرويز كالنتري

كوكب خانم زن پاكيزه ای است ...
اين تصوير در حافظة تاريخی چندين 
نسل ماندگار شده است.
سال 1355
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يادتان هست؟
فارسی دبستان سال 1354

انتقال يك مفهوم علمي
در سه فريم تصوير در يك قاب 
كتاب: علوم تجربی دوم دبستان، سال 1351

معجزة حضرت عيسي)ع(.
ارتباط عميق تصويرسازی با مفهوم و درون ماية 

متن برای كتاب های دينی دورة راهنمايي.
تصويرگر: منوچهر درفشه، سال 1358

تصويرگر با الهام از تكنيك قهوه خانه ای توانسته است 
واقعه شهادت حضرت قاسم)ع( را روايت كند.

كتاب: فارسی چهارم دبستان، سال 1385
تصويرگر: حميدرضا رشيديان

مطالعات اجتماعي، چهارم دبستان، 1385
تصويرگر: شيرين شيخي 

دریاي خزر

خلیج فارس
دریاي عمان
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اثرحميدرضا رشيديان براساس داستان حضرت نوح 
)ع(. اين تصوير در كتاب های درسی چاپ نشده است.

نيايش
براساس متنی از كتاب  بخوانيم فارسی دبستان.
برگزيده جشنوارة تصويرسازي.
تصويرسازی خانم فاطمه رادپور

يك تصوير تاريخي؛ بارگاه فرعون.
نيازمند  تاريخی  متون  تصويرسازی  برای  تصويرگر 
اطالعات صحيح است، چون اين گونه تصويرها بايد بتوانند 

اطالعات تاريخی را نيز به دانش آموزان منتقل كنند.

كتاب: تاريخ اول راهنمايي، سال: 1385 
تصويرگر: فرهاد جمشيدی

اثر برگزيده دومين جشنوارة تصويرسازی 
كتاب های درسي، براساس متنی از كتاب درسی 
قرآن دورة دبستان؛ ابراهيم در گلستا ن
تصويرگر: امير نساجي

 مهـــــر621397
تجلیل از مؤلفان



فارسي پنجم دبستان، 1396
تصويرگر: ثنا حسين پور

كتاب: قرآن سوم دبستان، سال 1396
تصويرگر: نفيسه شهدادي

فارسي پنجم دبستان، 1396 
تصويرگر: نرگس دالوري

هديه هاي آسمان، پنجم دبستان، 1396
تصويرگر: حسين آسيوند

هديه هاي آسمان، پنجم دبستان، 1396
 تصويرگر: شيوا ضيايي
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اين تصوير با فضای كودكانه به خوبی با گروه 
سنی مخاطب هم خوانی دارد.

براسا س د استان»غذای خوش مزه«
تصويرگر: مهشيد اژده فر

رشد كودك، شماره1 1395

تناسب تصوير با موضوع بازگشايی 
مدرسه

تصويرگر: مهديه قاسمي
مجله رشد نوآموز شماره 1، 1397

سرفه دارد خاله پاييز درنمي آيد صدايش 
گوشة ايوان نشسته با كالف كاموايش ... 
ارتباط تصوير و متن شعر خاله پاييز 
رشد دانش آموز، شماره 1، مهرماه 1397
تصويرگر: افروز قلي زاده

تصوير روي جلد هديه هاي آسمان، 
سوم دبستان، 1396
تصويرگر: مجيد ذاكري
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مرحومه ژانت ميخائيلي
تصويرگر مجله   های رشد.
عناصر بومی در کارهای ايشان برجسته است.

چندین نسل از مردم سرزمینمان با 
تصویرهاي این بزرگان آشنا هستند

استاد غالمعلی مكتبي
كتاب ابلق، انتشارات مدرسه

از نظر مفهومي، وجه حماسي اين تصوير، 
 با درون مايه داستان كاماًل هماهنگ است.

تصويرسازی واقعه غدير
اثر استاد صادق صندوقی
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سازمان پژ وهش 
در دوره پسا چهل سالگی
محمد ابراهیم  محمدی
دبیر همایش تجلیل از مؤلفان چهـل سـالگي نشـانة رشـد، بلـوغ و عقالنيـت اسـت. در 

ايـن مقوله تفاوتي بين عقالنيت فردي و سـازماني نيسـت. 
همان گونه كه فرد در گذر از چهل سـالگي به رشـد و تحول 
مبتنـي بر كسـب تجربـه و راه ِ رفته مي رسـد، سـازمان هم 
پـس از چهـار دهـه فعاليـت و حركـت، به سـطحي از بلوغ 
و عقالنيـت در توليـد، ارائـة  خدمات و بهره وري مي رسـد. 
چهل سـالگي هـر سـازمان آغـاز بازنگـري، بازسـازي و 
حركت در مسـير انتظارات و مطالبات مبتني بر مناسـبات 
سـازمان و مخاطبـان، به خصـوص جامعة هدف، اسـت. هر 
چنـد تأمل و بازنگري در فرصت هـاي مختلف يك ضرورت 
اسـت، امـا هيچ يـك كاركرد ايـن بازنگـري را كـه لزوماً بر 
شـهامت، جسارت و هوشـمندي در آستانة بلوغ و عقالنيت 

چهل سـالگي مبتني اسـت، ندارد. 
ماهيـت چهل سـالگي بـا تغييرات بـزرگ و سـترگي گره 
 خـورده اسـت و در مقابـل، انتظـارات مبتني بر نقشـة راه و 

حركـت جديـد را ناگزير مي سـازد؛
سـازمان پژوهـش در آسـتانة بلـوغ مبتنـي بـر عقالنيت 
خويـش، گام هاي اساسـي چنـدي برداشـته و حركت هاي 
بزرگـي از جنس تغيير و تطور در نظام برنامه ريزي درسـي، 
تأليـف و ارائـة بسـته هاي آموزشـي كـرده اسـت. تغييرات 
ميدانـي صـورت گرفتـه و نيـز تنـوع و تكثـر رسـانه هاي 
آموزشـي، مطالبات را از سـازمان پژوهش جدي تر سـاخته 

است.
نيك پيداسـت، سـازمان پژوهـش به عنوان نهـاد مغز افزار 
و انديشـه ورز دسـتگاه بـزرگ تعليم و تربيـت نمي توانـد بـه 
تنهايـي پاسـخ گوي همـة مطالبـات و انتظـارات باشـد. لذا 
بـه همراهـي و هم افزايـي بخش هـاي علمـي و آموزشـي 
حاكميتـي و مردمـي نيازمند اسـت. ظرفيت هـاي بيروني، 
از  كـه  علمـي  مردم نهـاد  سـمن هاي  و  انجمـن  به ويـژه 
جنس معلمـان و خانوادة تعليم و تربيت هسـتند، مي توانند 
در راسـتاي سياسـت مرز گسـترانة سـازمان و در راسـتاي 
سـند تحـول بنياديـن و برنامه ريـزي درسـي، مشـاركت 

هم افزايانـه اي داشـته باشـند. 
اسـتفاده از تجربـه و تـوان نهاد هـاي مردمـي و علمـي 
در قالـب نهادهـاي فرهنگـي، علمـي و آموزشـي و نيـز 
انجمن هاي علمي و ظرفيت اسـتان هاي برخـوردار، فرصت 
خوبـي اسـت تـا نهادهـاي مزبـور در بخشـي از محتواهاي 
علمـي و آموزشـي، اعـم از علـوم پايـه و فنـي، در راسـتاي 

سياسـت چند تأليفـي، بـا نظـارت دفتر هـا و شـوراي تأليف 
كتاب هـاي درسـي، بـا سـازمان پژوهـش همـكاري داشـته 
باشـند. ايـن موضـوع هر چنـد يك حركـت مهـم در حوزة 
اسـتفاده از ظرفيت هاي بيروني اسـت، اما به همان نسـبت، 
وظايف و تكليف سـازمان را در بررسـي و تطبيق آن با سـند 
تحـول و برنامة درسـي ملي حسـاس تر و پررنگ تر مي كند. 
سـازمان در گـذر تحول هـاي پيش آمـده بايـد گام هـاي 
درسـي  كتاب هـاي  پايدار سـازي  زمينـة  در  جدي تـري 
)حداقـل بـه مـدت پنج سـال( و پرهيـز از چـاپ همه سـالة 
آن هـا بـردارد. زيـرا اقتضـاي اقتصـاد مقاومتـي در پرهيز از 
هزينة سـربار و حفظ محيط زيسـت و منابع ارزي آن اسـت. 
گرچـه ايـن اقدام در مورد همة كتاب هـا و پايه ها به يكباره 
ميسـر نيسـت، امـا اقـدام و متناسـب بـا آن فرهنگ سـازي 
رسـانه اي و همـكاري برخـي از نهادهـاي ذي نفـع، ماننـد 
محيط زيسـت، شـهرداري، صنعت و تجارت راهگشـا خواهد 

بود. 
شـايد يكـي از جلوه هـاي مهـم تحـول و البتـه تغييـر در 
خدمات رسـاني سازماني، اسـتفاده از ظرفيت فضاي مجازي 
و شـبكه هاي اجتماعي باشـد. ارائة برخي محتواهـا در قالب 
لوح هـاي فشـرده و يـا اسـتفاده از تبلـت دانش آمـوزي، بـا 
وجـود كهنگـي و اشـكاالت وارد بـر آن، يك ضرورت اسـت. 
تغييـر شـكل خدمـات از مكتوب بـه الكترونيـك، به ويژه در 
قالـب پيام رسـان تأسيسـي »رشـد« و يـا پيام رسـان هاي 
موجـود، ضمـن توسـعة دامنة خدمات و نوسـازي پيوسـتة 
از  پرهيـز  و  صرفه جويـي  در  بسـزايي  سـهم  اطالعـات، 
هدررفـت منابع دارد و در گردش سـريع اطالعات و توسـعة 
ارتباطـات كمك خوبي خواهـد بود. ارائـة ده ها مجلة علمي 
و آموزشـي تخصصـي و عمومـي، اقدامـي هوشـمندانه در 
ترغيـب بدنة عظيـم آموزش و پـرورش از صف تا سـتاد براي 
چرخـش از ارائة محتواي تكميلـي و دانش افزايي كاغذي به 
الكترونيكي خواهد بود. گرچه اين چرخش مثل بسـياري از 
ريل گذاري ها نيازمند ريسـك پذيري شـهامت مندانه اسـت. 
گرچه سـختي ها و دلسـردي ها در زمينة تعديـل نيروي كار 
و امكانـات و تأسيسـات صنعتـي و چاپي اسـت، اما واقعيتي 
غيرقابـل اجتنـاب اسـت كـه از زمـان معقـول و طبيعي آن 

ديرزماني گذشـته اسـت.
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حسن مظاهری

هم سو سازی  در  مؤلفان  و  برنامه ريزان  زيستة  تجربة  آيا 
کتاب های دوازده ساله با اسناد تحولی به اشتراک گذاشته شد؟
اسالمی  جمهوری  ملی  درسی  برنامة  »سند  ابالغ  از  بعد 
ايران« به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در اسفندماه 
بنيادين  تحول  اسناد  عملياتي سازی  برای  کميته ای   ،1391
آموزش و پرورش تشکيل شد. يکی از وظايف اين کميته، انجام 
تکليفی بود كه »شورای عالی آموزش و پرورش« برای سازمان 
تعيين كرده بود و در پانويس صفحة 19 اين سند به آن اشاره 
شده بود. طبق اين تكليف سازمان موظف بود، اهداف دوره های 
تحصيلی چهارگانه را تدوين و برای تصويب به شورای عالی 
ارسال كند. کارگروه تخصصی تدوين اهداف دوره های تحصيلی 
پيشينة  »گردآوری  آن  کار  دستور  اولين  كه  شد  تشکيل 

هدف نويسی« بود.
سال  در  ايران  اسالمی  جمهوری  آموزشی  نظام  در  اگرچه 
به  ولی  شده اند،  تصويب  و  تدوين  آموزشی  اهداف   1379
صراحت عرض کنم، هيچ گونه سند و مدرک علمی به عنوان 
منابع  آن  در  که  نيامد  بدست  هدف نويسی  عملياتی  سابقة 
تدوين اهداف، فرايند هدف نويسی، نحوة ارتباط اهداف دوره ها 
و ساحت های يادگيری، اعضای تدوين کنندة اهداف و مواردی 
از اين قبيل ثبت و ضبط شده باشد. به همين خاطر، انرژی 
و زمان فراوانی برای تدوين اهداف دوره های تحصيلی صرف 
شد كه تقريبًا راه نرفته ای به حساب آمد. بنابراين، انجام اين 
کار، شبيه اجرای پژوهشی شد که بدون پيشينة تجربی است و 
استادان دانشگاهی، انجام اين گونه تحقيقات را به دليل دشواری 

کار توصيه نمی کنند.  
نمونة ديگری که می توان در اين خصوص مطرح كرد، فرايند 
ايران برای  برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی  تدوين سند 
اولين بار در سال 1384 بود که در سال 1391 تصويب و به 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی ابالغ شد. اما خروجی 
يا 7 سال حاصل شده، همان  اين فرايند كه ظرف حدود 6 
آن  نگاشت ششم  تقريبًا  که  است  سند حدود 50 صفحه ای 
محسوب مي شود. سؤال اينجاست كه »دانش ضمنی« )پنهان 
و در ذهن ها و تجربة زيستة نوشته نشده( متوليان اين امر و 

پيران سخن 
ز تجربه كجا 
می گويند؟

همچنين فرايندها و رويه های دستيابی به خروجی، چگونه و 
در کجا برای پژوهشگران و متخصصان آينده ثبت و ضبط شده 
است؟ چرا که کاری چنين کليدی و گسترده که خروجی اش 
50 برگ شده است، چه بسا بايد پنج هزار برگ سند پشتيبان 
البته منظور از دانش ضمني، دانشی فراتر از متن  می داشت. 
صورت جلسات است. ديگر اينکه اين دانش چگونه برای واکاوی، 
بررسی و نقد در اختيار دانشگاهيان و متخصصان قرارگرفته و به 

اشتراک گذاشته شده است؟
دورة  رياضی  کتاب های  تغيير  موضوع  عينی تر،  مصداقی 
ابتدايی است كه از سال 1391 به بعد )بعد از سال ها تغيير 
نكردن(  شروع به تغيير كردند. اواًل  استدالل های اين تغيير 
و تحول چه بود و بر اساس كدام  پژوهش ها و تحقيقات تغيير 
کتاب درسی رياضی ضرورت پيدا کرد؟ ثانيًا فرايند طی شده 
که به تأليف صدوچند صفحه کتاب درسی رياضی منجر شد، 
چيست؟ در کجا ثبت شده و چگونه به اشتراک گذاشته شده 
است؟ معلم به عنوان متولی اجرای آن چقدر در جريان رويه های 

پشت صفحة کتاب است؟
تجربيات  چه  و  طرح اند  قابل  فراوان  مثال ها  دست  اين  از 
ارزشمند و دانش بی نظيری که طی سال های گذشته در اين 
سازمان کسب شده اند و کارشناسان و مديران در ذهن خود 
سازمان  با  مرتبط  سؤال  چند  مسئله ها،  اين  پی  در  برده اند! 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی پيش می آيد:
اسناد،  شامل  سازمان،  در  موجود  دانش  می توان  1. چگونه 
صورت جلسه ها و مکاتبات علمی، و غيره را ثبت، سازمان دهی 
و ذخيره كرد که به آسانی و با حفظ جامعيت و مانعيت قابل 

بازيابی باشد؟
مديران،  نشدة  مکتوب  و  ضمنی  دانش  می توان  چگونه   .2
برنامه ريزان، مؤلفان و کارشناسان سازمان را آشکار كرد و بين 
مخاطبان آن دانش به جريان انداخت، تا به خلق دانش منجر 

شود؟
با هدف  دانش در سازمان،  اشاعة  فرهنگ  نهادينه سازی   .3
ايجاد دغدغه در مديران و کارشناسان سازمان به منظور ثبت، 
اشتراک گذاری و خلق دانش جديد، با چه ساز و کاری اتفاق 

مي افتد؟
مأموريت های  جنس  و  سازمان  کاری  ماهيت  آنجاکه  از   .4
آن به گونه ای است که روزآمد شدن و خلق دانش جديد از 
ضروريات تحقق برنامه های سازمان است، چگونه می توان زمينة 

هم افزايی و خلق دانش جديد در سازمان را فراهم آورد؟
بنابراين پيشنهاد می شود، بعد از هشت سال کار نفس گير در 
هم سوسازی کتاب های درسی دوازده ساله، زمانی برای تدوين و 
ترسيم فرايند طی شده به منظور انجام اين کار، ثبت تجربه های 
کسب شده در اين مسير، و به اشتراک گذاری آن با کارشناسان، 
مؤلفان، انديشمندان، دانشگاهيان و معلمان در دستور کار قرار 
گيرد، تا با دريافت ديدگاه ها و نظرات مخاطبان، و هم افزايی، 
خلق دانش جديدی اتفاق افتد. چه بسا در اين وادی حاشيه 
گران تر از متن است؛ حاشيه هايی که می توانند چراغ راه هايی 

روشن تر، درست تر و ساده تر در آينده باشند.
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اشاره
سـيزدهمين همايش تجليل از مؤلفان و پديدآورندگان 
مـواد و رسـانه هاي آموزشـي بـا مشـاركت سـازمان ها 
و  سـازمان ها  مي شـود؛  برگـزار  دولتـي  نهادهـاي  و 
نهادهايـي كه هركـدام در طرح موضوع مربـوط به خود، 
در كتـاب درسـي، دغدغـه اي دارنـد و يـا عالقه مندنـد 
در ترويـج فرهنـگ مطالعـه و نيـز موضوعـات تخصصي 
كتاب هاي درسـي سـهمي داشـته باشـند. در اين دوره، 
شـركت پسـت جمهوري اسـالمي ايران كـه بزرگ ترين 
شـركت دولتـي خدمات رسـان از گذشـته هاي دور تـا 
بـه امـروز اسـت، بـا مشـاركت خـود در ايـن همايـش، 
تمبـري اختصاصي ويـژة اين همايش طراحي و منتشـر 

كرده اسـت. تمبـِر اختصاصـي همايش بيانگـر اهميت 
موضـوع در كتـاب درسـي اسـت تـا مانـدگاري آن در 

يادهـا و خاطره هـا كمـك كنـد.
بـه همين مناسـبت و به پاس چـاپ تمبر اختصاصي 
كتاب هـاي درسـي، توجـه شـما را بـه مقالـه اي جلـب 
به عنـوان  تمبـر  قدمـت  و  تاريـخ  بـه  كـه  مي كنيـم 
سـفيران  به عنـوان  تمبـر  انـواع  جهانـي،  رسـانه اي 
فرهنگـي و عامـل پيونـد فرهنگ هـا پرداختـه اسـت و 
نشـان مي دهـد تمبـر رسـانه اي بـدون مـرز محسـوب 

مي شـود.
حـدود دو قـرن اسـت كـه تمبـر در جوامـع بشـري 
اسـتفاده مي شـود. در طـول اين مـدت، سـاالنه در هر 
كشـور هزاران قطعه تمبر چاپ و منتشـر شـده اسـت. 
ايـن قطعـة كوچـك، پنجـرة فراخي اسـت كه بـه روي 
فرهنـگ بي انـكار و تاريـخ بدون تحريف هر سـرزميني 
گشـوده مي شـود. بـه بيانـي ديگـر، تمبر نشـان و نماد 

فرهنـگ و تاريـخ كشـورها به شـمار مي رود.
بـه منزلـة قطعـه كاغـذي  نـگاه نخسـت  تمبـر در 
چهارگـوش و مصـور اسـت كـه به عنوان هزينة پسـتي 
كوچـك،  كاغـذ  ايـن  ولـي  مي نشـيند،  پاكـت  روي 
در كنـار ارزش هـاي هنـري و زيباشـناختي اش، يـك 
رسـانة ارتباطي مؤثر محسـوب مي شـود كه بـا قابليت 
پيام رسـاني گسـترده و فراگير خود، از جهات فرهنگي، 
اجتماعـي، تاريخـي، اقتصـادي و سياسـي نقش هـاي 

گوناگونـي ايفـا مي كنـد.
نخسـتين تمبـر جهـان در سـال 1840 ميـالدي در 
انگلسـتان چاپ و منتشـر شد و 25 سـال بعد، در سال 
1865 ميـالدي )1244 شمسـي( اولين تمبـر ايراني با 
عنـوان »باقري« به چاپ رسـيد. پـس از آن، تصاويري 
تمـدن،  تاريـخ،  ابنيـه،  اقتصـاد، هويـت،  فرهنـگ،  از 
مذهـب، طبيعـت، ورزش، سياسـت و غيـرة ايـران بـر 
قـاب تمبـر نقـش بسـت و جاودانـه شـد؛ قاب هايي كه 
تاريـخ كهن ايـن سـرزمين را روايت مي كننـد فرهنگ 
تصويـر مي كشـند.  بـه  را  مردمانـش  غنـي  تمـدن  و 
دالوري هـا و رشـادت شـهيدان و قهرمانانـش را فريـاد 
مي زننـد و ابهـت و عظمـت ابنيـه، مشـاهير و ميـراث 

فرهنگـي اش را بـه رخ مي كشـند.
آمارهـا حاكـي از آن انـد كـه از آغـاز پيدايـش تمبـر 
در ايـران تـا پايـان دورة قاجـار 536 قطعـه و در دورة 
پهلـوي اول 248 قطعـه تمبـر چـاپ و منتشـر شـده 
اسـت. تعداد تمبرهـاي يادبود و جـاري پيش از انقالب 
در دورة پهلـوي دوم بـه 431 عنـوان و تعداد تمبرهاي 
يادبـود و جـاري بعـد از انقالب تاكنون بـه 800 عنوان 
مي رسـد. در سـالي كه پشـت سـر نهاديم نيز 7 عنوان 

ديگـر به چـاپ رسـيده اند.

اكرم امینیان
كارشناس ارتباطات

َتمبر؛ َدريچه ای 
به ُوسـَعت ِيك 
َســــر َزمين
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سفیر فرهنگي تمبري براي همه
پسـت  ملـي  شـركت  كـه  تمبرهايـي  انـواع  از  يكـي 
جمهـوري اسـالمي ايـران منتشـر مي كنـد، »تمبرهـای 
جـاري« اسـت. درواقـع، ايـن تمبرها هـدف اصلـي ايجاد 
تمبـر بوده انـد. يعنـي بـراي پرداخـت هزينه هاي پسـتي 
شـمارگان  در  جـاري  تمبرهـاي  مي شـوند.  اسـتفاده 
ميليونـي چـاپ مي شـوند و قيمت هـاي آن هـا متفـاوت 
اسـت و بنـا بـه مسـافت ارسـال نامـه، از چند عـدد آن ها 

مي شـود. اسـتفاده 
»تمبرهـاي يـادگاري« نيـز ديگر تمبرهايي هسـتند كه 
بسـيار ديده ايـم. ايـن تمبرهـا بـه مناسـبت هاي خـاص، 
يـا  شـخصيت  يـك  بزرگداشـت  معيـن،  موضوع هـاي 
نشـان دادن يـك واقعـة مهـم منتشـر مي شـوند. معمواًل 
شـاخصه يـا نمـاد فرهنگي خاصـي دارند و نشـانه هايي از 
مردم شناسـي كشـور در آن هـا ديده مي شـود. اين دسـته 
از تمبرهـا از نظـر تنـوع رنگ و طرح، نسـبت به تمبرهاي 

جـاري ارزش هنـري بيشـتري دارند.
پسـتي  مصـرف  بـه  نـدرت  بـه  يـادگاري  تمبرهـاي 
مي رسـند، چـرا كـه شـمارگان كمـي دارنـد و در مـدت 
محـدودي منتشـر مي شـوند. درواقـع اين تمبرها بيشـتر 
تمبرهايـي  همـان  اين هـا  دارنـد.  كلكسـيونري  ارزش 
هسـتند كـه همـه مي تواننـد بـا مراجعـه به دفاتر پسـتي 
بـه  را  خـود  كلكسـيون هاي  و  شـوند  آن هـا  مشـترك 
تازه تريـن تمبرهـاي منتشـر شـده مزيـن كننـد. در حال 
حاضـر، تعداد مشـتركان دائمي تمبر شـركت ملي پسـت 

نزديـك بـه 18 هـزار نفـر اسـت.
در كنـار ايـن دو دسـته تمبـر، از نوعـي تمبـر مي تـوان 
نـام بـرد كـه هـر كـس مي توانـد آن را از عكـس يـا طرح 
مـورد نظرش به پسـت سـفارش دهد. اين تمبـر به تعداد 
محدود و براسـاس سـفارش مشـتري، به مناسـبت هايي، 
نظيـر اعيـاد و جشـن ها و مناسـبت هاي شـخصي نظيـر 
تولـد يـا ازدواج يـا حتـي قبولـي در كنكـور، در كنـار 
تمبرهـاي ويـژه اي كـه بـه هميـن منظـور تهيه شـده اند، 

چـاپ و منتشـر مي شـود.
هـر »تمبر اختصاصـي« دو قطعه دارد؛ يـك قطعة ثابت 
و يـك قطعة متغير. قطعة ثابت همـان قطعة داراي ارزش 
اسـت. درواقـع، ايـن قطعـه، تمبرهـاي جـاري ارائه شـده 
توسـط شـركت ملي پسـت اسـت كه مشـتري، به سليقة 
خـود يكـي را انتخـاب مي كنـد تـا در كنـار تصويـري كه 
در نظـر گرفتـه اسـت، قـرار گيـرد. قطعه متغير يـا همان 
تصويـر، آرم يـا لوگـوي دلخـواه مشـتري اسـت. نكتـه اي 
كـه در اسـتفاده از اين گونـه تمبرهـا بايد يادآور شـد، اين 
اسـت كه اگـر متقاضِي تمبـر اختصاصي بخواهـد از تمبر 
خود روي مرسـوالتش اسـتفاده كند، بايد هـر دو قطعه را 

بـا هـم روي پاكت الصـاق كند.
تمبـر اختصاصي همچنين مي تواند براسـاس سـفارش 
اشـخاص حقيقـي و حقوقـي، به منظـور انجـام تبليغات 
مؤثـر، چاپ و منتشـر شـود كـه به آن »تمبـر تبليغاتي« 
اطـالق مي شـود. حداقل شـمارگان تمبـر تبليغاتي براي 
متقاضـي 200 هـزار مجموعه اسـت. مشـتريان شـركت 
پسـت مي تواننـد بـا مراجعـه بـه دفاتر پسـتي يا سـايت 
شـركت http//stamp.post.ir درخواسـت چـاپ تمبر 
اختصاصـي بدهنـد و خاطره هاي زندگي خـود را ماندگار 

. كنند
تمبر گوياي تمدن و فرهنگ هر كشـور اسـت. از اين رو 
مي توانـد ابزاري مؤثر براي گسـترش و شناسـاندن آداب، 
اخـالق، منـش، آيين، رسـوم، عادات و سـنن مردمان آن 
سـرزمين باشـد. تمبر، بـه واسـطة اينكه سـندي قانوني 
و معتبـر محسـوب مي شـود، كاركرد ارتباطـي توانمندي 

در امـور فرهنگي دارد.
در كشـور مـا نيـز از طريق چاپ و انتشـار تمبـر مي توان 
فرهنـگ ايـران اسـالمي را تقويـت و صـادر كـرد. حتـي 
مي تـوان از آن به عنـوان سـفيري بـراي فرهنگ سـازي و 
انتقـال فرهنگ غني كهن جامعة ايران به آيندگان و سـاير 
جوامـع اسـتفاده كـرد و بـه عظمـت و قدمت كشـور باليد.

آیینة تاریخ
در  مي زنيـم،  ورق  را  تمبـر  آلبوم هـاي  كـه  هنگامـي 
ميـان انبـوه ايـن قاب هاي كوچـك، تمبرهايي به چشـم 
مي خورنـد كـه تصويرهاي افـراد و شـخصيت هاي بنام و 
بـزرگ بر آن حك شـده اند. بسـياري از تمبرهاي پسـتي 

تمبر پستي ابزاري ارتباطي و نوعي 
رسانة ملي اثربخش است كه مرزهاي 
جغرافیایي را در نوردیده و پیوندي 
مستحكم بین مردمان سرزمین ها و 

كشورها، از هر ملتي، مذهبي، زباني و 
نژادي برقرار مي كند. تمبر رسانه اي مصور 
و دیداري است كه با زبان تصویر با همه 
سخن مي گوید؛ زباني كه به مترجم نیاز 
ندارد و هركس آن را مي شناسد؛ زباني 
كه پیامش از تمامي تقسیم بندي هاي 

جغرافیایي، نظام هاي سیاسي و 
طبقه بندي هاي اجتماعي عبور مي كند 
و بي هیچ دخل و تصرفي به مخاطب 

مي رسد.
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خيره كننـده آن هايـي هسـتند كـه واقعيـت رويدادهـا، 
برجسـتة  شـخصيت هاي  چهـرة  و  تاريـخ،  و  وقايـع 
تاريخ سـاز و درخشـان و نخبـگان شـاخص كشـور را كه 
در اعتـالي فرهنـگ و عظمـت ايـران نقـش ارزشـمند 
دالوري هـا،  رشـادت ها،  همچنيـن  و  دارنـد  و  داشـته 
افتخارآفريني هـا و جان فشـاني هاي شـهيدان، جانبـازان 
و ايثارگـران جنـگ تحميلـي و انقـالب اسـالمي را )كـه 
همـگان اعتبـار و اسـتقالل ميهن اسـالمي را مديون آن 

مي داننـد( بـه تصويـر كشـيده اند.
آنچـه در تاريـخ تمبـر كشـور مـا اهميتـي بسـزا دارد، 
رونـد  اسـالمي،  انقـالب  پيـروزي  بـا  كـه  اسـت  ايـن 
دسـتخوش  تمبـر  انتشـار  و  چـاپ  سياسـت گذاري 
حياتـي  و  مهـم  وقايـع  ثبـت  شـد.  عظيـم  تحوالتـي 
انقـالب اسـالمي و نكوداشـت و بزرگداشـت چهره هـا و 
شـخصيت هاي بـزرگ در قالـب تمبـر، از رويكردهـاي 

مهـم دورة اسـالمي بـه شـمار مـي رود.

رسانة بدون مرز
تمبـر پسـتي ابـزاري ارتباطـي و نوعـي رسـانة ملـي 
اثربخـش اسـت كه مرزهـاي جغرافيايـي را در نورديده و 
پيوندي مسـتحكم بين مردمان سـرزمين ها و كشـورها، 
از هـر ملتـي، مذهبـي، زبانـي و نـژادي برقـرار مي كنـد. 
تمبـر رسـانه اي مصـور و ديـداري اسـت كـه بـا زبـان 
تصويـر بـا همـه سـخن مي گويـد؛ زبانـي كه بـه مترجم 
نيـاز نـدارد و هركس آن را مي شناسـد؛ زباني كه پيامش 
نظام هـاي  جغرافيايـي،  تقسـيم بندي هاي  تمامـي  از 
سياسـي و طبقه بندي هـاي اجتماعـي عبـور مي كنـد و 

بي هيـچ دخـل و تصرفـي بـه مخاطـب مي رسـد.

هنري ماندگار
امـروزه در خلـق ايـن تابلـوي مينياتـوري هـزار نقش، 
تكنيك هـاي هنـري، بـا ذوق و سـليقه اي خـاص بـا هم 
درآميخته انـد. ايـن خـود شـاهكاري برجسـته به شـمار 
مي آيـد، بـه طـوري كـه فـن طراحـي تمبـر در سـابقة 
كاري فرهيختـگان هنـري افتخـاري بـس بزرگ اسـت. 
عـالوه بـر طراحـي، تمبرشناسـي و جمـع آوري تمبـر را 
نيـز مي تـوان در زمـرة هنرهـاي مفـرح و سـرگرم كننده 
بـه شـمار آورد. دوسـتداران ايـن هنـر، بـا طبقه بنـدي 
مجموعه هـاي  كاغـذي  قاصـدان  ايـن  از  موضوعـي، 
ارزشـمندي مي آفريننـد كـه تاريـخ، تمـدن، فرهنـگ و 

سرگذشـت يـك ملـت را زنـده و جاودانـه مي كننـد.
همچنيـن، مجموعه هـاي تمبـــــــــر، از يـك  سـو 
اندوخته هاي اقتصادي ارزشـمندي بـراي مجموعه داران 
محسـوب مي شـوند و از سـوي ديگـر مي تواننـد بـازار 

صـادرات را رونقـش بخشـند و بـه سـودآوري كشـورها 
كمـك كننـد. عـالوه بـر ايـن، بـا گسـترش فعاليـت اين 
و  تمبـر  فرهنـگ  ترويـج  و  توسـعه  زمينـة  در  بخـش 
تمبرشناسـي، ايـن مهم مي توانـد به اشـتغال زايي و رونق 

و كسـب وكار بينجامـد.
متأسـفانه، امروزه در كشـور ما تمبر جايگاهي ناشناخته 
دارد و ايـن بـراي ملتـي بـا تمدنـي ديرينـه و فرهنگـي 
درخشـان چـون ايـران واقعـًا حيـف اسـت! درواقـع، بـه 
دليـل نبـود تنـوع و جذابيـت تمبرهـاي پسـتي، اين هنر 
مهجـور مانـده و نسـل نوپا و جـوان چندان رغبتـي به آن 
نشـان نمي دهنـد و بـا جديـت و به صـورت حرفـه اي بـه 
جمع آوري و حفظ اين اسـناد ارزشـمند ملي نمي پردازند. 
از ايـن رو، شـركت ملي پسـت، به عنـوان بانـي اصلي تمبر 
كشـور، با همكاري شـورالي عالي تمبر، متنوع سـازي اين 
اثـر هنـري و ارتقاي جايگاه آن را در دسـتور كار خود قرار 
داده اسـت و در نظر دارد با مشـاركت فرهيختگان هنري 
و خلـق آثـار بديـع، شـوق و انگيـزة جوانـان و نوجوانان را 
بـراي ورود بـه عرصة تمبـر برانگيزد و اين هنر ارزشـمند 
و ميـراث گرانبهـا را پـاس دارد و جايـگاه آن را در كشـور 

تثبيـت و تقويـت كند.

تمبر مشترك؛ عامل پیوند ملت ها
در اقدامـي نويـن و زيبـا، كشـورهاي دنيـا كوشـيده اند 
از وراي تمبـر پيونـد خـود را بـا سـاير كشـورها تحكيـم 
بخشـند و روابـط دوسـتي خـود را تقويـت كننـد. ايـن 
كشـورها از يك سـو بـا صحه گذاشـتن بر ايـن موضوع كه 
تمبـر مهم تريـن سـفير فرهنگي هر سـرزميني به شـمار 
مـي رود، هريـك گوشـه اي از قرابت هـاي تمـدن غنـي و 
ارزش هـاي فرهنگـي خـود را به طـور مشـترك در قـاب 
تمبـر نهادنـد و آن را در خاطرة مردمان ديگر سـرزمين ها 
جاويـد مي سـازند. از سـوي ديگـر، بـر پيونـد بـرادري و 
اتحـاد ناگسسـتني خود مي بالنـد. درواقع، تمبر مشـترك 
را مي تـوان نقطـة عطفـي در تاريخ روابط كشـورها و مهر 
اطميناني بر مشـاركت سياسـي فرهنگي آنـان تلقي كرد.
شـركت ملـي پسـت جمهـوري اسـالمي ايـران تاكنون 
توانسـته اسـت بـا برخـي كشـورها نظيـر برزيـل، چيـن، 
روسـيه، هندوسـتان، ونزوئـال، اوكرايـن، اسـپانيا، كوبـا، 
قزاقسـتان، قرقيزسـتان، مغـرب، تاجيكسـتان، پرتغـال، 
مراسـم  در  را  مشـترك  تمبـر   19 تركيـه،  و  مكزيـك 
نماديـن، بـا حضـور سـفرا و مقامات پسـتي آن كشـورها 

كند. منتشـر 
همچنيـن، در راسـتاي توسـعة فعاليت هـاي بين المللي، 
در سـال هاي اخيـر هشـت نمايشـگاه مشـترك تمبـر نيز 

برگزار شـده اسـت.
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اشاره
يکی از فراينــــــــــدهای تاريخی 
ارزشمند، رشد و توسعة آموزش های 
فنی وحرفه ای در ايران و جهان است. 
هر  آشنايی  به منظور  مقاله  اين  در 
پديدة  اين  با  مخاطبان  بيشتر  چه 
اشاره ای کوتاه  ابتدا  اثربخش،  و  مهم 
به سير تکاملی صنايع و آموزش های 

و  داشته ايم  جهان  در  فنی وحرفه ای 
سپس آموزش های فنی وحرفه ای ايران را 

از انقالب اسالمی  در دو دورة قبل و بعد 
تحليل کرده ايم. همچنين اشاره ای به فرايند 

برنامه ريزی و تاريخچة کتاب ها داشته ايم.

هنرستان  فخريه،  مدرسة  دارالفنون،  کلیدواژه ها: 
هنرستان  فنی وحرفه ای،  آموزش های  تهران،  صنعتی 
ايران و آلمان، دنيای کار، برنامة درسی تلفيقی، مهارت، 

شايستگی، بستة آموزشی

روند رشد آموزش های فنی  وحرفه ای در 
جهان 

در سدة هفدهم ميالدی، با توجه به اوضاع اقتصادی 
قشرهای  به  آموزش  اروپايی،  کشورهای  سياسی  و 
و  داشت  اختصاص  اشراف  و  ثروتمندان  مانند  خاص، 
تودة مردم از آن بی بهره بودند. در آن زمان، خانواده ها 
و اصناف مسئوليت مهارت آموزی نسل جوان را برعهده 
استاد ـ شاگردی آموزش  به روش  داشتند و مهارت ها 
داده می شدند و مانند روش سنتی در ايران، پسر شغل 
پدر را انتخاب می کرد. گسترش نياز جامعه به نيروی کار 
ماهر و متخصص سبب انقالبی عظيم شد که به »انقالب 

صنعتی1«  انجاميد. 
انقالب صنعتی از سال 1750 آغاز شد و آموزش های 
فنی وحرفه ای را به شدت تحت تأثير قرار داد. هم زمان با 
آن، صنايع پارچه بافی نيز کار خود را در انگلستان آغاز 
کردند. در سال 1769 ماشين بخار توسط جيمز وات2 و 
قايق بخار به وسيلة همکار وی، رابرت فولتن3 اختراع شد. 
نقشی  انگلستان  کشور  گفت  می توان  اين  ترتيب  به  
اساسی در تأسيس و رشد صنايع کوچک و کارخانه های 
کوچک و بزرگ و توسعة آموزش های فنی وحرفه ای در 
جهان داشته است. زيرا گسترش صنايع ماشينی و ارتباط 
تعليم و تربيت با آموزش های فنی وحرفه ای، عامل مهمی 
در تأمين نيروی ماهر موردنياز بازار کار محسوب می شود. 

تا ريخِچه    سیدمحمود صموتی
ُهَنرستان هاِی 
َفنی وِحرفه ای در 
َجهان و ايران

همين  فرهنگی از  تبادل  زمان 
اولين  گرفت.  شکل  کشورها  بين  مهارت  کسب  برای 
کشوری که به منظور پاسخ گويی به نيازهای صنعتی، به 
برنامه ريزی مدون و طراحی برنامة آموزش فنی وحرفه ای 
بعدها مدرسه های مشترک  بود.  آلمان  زد، کشور  دست 
پسرانه بين »آلمانـ  انگليس«، »اتريشـ  سوئد« و »ايتاليا 
ـ فرانسه« داير شدند و اين روند برای ساير کشورها ادامه 
فنی وحرفه ای  مدرسه های  در  تحصيلی  رشته های  يافت. 

اوليه در اروپا، ريسندگی، بافندگی و مبل سازی بود. 
از  يکی  آن،  پايان  و  ادامه  و  اول  بروز جنگ جهانی  با 
مشکالت اساسی جامعة صنعتگران، تأمين نيروی انسانی 
تکنسين  يا  سرکارگر  که  بود  مهندس  و  کارگر  بين 
از  حمايت  قانون  اولين  دهد.  پوشش  را  آن  می توانست 
آمريکا  در   1917 سال  در  فنی وحرفه ای  آموزش های 
تصويب شد. کشورهای آلمان و آمريکا از اولين کشورهايی 
بودند که در برنامه های آموزش فنی وحرفه ای خود بازنگری 
و آن را به روز کردند. در طول جنگ جهانی اول تقريبًا 
همة فعاليت های صنعتی، آموزشی و پژوهشی در زمينة 
فنی وحرفه ای در خدمت فعاليت ها و امور نظامی بود. پس 
از پايان جنگ به تدريج اين خدمات توزيع شدند و در 

راستای نيازهای رفاهی جامعه قرار گرفتند. 
با وجود رشد و توسعة شگفت انگيز صنايع و فناوری های 
آن در قاره های اروپا و آمريکا در عصر حاضر، کشورهای 
و  زمينه های صنعتی  در  ماهر  نيروی  کمبود  با  ذی ربط 
خدماتی در سطح کارگر ماهر و تکنسين مواجه هستند و 
اين نوع خدمات فنی در همة زمينه ها بسيار گران قيمت اند.
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در  فنی وحرفه ای  آموزش های  رشد  روند 
ایران

با توجه به تمدن اقوام ايرانی و وجود صنايع دستی سنتی 
وسيع و صنعتگران ماهر در ميان آنان در گذشته های دور، 
ساير  مانند  ايران  در  فنی وحرفه ای  آموزش های  تحوالت 
تغييرهای  و  پيچيدگی ها  نوسان ها،  از  جهان  کشورهای 
از  بوده است. شروع آن را می توان  گسترده ای برخوردار 
قرن پانزدهم ميالدی و زمان تيموريان دانست که تاکنون 
بيشينة  دارای  ايران  کشور  اينکه  وجود  با  دارد.  ادامه 
طوالنی در زمينة صنايع، به خصوص صنايع  دستی است و 
هميشه استادکاران و صنعت کاران ماهر، خالق و کارامدی 
را پرورش داده است، ولی به دليل جنگ های طوالنی و 
ناخواسته از زمان نادرشاه افشار تا شروع سلسله قاجاريه، 
پيشرفتی  فنی وحرفه ای  آموزش های  زمينة  در  نتوانست 
داشته باشد و هم گام با کشورهای اروپايی رشد و توسعه 

يابد. 
پس از انعقاد قراردادهای »گلستان« )1228ق/ 1191ش( 
و »ترکمن چای« )1243ق/ 1206ش(، وضعيت نابسامان 
نيروی انسانی موردنياز ماهر و فنی، زمامداران وقت را به 
نياز کشور و گسترش  تأمين  برای  اين فکر واداشت که 
آموزش های فنی وحرفه ای از ساير کشورها کمک بگيرند 
بفرستند.  به خارج  آنان، محصل  با  ارتباط  برقراری  با  و 
انگلستان  از درباريان را به  در زمان عباس ميرزا دو نفر 
بعد،  سال  چهار  بياموزند.  نقاشی  و  طب  تا  می فرستند 
پنج نفر ديگر را برای تحصيل در علوم توپخانه و قفل و 
کليدسازی به انگلستان و هم زمان تعداد ديگری را برای 
کسب مهارت در زمينة معدن و ساعت سازی به روسيه 
اعزام می کنند. اما اين افراد نتوانستند مهارت های الزم را 
که در زمينة آموزش های فنی وحرفه ای بود، بياموزند و به 
ايران انتقال دهند. اما تا حدودی توانستند پيشرفت های 
ساير کشورها را در زمينه های متفاوت، از جمله صنايع، در 

ايران به نمايش بگذارند. 
فرايند اعزام محصل به فرنگ ادامه يافت تا اينکه در زمان 
اميرکبير پنج نفر را برای آموختن بلورسازی، چدن ريزی، 
شماعی  و  چرخ سازی  اسباب  قند،  و  شکر  تصفية 
)شمع سازی( به روسيه و دو تن از حريربافان کاشان را 

برای تکميل مهارت حريربافی و تهية ابريشم به استامبول 
ترکيه می فرستند. روند اعزام محصل به خارج برای اشراف 
و درباريان ادامه می يابد و به تدريج علوم و صنايع غربی در 
ايران رواج پيدا می کنند. در زمان محمدشاه قاجار، عالوه 
و  ايرانی  تأسيس مدرسه های  به خارج،  اعزام محصل  بر 
خارجی نيز شکل می گيرد. اولين مدرسه از اين نوع در 
سال 1838م )1217ش( توسط کشيشی آمريکايی به نام 

دکتر هاپکينز در اروميه تأسيس شد. 
ورود کاالهای صنعتی از کشورهای اروپايی به ايران و 
جهان بينی خاص اميرکبير سبب شد که در سال 1848م 
)1227ش( او مدرسة دارالفنون را تأسيس کند. در سال 
1850م )1229ش( تدريس علوم مشق پياده نظام، مشق 
و  طب  دواسازی،  هندسه،  سواره نظام،  مشق  توپخانه، 
جراحی، و معدن در دارالفنون آغاز شد. افتتاح دارالفنون از 
اولين اقدامات مؤثر در آموزش های فنی وحرفه ای به شمار 
مترجمان  و  بودند  فرانسوی  دارالفنون  مدرسان  می آيد. 
ايرانی متن های درسی را به صورت جزوه به زبان فارسی 

ترجمه می کردند. 
در سال 1237ش از ميان 100 دانش آموختة دارالفنون 
در رشته های گوناگون، 42 نفر به فرانسه اعزام شدند و 
ماهوت بافی،  چينی سازی،  علوم  در  را  خود  تحصيالت 
مخمل بافی، چاپ، کشاورزی، عکاسی، کاغذسازی، علوم 
نظامی و ذوب آهن تکميل کردند و به ايران بازگشتند. اما 
در ايران شغلی متناسب با تحصيالت آنان وجود نداشت. 
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افتتاح شدند و مورد بهره برداری قرار گرفتند. برنامة درسی 
در اين مدرسه ها، بر اساس برنامه های ساير کشورها بود و 

منابع درسی از طريق ترجمه و ارائة جزوه تأمين می شد.
فاصلة زمانی 1305 تا 1312ش را می توان فاز اول رشد 
و توسعة صنايع در ايران ناميد. تأسيس راه آهن سراسری و 
ايجاد کارخانه های بزرگ سبب شد، نياز به نيروی متخصص 
آموزش های  به  توجه  و  شود  احساس  پيش  از  بيش 

فنی وحرفه ای جدی تر صورت  گيرد.
در فاصلة سال های 1313 تا 1320ش، به دليل افزايش 
به صنايعی  اختصاص داده شده  نفتی و سهم  درامدهای 
مانند شيشه، کبريت، قند و شکر، نساجی، مصالح ساختمانی 
متخصص  انسانی  نيروی  به  نياز  چرمی،  محصوالت  و 
چندين برابر شد. به اين ترتيب برنامه ريزی آموزش وپرورش 
تحصيل  ادامة  فرايند  و  يافت  منسجم تری  سازمان دهی 
جايگاه  همچنين،  شد.  مشخص  کاماًل  دانشگاه  پايان  تا 
دقيق  به طور  تشکيالتی سازمانی  هنرستان ها در ساختار 
تعيين و تعداد هنرستان ها و رشته های هنرستانی در تهران 
برنامه ريزی  اما کماکان  يافت.  افزايش  نيز  و شهرستان ها 
درسی تخصصی هنرستان ها به خارج وابسته بود و منبع 
آموزشی به صورت کتاب وجود نداشت. يکی از ويژگی های 
اين مقطع زمانی، گسترش آموزش های فنی وحرفه ای در 
و  مهارت  يادگيری  سبب  که  يتيم خانه هاست  و  زندان ها 

تخصص و در نهايت اشتغال پس از ورود به جامعه شد.
در دورة زمانی 1320 تا 1357 ش، به دليل ورود متفقين 
وضعيت  نفت،  به  ايران  درامد  بودن  وابسته  و  ايران  به 
اقتصادی کشور دچار بی تعادلی و آشفتگی شد و اجرای 
تعهدات، دولت را با مشکل جدی مواجه کرد. در اين دوره، 
نفر بودند که در  شاغالن بخش صنايع حدود 200 هزار 

با  که  مديريتی  و  تشريفاتی  سمت های  در  به اين ترتيب 
رشتة تحصيلی آنان ارتباط نداشت، به فعاليت پرداختند. 
بعد از اين رخداد مدرسة دارالفنون به يک مرکز آموزش 

درس های نظری تبديل شد.
مدرسه های  ايران«،  ملية  مکاتب  »انجمن  تأسيس  با 
ايران توسعه يافتند. هم زمان مدرسه های هنری و صنعتی، 
تخصصی  مدرسه های  و  مجانی  نقاشی  مدرسة  مانند 
فنی وحرفه ای در تهران و اصفهان تأسيس شدند. از زمان 
انقالب مشروطه تا سال 1285ق، آموزش وپرورش ايران 
و  تحوالت  دچار  فنی وحرفه ای  آموزش های  به خصوص 
مدرسه های  افزايش  با  شدند.  گسترده  دگرگونی های 
ابتدايی و متوسطه به سبک و شيوة غربی، مدرسه های 
صنعتی و فنی وحرفه ای بيشتری تشکيل شدند. مدرسة 
ايران و آلمان با نام »هنرستان صنعتی دولتی« در سال 
1286ش در خيابان سی تير )قوام السلطنه سابق( تهران 
افتتاح شد، ولی به دليل بروز جنگ جهانی دوم تعطيل 

شد.
برنامه ريزی  با  دوباره   1303 سال  در  هنرستان  اين 
»هنرستان  نام  با  اشترونک4،  دکتر  رياست  به  هدفمند 
برق،  فلزکاری،  رنگرزی،  با رشته های  و  تهران«  صنعتی 
شد.  افتتاح  ساختمان  و  درودگری  اتومبيل،  مکانيک 
هرساله  هنرستان ،  اين  آموزشی  کادر  تأمين  به منظور 
ادامة  برای  هنرستان  ممتاز  دانش آموختگان  از  تعدادی 
تحصيالت در سطوح تکنسين و ليسانس به آلمان فرستاده 
آموزشی  کادر  سال  چند  طی  به اين ترتيب  می شدند. 
موردنياز تکميل شد. اين مدرسه امروزه به نام هنرستان 
با رشته های  تير  بهشتی در خيابان سی  ماندگار شهيد 
الکتروتکنيک،  الکترونيک، مکانيک خودرو،  مکاترونيک، 

ماشين افزار و صنايع چوب و کاغذ داير است.
در سال 1289ش »مدرسة صنايع مستظرفه« در رشتة 
نقاشی با مديريت استاد کمال الملک )محمد غفاری( شکل 
مدرسه  مانند  ديگری  مدرسه های  نيز  هم زمان  گرفت. 
)هنرستان  موزيک  مدرسة  برزگران،  دبستان  و  فالحت 
موسيقی(، مدرسة طب )مامايی، داروسازی و دندان سازی( 
در تهران، و مدرسه های فالحت رشت، صنايع مستظرفة 
تبريز، متوسطة اصفهان و تجارت تبريز نيز در شهرستان ها 
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با جمعيت 16 ميليونی آن زمان، چندان زياد  مقايسه 
اولين  سال 1328  در  بودند.  اثرگذار  واقعًا  گرچه  نبود؛ 
برنامة مدون هفت ساله )يعنی تا سال 1335( تدوين شد. 
با ملی شدن صنعت نفت در سال 1329، اين مشکالت 

همچنان ادامه يافتند. 
از  زيادی  تعداد  تا 1323،  فاصلة سال های 1320  در 
مدرسه ها و هنرستان ها تعطيل شدند، اما تا سال 1335 
تعداد  بر  بودند،  کرده  فروکش  کمی  مشکالت  اين  که 
هنرستان ها و هنرجويان افزوده شد و تا سال 1341 به 
بازار، تعداد  نياز  تا آن زمان معمواًل  ثبات نسبی رسيد. 
هنرجويان و نوع رشته های آن ها را تعيين می کرد. ولی 
متأسفانه از اين زمان به بعد رويکرد تأمين نيروی انسانی 
ماهر و متخصص موردنياز به سوی برنامه های اجتماعی 
و اقتصادی کشور سوق داده شد. اين امر مشکالتی را از 
نظر تورم نيروی انسانی متخصص در بعضی از حوزه ها 

پديد آورد.
مدون  برنامه های  اساس  بر  درسی  کتاب های  تدوين 
آموزش وپرورش  »دفتر  در   1353 سال  از  وارداتی، 
کتاب های  مجموعه  اولين  و  شد  آغاز  فنی وحرفه ای« 
هنرستان های  به   1354 سال  در  هنرستان ها  درسی 

فنی وحرفه ای عرضه شد.
ادامه  تا سال 1357  هنرستان ها  توسعة  و  رشد  روند 
يافت و برای تأمين نيروی انسانی متخصص و به روز، به 
برای  کشور  از  خارج  به  فنی وحرفه ای  هنرآموزان  اعزام 
از  تکميل مهارت های موردنياز کشور ادامه دادند. يکی 
فعاليت های مفيد در اين مقطع زمانی تأسيس »مراکز 
تربيت معلم فنی« در سطوح متفاوت بود که از نمونه های 
و  علم  )دانشگاه  فنی«  عالی  »هنرسرای  از  می توان  آن 
صنعت ايران( و »دانشکدة پلی تکنيک ايران« )دانشگاه 

اميرکبير( نام برد.

از سال 1357 تاکنون
 با رشد تعداد هنرستان ها و هنرجويان و تغيير نيازهای 

جامعه، ضرورت تدوين برنامه ای دقيق و متناسب با نيازهای 
شغلی جامعه مشاهده شد. اين برنامه ريزی از سال 1368 
در دفتر آموزش وپرورش فنی وحرفه ای بر اساس نظرية بلوم 
در سه حوزة شناختی، روانی ـ حرکتی، و عاطفی آغاز و 
برنامة آن برای دورة کاردانی پيوسته شامل دورة سه ساله 
اساس  بر  رشته،  هر  کاردانی  سالة   2 دورة  و  هنرستان 
»جدول هدف محتوا« و با توجه به هدف های رفتاری که 
از فراگيرندگان انتظار می رفت، در متجاوز از 500 صفحه 
برای هر رشته، تدوين شد. اين برنامه در سال 1372 به 
ارگان های  و  نهادها  همکاری  با  واحدی  ـ  ترمی  صورت 

گوناگون کشور به اجرا درآمد. 
هم زمان با تدوين برنامه ها، کتاب های درسی نيز تأليف 
شدند. در واقع اين اولين گامی بود که در زمينة توليد و 
بومی سازی برنامه ها و توليد کتاب های درسی برای تمام 
رشته های موجود، و در زمان جمهوری اسالمی برداشته شد. 
تدوين برنامه های توليد کتاب ها در شوراهای برنامه ريزی 
هفت نفره، شامل استاد دانشگاه، مدرس آموزشکده، هنرآموز 
صنعت،  بخش  از  تخصصی  کارشناس  هنرستان،  خبرة 
کارشناس رشته در دفتر آموزش فنی وحرفه ای، کارشناس 
حوزة تربيت و يادگيری، کارشناس تخصصی برنامه ريزی و 
تأليف به اجرا درمی آيد که روند برنامه ريزی مزبور همچنان 
ادامه دارد. حاصل اين تالش تأليف کتاب هايی بر اساس 
برنامة درسی مدون و تجهيز هنرستان ها و آموزش نيروی 
انسانی با توجه به نيازهای شغلی جامعه بود. هم زمان با اين 
برنامه ريزی، تشکيل رشته های کاردانش نيز در دستور کار 
وزارت آموزش وپرورش قرار گرفت که خود به بحث مستقل 

و جداگانه ای نياز دارد.
برنامة ترمی ـ واحدی تا سال 1379 تداوم  يافت و در 
فاصلة زمانی اجرا با توجه به اعتبارسنجی ميدانی و قضاوتی، 
اصالحاتی در آن صورت گرفت. پژوهش های انجام شده 
نشان دادند، به دليل وجود پنجره های باز و تعامل ناکافی 
هنرجويان با هنرآموزان در فاصلة يک نيم سال، مشکالتی 
از نظر اجرايی وجود دارد. از اين رو در سال 1372 برنامه 
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با تغييرات نسبتًا اساسی به صورت سالی ـ واحدی تغيير 
کرد. در اين مرحله برخی از درس ها تعديل،  برخی به روز، 

و برخی تأليف مجدد شدند.
يکی از دستاوردهای مهم در فرايند برنامه ريزی بومی 
متخصص  کارشناس   100 از  متجاوز  تربيت  کشور،  در 
وزارت  توسط  فنی وحرفه ای  شاخة  در  برنامه ريزی 
آموزش وپرورش بود که در قالب فعاليت های عملی واقعی 
اجرا  به  پروژه ای محور  و  اجرايی  آموزش  کارگاه های  و 

درآمد. اين امر در تاريخ جهان کم نظير است.

تغيير آموزش های فنی وحرفه ای بر اساس نظام 3ـ3ـ6
همان طور که گفته شد، يکی از عوامل مهم در پيشرفت 
و توسعة صنعتی و اقتصادی هر کشور، تقويت بنية علمی 
رشد  و  فنی وحرفه ای  تخصصی  رشته های  گسترش  و 
شاخص های  آن،  دنبال  به  که  است  نوين  فناوری های 
مربوط به موفقيت های ملی، و پايداری اقتصادی، فرهنگی 
و صنعتی کشور تا حدود زيادی در سطح کشور افزايش 

می يابد.
رشته های  فناوری،  تغييرات  به  توجه  با  که  آنجا  از   
آموزش های فنی وحرفه ای همواره دچار تغيير می شوند، 
ضرورت توانمندسازی سرمايه های انسانی، ايجاد الگوهای 
مشاورة  و  کشور،  سطح  در  آموزش  بهبود  برای  جديد 
تحصيلی مناسب به چشم می خورد تا انگيزة فراگيرندگان 

را برای ورود به دوره های آموزش فنی ارتقا دهد. 
از سوی ديگر، معمواًل با رشد فناوری تعدادی از شغل ها 
اساسی  تغييرات  دستخوش  ديگر  تعدادی  و  حذف 
ايجاد  به  دست اندرکاران  دارد،  ضرورت  لذا  می شوند. 
برنامه ريزی آموزش های فنی وحرفه ای موجود  تحول در 
و مدرن سازی آن اقدام کنند. خوش بختانه وجود اسناد 
باالدستی برای چشم انداز 20  سالة کشور و سياست های 
کلی نظام آموزش های فنی وحرفه ای در قانون برنامة پنجم 
توسعه و نقشة جامع علمی کشور و سند برنامة درسی و 
سند مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت 
را  رسمی و عمومی جمهوری اسالمی، فرصت مناسبی 
برای سازمان پژوهش و دفترهای ذی ربط آن فراهم کرد 
تا از اين بستر مناسب برای تحول در برنامه ريزی درسی 
از  تأليف فنی وحرفه ای و کاردانش،  استفاده کنند. دفتر 
سال 1390 فرايند تحول را در دو عرصة »دنيای کار«، 
و  تجزيه  اساس  بر  و  ديکوم«  پژوهشی  از طريق »طرح 
تحليل حرفه های بين المللی ايسکو )ISCO 2008(، و 
»دنيای آموزش« با رويکرد »شايستگی محوری« آغاز کرد 
که نتيجة آن توليد اسناد استاندارد شايستگی، استاندارد 
ارزشيابی حرفه، استاندارد فضا و تجهيزات، و متجاوز از 
30 سند راهنمای برنامة درسی و 180 سند برنامة درسی 
برای رشته هاست. اين اسناد در سايت »دفتر برنامه ريزی 

و تأليف کتب فنی وحرفه ای و کاردانش« در دسترس قرار 
دارد.

پس از تدوين برنامة درسی هر درس، بستة آموزشی شامل 
کتاب های درسی، کتاب راهنمای هنرآموز، وکتاب همراه 
هنرجو، و نيز فيلم، پوستر و پويانمايی با رويکرد شايستگی 
محوری و توجه به شايستگی های پايه، فنی و غير فنی با 
هدف تربيت شهروند مسئول و کارامد تدوين شد. يادآور 
می شود که برنامه های درسی با توجه به عرصه ها و عناصر 
در اسناد باالدستی و با توجه به رويکرد شايستگی ها در سه 
حوزة دانش، مهارت و نگرش تدوين شده است. در برنامة 
تلفيقی،  به صورت  آموزشی  محتوای  است  الزم  درسی 
يعنی محتوای نظری، نرم افزاری، کارگاهی، آزمايشگاهی 
به  درهم تنيده  به صورت  و  موضوع  هر  برای  پروژه ای  و 
نظری گفته شود سپس  ابتدا مبحث  يعنی  درآيد.  اجرا 
فعاليت های متنوع به صورت نرم افزاری شبيه سازی شوند 
و در نهايت فعاليت های عملی، آزمايشگاهی و پروژه ای به 

اجرا درآيند. 
هريک از کتاب های درسی دارای پنج پودمان يا پيمانه 
هستند و هر پيمانه يک يا چند شغل را پوشش می دهد. 
مجموعة شغل های موجود در هر کتاب درسی به يک يا 
چند حرفه منتج می شود. دورة هنرستان در »طرح تحول 
بنيادين آموزش وپرورش« به صورت سه ساله و دورة دوم 
اجرا  به  دوازدهم  و  يازدهم  دهم،  پايه های  در  متوسطه 
برای هنرجويان  رشته  تغيير  امکان  درمی آيد. همچنين 
پيش بينی شده است. از سال 1394 پاية دهم هنرستان 
فنی وحرفه ای در نظام جديد 3ـ3ـ6 آغاز شد و در سال 
1397، با اجرا شدن پاية دوازدهم، فرايند برنامه ريزی و 

تأليف کتاب های درسی به پايان رسيد.
يادآور می شود که يک برنامة درسی زمانی به خوبی اجرا 
می شود که سه ضلع مثلث يا سه حلقة زنجير »برنامه و 
محتوا«، »نيروی انسانی« و »فضا و تجهيزات« آماده باشند. 
نيازمند توجه مديريت های  به هم  اين سه حلقه  اتصال 

کالن کشور و همکاری نهادهای ذی ربط است.

پی نوشت ها
1. Industrial Revolution
2. James Watt
3. Robert Fulton
4. Strunk
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اشاره
»ادارة كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي« يكي از 
بخش هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است. 
اين بخش، در سال تحصيلي 98-97، تعداد 1074 عنوان 
كتاب را با شمارگان 799، 477، 134 جلد به چاپ رسانده 

است.
اين ادارة كل مسئوليت برنامه ريزي، نظارت و آماده سازي 
توزيع  و  تكثير  نيز  و  كتاب هاي درسي  توزيع  و  و چاپ 
لوح هاي فشرده، حاوي نرم افزارها و فيلم هاي آموزشي را 
در سطح كشور بر عهده دارد. اهم وظايف آن عبارت اند از:

é برنامه ريزي و انجام كلية امور آماده سازي و امور هنري 
كتاب هاي درسي، اعم از حروف چيني، رسامي، عكاسي، 

تصويرسازي، طراحي و گرافيك، صفحه آرايي و تصحيح؛
é برنامه ريزي و نظارت بر كلية امور پيش از چاپ، چاپ 

و پس از چاپ؛
é شناسايي و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي 
براي برون سپاري برخي فعاليت هاي هنري براساس قوانين 

و مقررات جاري كشور؛
é برنامه ريزي و نظارت بر فرايند توليد، توزيع و فروش 
و  فشرده  لوح  درسي،  )كتاب هاي  آموزشي  بسته هاي 
بين  تحصيلي  دوره هاي  تمامي  براي  معلم(  راهنماي 

دانش آموزان كشور؛
كتاب هاي  نياز  مورد  متني  قلم هاي  توليد  و  طراحي   é

درسي؛
الكترونيكي  راهبري  و  مكانيزه  سيستم  پياده سازي   é

فرايندهاي آماده سازي، توليد، توزيع مواد آموزشي؛
é نظارت و ارزيابي عملكرد شبكه چاپ و توليد، فروش و 

توزيع كتاب هاي درسي.

فرایند آماده سازي كتاب هاي درسي
پس از دريافت خبر )پيش نويس اولية كتاب( و ملحقات 
و  نظري  شاخة  درسي  كتاب هاي  تأليف  دفتر  دو  از  آن 
شاخة فني وحرفه اي و كاردانش، واحد آماده سازي، خبر را 
بررسي مي كند و مشكالت و موارد داراي نقص، با همكاري 
و مشاركت كارشناسان و مؤلفان كتاب درسي رفع مي شود. 

در اين مرحله، با توجه به ماهيت كلي و كاربرد كتاب، نيازها 
مصالح  و  مواد  ويژگي  مخاطب،  سني  گروه  ويژگي هاي  و 
مشخص  درسي  كتاب  قطع  و  اقتصادي  اقتضائات  و  چاپ 
تعيين  قلم آن  نوع  و  تيتربندي  و كتاب درسي كدگذاري، 
مي شود و براي انجام مراحل بعدي به واحد امور هنري ارجاع 
مي شود. كارشناسان واحد هنري يونيفرم و ساختار گرافيكي 
كتاب را براساس قطع كتاب و رشته، دوره و پاية تحصيلي 
اسكن،  رسامي،  حروف چيني،  سپس  مي كنند.  مشخص 
عكاسي و تصويرسازي كتاب به طور هم زمان انجام مي شود. 
بعد از آماده سازي عناصر اولية كتاب، صفحه آرايي آن صورت 
مي پذيرد. در نهايت، پرينت فايل صفحه آرايي شده يا لي آت 
براي نمونه خواني و تصحيح به واحد تصحيح ارائه مي شود. 
كارشناسان واحد تصحيح متن لي آت را برابر خبر و طبق 
رسم الخط و فرهنگ اماليي خط فارسي فرهنگستان زبان 
و ادب فارسي و استاندارد داخلي گروه ويراستاري سازمان 
تصحيح مي كنند. لي آت تصحيح شده و خبر براي كنترل 

مؤلف به دفترهاي تأليف ارسال مي شود.
مؤلفان و كارشناسان حوزة تأليف كتاب درسي، لي آت را 
بررسي و پس از اعتبار سنجي1 نتيجه را به واحد آماده سازي 
خبر  ارائه مي كنند. اين چرخه چند بار تكرار مي شود و پس 
از تأييد نهايي لي آت توسط مؤلفان و كارشناسان حوزه هاي 
تأليف و آماده سازي، و مديران ذيربط، فايل خروجي چاپ 
 آماده مي شود. اين فايل از لحاظ فني، گرافيكي، رنگ، قطع، 
فرم بندي و ساير استانداردهاي چاپ بررسي و پس از تأييد 
سفارشات  واحد  مي شود.  ارسال  سفارشات  واحد  به  نهايي 
براساس شمارگان تعيين شده توسط واحد برنامه ريزي و آمار، 
به ثبت سفارش چاپ كتاب درسي اقدام مي كند. چاپخانه 
به  نهايي  كنترل  و  بازبيني  براي  و  تهيه  پروف  نسخه  يك 
با لي آت  ادارة كل ارسال مي كند. در واحد تصحيح، پروف 
نهايي كنترل )مقابله( و پس از تأييد كيفيت، براي توليد به 
چاپخانه ارسال مي شود و فرايند توزيع كتاب درسي براساس 
آمار و سهميه هاي تعيين و برنامه ريزي شده و سفارشاتي كه 
در سامانة فروش و توزيع مواد آموزشي ثبت شده اند، انجام 

مي پذيرد.

فرايند آماده  سازی 
كتاب های درسی و مواد و 
رسانه های آموزشی

معصومه چهره آرا
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ثبت سفارش و توزیع كتاب هاي درسي
در راسـتاي تسـهيل فراينـد نظـارت بـر فـروش و 
توزيـع كتاب هـاي درسـي در سـطح اسـتان، منطقـه 
و مدرسـه، سـامانة الكترونيكـي فـروش و توزيع مواد 
آموزشـي، از سـال تحصيلـي 95-94 راه اندازي شـده 
و در حال توسـعه اسـت. در سـال تحصيلـي 97-98، 
برابـر تقويـم زمانـي زير، سـفارش كتاب هاي درسـي 
كاردانـش  و  فني وحرفـه اي،  شـاخة   ابتدايـي،  دورة 
دورة   اسـالمي  معـارف  رشـتة  متوسـطه،  دوم  دورة  
ويـژة  تكميلـي  درسـي  كتاب هـاي  و  متوسـطه  دوم 
اول  دورة  درخشـان  اسـتعدادهاي  دانش آمـوزان 
طريـق  از  )توزيـع  تك جلـدي  فـروش  و  متوسـطه 
شـركت پسـت( از طريـق سـامانة فـروش و توزيـع 

مـواد آموزشـي انجـام مي شـود.
در سـال تحصيلـي 98-97 و بـراي اوليـن بـار بسـتة 
آموزشـي كتاب هاي درسـي كاردانش بـا همكاري دفتر 
تأليـف كتاب هاي درسـي فني وحرفـه اي، و كاردانش، و 
دفتـر آمـوزش كاردانش، ايجاد و به تمامي مدرسـه هاي 
كاردانـش كشـور اطالع رسـاني و ثبت نام كتاب درسـي 

براسـاس آن انجام مي شـود.
آموزش وپـرورش  اداره هـاي  همـكاري  و  مشـاركت 
اسـتان ها و مناطـق و نواحي، مديريت مـدارس و اولياي 
دانش آمـوزان و مسـئوالن توزيـع بيـش از 99 درصـد 
ثبت نـام اينترنتـي كتاب هـاي درسـي دانش آمـوزان از 
طريـق سـامانة فـروش و توزيـع مـواد آموزشـي انجـام 

است. شـده 

كمیته هاي تخصصي امور هنري سازمان
ايـن ادارة كل، بـا توجـه بـه وظايـف محولـة سـازماني، 
كميته هـاي استانداردسـازي فعاليت هاي هنـري را در پنج 

حوزه تشـكيل داده اسـت.
بـا توجـه به اهميـت و ويژگي هـاي فعاليت هـاي هنري و 
در راسـتاي آماده سـازي مطلـوب كتاب هـاي درسـي و بـه 
منظـور رفـع برخـي دغدغه هـا و نيـز نواقـص آماده سـازي 
هنـري در حـوزة طراحـي گرافيـك، تصويرگري، عكاسـي 
و صفحه آرايـي كتاب هـاي درسـي، پنـج كميتـة تخصصي 
بـا عنوان هـاي »خـط و خوش نويسـي«، »تصويرگـري«، 
»گرافيـك«، »عكاسـي« و »صدا و تصوير« تشـكيل شـده 
اسـت. كميته هاي تخصصـي مذكور اسـتانداردهاي مرتبط 
را براسـاس مباني و اصول هنرهاي تجسـمي و رويكردها و 
جهت گيري هـاي سـند برنامة درسـي ملـي و بهره گيري از 
تجربه هـاي ملـي و بين المللي طراحـي گرافيك كتاب هاي 
درسـي و يافته هـاي پژوهشـي، بـا امضاي رياسـت محترم 
سـازمان تدويـن و پـس از بررسـي و تأييد توسـط شـوراي 
سياسـت گذاري امـور هنـري و شـوراي هماهنگـي علمي، 
بـراي اجـرا ابالغ مي شـود. در حـال حاضر، اسـتانداردهاي 
خـط و خوش نويسـي، تصويرگري و عكاسـي تأييـد و ابالغ 
شـده اند و اسـتانداردهاي طراحـي گرافيـك و سـانه هاي 
ديـداري و شـنيداري در دسـتور كار شـوراي هماهنگـي 
علمـي قـرار دارنـد و پـس از تأييـد اسـتانداردهاي ديگـر، 
منابـع  و  مـواد  هنـري  اسـتانداردهاي  مجموعـه  كتـاب 
آموزشـي منتظـر و مبنـاي آماده سـازي هنـري كتاب هاي 

درسـي خواهـد بود.
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550، 847، 13833متوسطة دوم )نظري(

متوسطة دوم )فني حرفه اي، و 
كاردانش(

7009 ،000 ،000

300، 121595كودكان استثنايي

280، 856روش تدريس

799، 477، 074134، 1جمع كل
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اين توصيه اي ديني است كه انسان نبايد دمي از آموختن 
باز ايستد. باز ماندن از آموختن براي انسان ناپسند و به 

مثابة مرگ انديشه و عقالنيت است. 
تعامل  و  اجتماعي  مأموريت  كه  كساني  ميان،  اين  در 
عمومي دارند، پيش از ديگران به دانش افزايي نيازمندند. 
نيست.  مرسوم  گواهي هاي  و  مدرك  لزومًا  دانش افزايي 
مي شود.  توانمندسازي  و  دانش  آفت  مدرك  خود  گاهي 
و  مهارت  روزامد،  دانش  از  برخورداري  دانش افزايي 
با  متناسب  ارتباطات  فنون  و  شغلي  به روز  تخصص هاي 
مأموريت است. كم نيستند كساني كه مدارج عالية ظاهري 
دارند، اما سواد و دانش الزم را ندارند. ادعا و اسناد مثبت 
دارند، اما از حداقل هاي مهارتي و فني بهره مند نيستند و 
دور نباشد كه لشكر مدرك داران مدعي و بي سواد يكي از 

چالش هاي جدي نظام تعليم وتربيت آينده شود.
معلم بايد با تأسي به آموزه هاي ديني، مطالعة جهت مند، 
كارامد و مؤثر داشته باشد و هر روز با اندوخته هاي جديد 

فعاليت خود را بهبود ببخشد.
تازه مي شود.  و  نو  روز  است كه هر  دانش  اقتضاي  اين 
انسان اجتماعي ناگزير بايد خود را از اين قافله كنار نكشد، 
بلكه بهرة خود را از اين جريان پرشتاب افزون سازد. اين 

يك قانون استثناناپذير انساني است.
بايد معلم به لحاظ انديشه ورزي و توليد دانش عمومي و 
تخصصي شاخص باشد و كارنامة فعاليت سنواتي ايشان با 

ارائة آثار فاخر و سودمند علمي غبطه آميز شود.
الكترونيكي  و  مجازي  فضاهاي  مدد  به  كه  امروز  و 
از  عذري  ديگر  است،  شده  انبوه  و  آسان  دسترسي ها 
و  توزيع  و  نشر  و  كاغذ  و  چاپ  زحمات  و  هزينه  جنس 
سرمايه نيست، بلكه هر معلم مي تواند يك رسانه از جنس 

تعليم وتربيت باشد.

سايت، وب نوشت، كانال و ده ها بستر براي به اشتراك 
گذاشتن دانش و انديشه، و بهترين ظرفيت براي توسعه و 

ترويج دانش و خدمات آموزشي و علمي هستند.
نشاط  و  آموزشي  و  علمي  حضور  واسطة  به  معلم  و 
دامنة  مي تواند  اجتماعي  شبكه هاي  بستر  در  فرهنگي 
حضور و ارتباطات خود را وسعت بخشد و به مأموريت هاي 

خود شتاب بيشتري بدهد.
پيشگامي،  ضمن  مي تواند  ظرفيت  اين  وجود  با  معلم 
الگويي علمي و فرهنگي براي دانش آموزان باشد. مي تواند 
علم، دانش افزايي و مهارت هاي شغلي را به شايستگي جلوه 

دهد و اقبال بيشتري برانگيزد.

منابع
سوره طه/ آية 114/ 1

نهج البالغه، حكمت 372/ 2
نهج الفصاحه، حديث 126/ 3

بصائرالدرجات، جلد 1 صفحة 395/ 4

ُمَعلم، يك رسانه است.
محمدابراهیم محمدي
مشاور رسانه اي رئيس سازمان
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فرايند تأليف كتاب درسی 
در چاپخانه كامل می شود

گفت وگو با مهندس 
سیدمحمد  موسوی، 
مدیرعامل شركت چاپ و نشر 
كتاب های درسی ایران

محمد دشتي

 اشاره
چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی در ايــران، تاريخــی به 
قدمــت بيــش از يک قــرن دارد. حداقل از دوران تأســيس 
بعدهــا  و  مدرســه ها  متصديــان  تــالش  دارالفنــون، 
آموزش وپــرورش بــر ايــن قــرار بــود کــه بــرای داشــتن 
ــف  ــه تألي ــد، دســت ب ــع درســی مشــخص و کارام مناب
کتــاب بزننــد. بــه ايــن ترتيــب، ايــن فرصــت فراهم شــد 
كــه معلمــان مؤلــف و آگاه بتواننــد حاصــل تجربه هــاي 
خــود را بــه صــورت مکتــوب در اختيــار دانش آمــوزان و 
دانشــجويان خــود قــرار دهنــد. در نتيجــه، گامــی بــزرگ 

در تثبيــت متــون درســی برداشــته شــد. 
ــخ کتاب هــای درســی در می يابيــم کــه  ــا مــرور تاري ب

ــي  ــال )1230 شمس ــون در س ــيس دارالفن ــس از تأس پ
ــف و  ــد تألي ــران، فراين ــه اي ــی ب ــتادان خارج و ورود اس
ترجمــة کتاب هــای درســی بــا محتــوای علــوم و فنــون 
ــد.  ــاز ش ــت( آغ ــش از آن رواج نداش ــران پي ــه در اي )ک
چهــل و هشــت ســال، بعــد از ايــن تحــول بــزرگ نظــام 
آموزشــی ايجــاد شــد و دبســتان ها و دبيرســتان ها 
ــن  ــان اي ــران و معلم ــان، مدي ــدند و مؤسس ــيس ش تأس

ــد.  ــر کردن ــی را منتش ــای درس ــه ها کتاب ه مدرس
شمســي،   1297 از  و  مشــروطه  دورة  از  پــس 
ــارف  ــة وزارت مع ــاس برنام ــر اس ــی ب ــای درس کتاب ه
ــی معــارف نوشــته شــدند. از  ــا تشــکيل شــورای عال و ب
ــی و از 1317  ــای دورة ابتداي ــم کتاب ه ــال 1310 ه س

 مهـــــر801397
تجلیل از مؤلفان



هــم کتاب هــای دورة دبيرســتان را وزارت فرهنــگ و 
بعــد از آن ادارة نــگارش منتشــر کردنــد. در 1312 دولــت 
ــارف  ــب شــورای مع ــات را از تصوي ــة ادارة انطباع نظام نام
ــو بخشــيد.  ــاب درســی را نظمــی ن ــد و تأليــف کت گذران
ــی و  ــفتگی های سياس ــر آش ــر اث ــال 1320 ب ــا در س ام
ــف و  ــت و تألي ــری گرف ــم ديگ ــت تصمي ــادی، دول اقتص
چــاپ کتــاب درســی را آزاد کــرد. گرچــه در ايــن زمــان 
بســياری از دبيــران و اســتادان دســت بــه تأليــف و ترجمه 
زدنــد، امــا بــه خاطــر رقابــت آزاد در تأليــف و چــاپ کتاب 
ــر  ــوع منتش ــک موض ــابهی در ي ــای مش ــی، کتاب ه درس
ــاره  ــرانجام دوب ــيد و س ــرج رس ــه هرج وم ــدند و كار ب ش
حــق انتشــار کتــاب  بــه انحصــار دولت درآمــد. پــس از آن 
دولــت بــا تأســيس »ســازمان کتاب هــای درســی ايــران« 
و ســپس شــکل گيری »ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی 
آموزشــی«، تأليــف و انتشــار کتاب هــا را بــر عهــده گرفت. 
ــور  ــن ام ــه عهــده گرفت ــا تأســيس شــرکت افســت و ب ب
ــم و  ــی، نظ ــريه هاي آموزش ــي و نش ــاب درس ــاپ کت چ
نســق بهتــری در ايــن زمينــه رقــم خــورد، امــا هنــوز هــم 
موضــوع انتشــار کتــاب درســی مشــکالت خــاص خــود را 
ــالب اســالمی، موضــوع تأســيس  داشــت. در آســتانة انق
شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی در دســتور کار 
قــرار گرفــت و پــس از انقــالب نيــز ايــن شــرکت، چــاپ و 
نشــر بخــش عمــده ای از کتاب هــای درســی را عهــده دار 

شــد. در آســتانة برگــزاری ســيزدهمين جشــنوارة تجليــل 
از مؤلفــان کتاب هــاي درســی، بــه ســراغ مهنــدس 
ســيدمحمد موســوی، مديرعامــل »شــرکت چــاپ و نشــر 
ــای صحبت هــای  ــم و پ ــران« رفتي کتاب هــای درســی اي
ــل  ــد، حاص ــه می خواني ــه در ادام ــتيم. آنچ ــان نشس ايش

ــت.  ــی اس ــوی صميم ــن گفت وگ اي

لطفــًا ابتــدا به طــور مختصــر تاریخچــة شــركت 
را بیــان كنیــد و بفرماییــد شــركت چــه اهدافــي 
ــاي  ــي از كتاب ه ــه بخش ــد و چ ــال مي كن را دنب

درســي در اینجــا منتشــر مي شــوند.
آغــاز تأســيس شــركت چــاپ و نشــر كتاب هــاي 
البتــه  اســت.  بــوده   1356 ســال  ايــران  درســي 
ــت  ــركت افس ــي در ش ــاي درس ــاپ كتاب ه ــوع چ موض
تاريخچــه اي قديمي تــر دارد و آغــاز آن در دهــة 40 بــوده 
اســت. شــركت افســت از ابتــدا متولــي چــاپ كتاب هــاي 
ــام  ــا ن ــاًل ب ــي و همچنيــن مجــالت رشــد )كــه قب ابتداي
ــال ها،  ــت. در آن س ــوده اس ــدند( ب ــر مي ش ــك منتش پي
ــاپ  ــف چ ــاي مختل ــطه در چاپخانه ه ــاي متوس كتاب ه
ــي  ــق خاص ــم و نس ــل نظ ــن دلي ــه همي ــدند و ب مي ش
نداشــتند. خــوب يــادم هســت، آن موقــع كــه مــا 
ــاي  ــال ها كتاب ه ــياري از س ــم، در بس ــوز بودي دانش آم
ــي  ــه دســتمان نمي رســيدند و گاه ــع ب ــه موق درســي ب
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حتــي  مي افتــاد  اتفــاق 
كتــاب  هــم  عيــد  تــا 
نداشــتيم؛ چــون در فرايند 
چــاپ تــا توزيــع كتاب هــا 
ــود  ــادي وج ــكالت زي مش

ــت. داش
هميــن  دليــل  بــه 
ــال ها  ــكالت، در آن س مش
كتاب هــاي  نتوانســتند 
را  نيــاز  مــورد  درســي 
ــد و  ــاپ كنن ــران چ در اي
كتاب هــا  از  مجموعــه اي 
ــه  را در كشــور ســوئيس ب
بــد  از  رســاندند.  چــاپ 

ــش  ــا در گمــرك آت ــه، همــان ســال هــم كتاب ه حادث
گرفتنــد و ايــن باعــث شــد بــاز هــم كتاب هــا ديــر بــه 

برســند. دانش آمــوزان  دســت 
ســازمان خدمــات اجتماعــي در قبــل از انقــالب مراكــز  
ــد  ــد و گفتن ــع كردن ــا را جم ــاراتي  و چاپخانه داره انتش
ــا  ــد ت ــكيل دهي ــهامي« تش ــركت س ــك »ش ــد ي باي
بتوانيــم در يــك جــا و به صــورت متمركــز، كتاب هــاي 
ــه  ــي )ك ــاي ابتداي ــل كتاب ه ــم مث دورة متوســطه را ه
ــا  ــه آن ه ــم. البت ــاپ كني ــرد( چ ــاپ مي ك ــت چ افس
ــه زور  ــي ب ــد، ول ــوع نمي رفتن ــار موض ــر ب ــدا زي در ابت
پولــي از آن هــا گرفتنــد و سهام دارشــان كردنــد. مبلغــي 
ــد، آن زمــان شــش  كــه از كل ســهام داران جمــع كردن
ميليــون تومــان شــد. بــا همــان پــول ايــن مــكان )محل 
فعلــي شــركت( را در كيلومتــر 17 جــادة مخصوص كرج 
خريدنــد. در آن دوره، اينجــا خــارج از شــهر تهــران و بــه 
شــكل يــك بــاغ بــود. بــا خريد ايــن ملــك پولشــان تمام 
ــرورش  ــت آموز ش وپ ــر وق ــراغ وزي ــه س ــس ب ــد. پ ش
رفتنــد و گفتنــد بــراي ادامــة كار پــول نداريم و ســازمان 
ــن كار  ــه اي ــي آورد ك ــم فشــار م ــي ه ــات اجتماع خدم

پيــش بــرود.
ــه هــر  در ظاهــر فشــارها و پيگيري هــا جــواب داد و ب
ــرورش 100 ميليــون  ــر از حســاب آموزش وپ حــال، وزي

تومــان وام بــه آن هــا داد. 
معمولــي  ماشــين  شــش 
ورقــي شــيت خريدنــد و 
ــن  ــد. اي ــروع كردن كار را ش
جريــان تــا انقــالب اســالمي 
از  بعــد  داشــت.  ادامــه 
انقــالب هــم چــون موضــوع 
چــاپ و نشــر كتــاب درســي 
بــراي دولــت مهــم بــود، 
دولــت ســعي كــرد بــه آن ها 
قــراردادي  كنــد.  كمــك 
و كتاب هــا  امضــا كردنــد 
آموزش وپــرورش  بــه  را 
ســال  تــا  مي فروختنــد. 
1374 هــم ايــن قــرارداد 

ــود. ــا ب پابرج
ــت،  ــه صــورت گرف ــي ك ــت، براســاس توافق در نهاي
ــرورش  ــوال آموزش وپ ــزو ام ــركت ج ــد ش 49 درص
محســوب مي شــد و 51 درصــد هــم، بــه بخــش 
خصوصــي ســپرده شــد و آنــان ســهام دار ايــن شــركت 
شــدند. االن آن 51 درصــد به صــورت ســهامي خــاص 
و متعلــق بــه چاپخانه دارهــا و انتشاراتي هاســت. البتــه 
ــد  ــوت كرده ان ــه ف ــهام داران اولي ــادي از س ــداد زي تع
ــان  ــدان آن ــارن و فرزن و ســهام اكنــون در دســت وارث

اســت.

كــدام  كتاب هــاي  شــركت  ایــن  در 
و  مي شــوند  چــاپ  تحصیلــي  دوره هــاي 

اســت؟ آن هــا چقــدر  شــمارگان 
در شــركت چــاپ و نشــر كتاب هــاي درســي ايــران 
ــم  ــاي دورة متوســطه، هنرســتان و تربيت معل كتاب ه
را چــاپ مي كنيــم. قبــاًل كــه جمعيــت دانش آمــوزي 
ــاب  ــون كت ــدود 120 ميلي ــود، ح ــده ب ــن نيام پايي
چــاپ مي كرديــم، ولــي االن ايــن تعــداد بــه 80 
ــه  ــي ك ــه زمان ــت. البت ــيده اس ــد رس ــون جل ميلي
ــه اينجــا آمــدم، از 120 ميليــون جلــد كتــاب  مــن ب
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درســي تنهــا 30 ميليــون جلــد آن را خودمــان 
ــر  ــاي ديگ ــه چاپخانه ه ــه را ب ــم و بقي چــاپ مي كردي
ــا  ــم 40 ت ــي ه ــاي دورة ابتداي ــم. از كتاب ه مي دادي
50 ميليــون را شــركت افســت چــاپ مي كــرد و بقيــه 

را چاپخانه هــاي ديگــر.

ــام  ــكان انج ــدن و ام ــه روز ش ــراي ب ــا ب آی
ــركت  ــاز ش ــورد نی ــر و م ــاي باكیفیت ت كاره
تجهیــزات خاصــي هــم تهیــه و تــدارك دیده 

شــده اند؟
بلــه. ايــن موضــوع يك ضــرورت بــوده و مــورد توجه 
هــم قــرار گرفتــه اســت. مــا در ايــن مجموعــه حــدود 
27 هــزار متــر مربــع ســاختمان صنعتــي ســاخته ايم. 
در ضمــن، آخريــن نمونــة ماشــين آالت را وارد كــرده 
و بــه واســطة افزايــش ظرفيــت توانســته ايم خودمــان 
تمــام كتاب هــا را چــاپ كنيــم. البتــه موضــوع چــاپ 
ــت.  ــم هس ــش ه ــه اي و كاردان ــاي فني وحرف كتاب ه
چــون شــمارگان ايــن كتاب هــا خيلــي كــم اســت و 
ــراي مــا  ــد هــم مي رســد، ب ــر 500 جل ــه زي گاهــي ب
ــم.  ــاپ كني ــا را چ ــان آن ه ــد خودم ــرف نمي كن ص
ــاي كوچــك  ــه چاپخانه ه ــا را ب ــن، چــاپ آن ه بنابراي
ــا  ــع آن ه ــئوليت توزي ــي مس ــم، ول ــراف مي دهي اط

ــر عهــدة خــود ماســت. به صــورت متمركــز ب

انتشــار كتــاب، هميشــه  و  در موضــوع چــاپ 
و  نيــاز  به صــورت  آن  تأميــن  و  كاغــذ  موضــوع 
ــن  ــما اي ــت. ش ــوده اس ــرح ب ــدي مط ــي ج چالش
نيــاز را چگونــه مديريــت كرده ايــد و چشــم انداز 
ــه  ــا، چگون ــث تحريم ه ــه بح ــه ب ــا توج ــده را، ب آين
مي بينيــد؟ اگــر ابتــدا تصويــري از گذشــته و ســپس 
بگوييــد،  آينــده  بــراي  پيش بيني تــان  دربــارة 

مي شــوم. ممنــون 
ــان را از خــارج وارد  ــورد نيازم ــذ م ــا بيشــتر كاغ م
مي كنيــم، چــون بــه انــدازة نيــاز مــا در داخل كشــور 
ــة  ــط كارخان ــران فق ــود. در اي ــد نمي ش ــذ تولي كاغ
چــوب و كاغــذ مازنــدران كاغــذ تحريــر توليــد 
ــد  ــه آن هــم در تمــام ســال ها نمي توان ــد، ك مي كنن
كاغــذ مــورد نيــاز را توليــد كنــد. بــراي مثــال، مــا و 
ــزار  ــاري 15 ه ــال ج ــن س ــت در همي ــركت افس ش
ــته اند  ــه نتوانس ــم ك ــا خريده اي ــذ از آن ه ــن كاغ ت
تحويــل بدهنــد. بحــث مهــم ايــن اســت كــه كاغــذ 
ــد  ــادة تولي ــن م ــوان اصلي تري ــي، به عن ــاب درس كت
كتــاب، خيلــي مهــم اســت و اگــر نتوانيــم بــه موقــع 

كاغــذ مــورد نيــاز را تأميــن كنيــم يــا فراينــد چــاپ 
ــت  ــه دس ــاب ب ــاه كت ــود، در مهرم ــام ش ــر انج دي
ــه  ــي اســت ك ــن موضوع ــد. اي ــوزان نمي رس دانش آم
ــت،  ــول اس ــل قب ــا غيرقاب ــراي م ــور آن ب ــي تص حت
ــف  ــة تألي ــدة حلق ــان را كامل كنن ــا خودم ــون م چ
كتــاب مي دانيــم كــه از مؤلــف آغــاز مي شــود و 
بــا تحويــل كتــاب درســي بــه دانش آمــوز بــه پايــان 
ــه  ــي را ب ــاب درس ــم كت ــا نتواني ــر م ــد. اگ مي رس
ــمند،  ــدي ارزش ــم، فراين ــع كني ــاپ و توزي ــع چ موق
نتيجــه  بــدون  عمــل  در  تأثيرگــذار،  و  طوالنــي 
مي مانــد. مــا دي مــاه ســال 1396 پنــج هــزار تــن از 
آن شــركت خريــداري كرديــم و قــرار بــود اســفندماه 
ايــن مقــدار را بــه مــا تحويــل بدهنــد، امــا تــا آخــر 
ــد و  اســفندماه فقــط 600 تــن كاغــذ تحويــل داده ان
ــي  ــده باق ــد ش ــدار تعه ــن از مق ــم 700 ت ــوز ه هن
مانــده و ايــن در حالــي اســت كــه مــا حتــي پولــش را 
ــي اســت  ــن در حال ــم. اي ــم پيش پرداخــت كرده اي ه
ــم،  ــرف مي كني ــي مص ــذ ايران ــا كاغ ــي م ــه وقت ك

ــود. ــر مي ش ــان كمت ــد توليدم ــدود 25 درص ح
به طــور اســتاندارد، بــراي يــك ميليــون جلــد كتــاب 
ــم  ــاز كني ــاپ را ب ــين هاي چ ــار ماش ــار ب ــد چه باي
ــم  ــد بخواهي ــن فراين ــر در همي ــي اگ ــوييم، ول و بش
ــار  ــت ب ــد هش ــم، باي ــتفاده كني ــي اس ــذ ايران از كاغ
ماشــين را بــاز كنيــم و بشــوييم، چــون ايــن كاغذهــا 
ــپ  ــتيك هاي چت ــه روي الس ــد ك ــادي دارن ــرز زي پ
ــوط مي شــوند و كار را  ــا مركــب مخل مي نشــينند و ب
مختــل مي كننــد. در ضمــن بــاز كــردن و شســتن و 
دوبــاره نصــب كــردن دســتگاه زمــان زيــادي مي بــرد 
و توليــد مــا را پاييــن مــي آورد. ولــي بــا ايــن احــوال، 
ــان  ــي خودم ــذ داخل ــد كاغ ــه تولي ــه ب ــراي اينك ب
ــه از حــاال، كــه از حــدود 12 ســال  كمــك كنيــم، ن
كاغــذ  توليــد  داخلــي  كارخانه هــاي  بــا  پيــش، 
ــاس  ــا در اس ــر، م ــويي ديگ ــم. از س ــكاري داري هم
خواهــان ايــن هســتيم كــه كاغــذ مــورد نيازمــان را 
ــردن  ــون وارد ك ــم، چ ــن كني ــور تأمي ــل كش از داخ
ــس  ــت. پ ــكلي اس ــي مش ــا كار خيل ــراي م ــذ ب كاغ
ــي  ــد داخل ــان تولي ــذ مصرفي م ــم كاغ ــت داري دوس
ــم. ــه ســمت كاغــذ خارجــي نروي ــا اصــاًل ب باشــد ت

ــه  ــتر از چ ــي بیش ــاي خارج ــن كاغذه ای
مي شــوند؟ وارد  كشــورهایي 

ــم؛  ــذ وارد مي كني ــي كاغ ــور اروپاي ــتر از كش ــا بيش م
كاغذهــاي توليــدي كشــورهايي ماننــد آلمــان، فنالنــد و 
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ســوئد كيفيــت خيلــي مناســبي دارد. در ضمــن، امــكان 
ــم  ــا مي خواهي ــه م ــذي را ك ــدار كاغ ــن مق ــوان تأمي و ت
ــم، در  ــذ بخري ــم كاغ ــا مي خواهي ــه م ــي ك ــد. زمان دارن
روزنامــة انگليســي زبان هــم آگهــي مي كنيــم. مــا و 
شــركت افســت ســاالنه بايــد تقريبــاً 50 هــزار تــن كاغــذ 
بخريــم. فقــط كشــورهاي پيشــرفته درخصــوص توليــد 
كاغــذ تحريــر مي تواننــد ايــن مقــدار را بــه مــا برســانند.

وضعیــت دســتگاه هاي فنــي و پتانســیل 
ــر  ــه نظ ــت؟ ب ــه اس ــركت چگون ــه اي ش حرف
ــه روز  ــرفته و ب ــي پیش ــد خیل ــد بای مي رس
ــي از  ــم باالی ــن حج ــد چنی ــا بتوان ــد ت باش
ــت  ــا كیفی ــم ب ــي را، آن ه ــاي درس كتاب ه
بــاال و در زمــان مقــرر، چــاپ و و توزیــع كنــد.
مــا  گرفتــه،  صــورت  تدبيــر  بــا  خوشــبختانه 
و  صحافــي  و  چــاپ  ماشــين هاي  پيشــرفته ترين 
ــن  ــم اي ــش ه ــم. دليل ــار داري ــاال را در اختي ســرعت ب
اســت كــه مــا بايــد كتــاب را در عــرض نــه مــاه چــاپ و 
در عــرض ســه مــاه در كل كشــور توزيــع كنيــم. توزيــع 
در كل كشــور هــم بــا خــود شــركت اســت. ايــن را هــم 
ــدة  ــتان ها نماين ــي اس ــا در برخ ــه م ــم ك ــه كن اضاف

توزيــع داريــم. كتاب فروش هــاي هــر اســتان يــك 
ــي  ــرورش محــل معرف ــه آموزش وپ ــر را انتخــاب و ب نف
ــود.  ــي مي ش ــا معرف ــه م ــم ب ــا ه ــد و از آنج مي كنن
ــاي  ــم كتاب ه ــم و او ه ــرارداد مي بندي ــا ق ــا آن ه ــا ب م
درســي را بيــن كتاب فروش هــا توزيــع مي كنــد. در 
ــا  ــا ســه اســتان را ب مــورد بعضــي اســتان ها هــم دو ي
مشــاركت اســتان هاي بــزرگ قــرارداد مي بنديــم و 
ــا  ــم. آن ه ــرارداد داري ــتان ها ق ــا شهرس ــم ب ــه را ه بقي
ــاب را  ــم كت ــد و او ه ــاب مي كنن ــده انتخ ــك نماين ي
توزيــع  كتاب فروش هــا  بيــن  و  مي گيــرد  تحويــل 
بــه  را  كتاب هــا  هــم  كتاب فروشــي ها  مي كنــد. 

مي رســانند. دانش آمــوزان  دســت 
ــي در  ــاي درس ــاپ كتاب ه ــث چ ــي بح زمان
ــما  ــرًا ش ــود و ظاه ــده ب ــرح ش ــتان ها مط اس
موافــق آن نبودیــد. انــگار ایــن موضــوع 
ــن  ــًا در ای ــم دارد. لطف ــي ه ــابقه اي تاریخ س

ــد. ــح دهی ــم توضی ــوص ه خص
اصــاًل فلســفة تشــكيل شــركت افســت و ايــن شــركت 
ــي  ــاي درس ــع كتاب ه ــاپ و توزي ــز در چ ــث تمرك بح
اســت. ايــن تجربــة تاريخــي قبــل از انقــالب هــم وجود 
ــا اينكــه تعــداد دانش آمــوزان خيلــي كمتــر  داشــت؛ ب
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بــود. ناشــران، چاپخانــه داران و مؤلفــان كتاب هــا 
ــتند  ــد و نتوانس ــام دادن ــن كار را انج ــالي اي ــد س چن
ــط  ــد. موضــوع فق ــت كنن ــع و مديري موضــوع را جم
ســپردن كار و گرفتــن محصــول نيســت، چــاپ كردن 
ــوع  ــت، ن ــد كيفي ــي مانن ــت و موضوعات ــك كار اس ي
ــا  ــاپ كتاب ه ــتي چ ــل يكدس ــارت و اص ــذ و نظ كاغ
خــودش فراينــد ديگــري اســت. در مرحلــة بعــد هــم 
موضــوع جمــع آوري انبوهــي از كتــاب در يــك محــل 
و توزيــع متمركــز آن اســت كــه بــاز خــودش هــزار و 

يــك چالــش و امــا و اگــر خواهــد داشــت.

ــوص  ــري درخص ــة دیگ ــر نكت ــان، اگ در پای
یــا  دارد  وجــود  بــه  مبتــال  مشــكالت 
ــاي  ــاپ كتاب ه ــوص چ ــي درخص موضوعات

ــد. ــت، بفرمایی ــرح اس ــي مط درس
ــوص  ــا درخص ــور، م ــي كش ــام آموزش ــر نظ ــا تغيي ب
ــت  ــي در كيفي ــه تغييرات ــاي درســي ك چــاپ كتاب ه
و تعــداد هــم داشــتند، مشــكالت زيــادي داشــتيم. امــا 
الحمــداهلل امســال ســال آخــر ايــن فراينــد بــود و چاپ 
كتاب هــاي كالس دوازدهــم را هــم تمــام كرديــم 
و فكــر مي كنــم ان شــاءاهلل صددرصــد كتاب هــاي 
مربــوط بــه پايــة دوازدهــم ـ ماننــد ســال هاي گذشــته 

ــند. ــوزان باش ــت دانش آم ــر در دس ـ در روز اول مه
شــايد خــوب باشــد بــراي اطــالع خواننــدگان عزيــز 
عــرض كنــم، وقتــي در ســال 1379 بــه اينجــا آمــدم، 
ــم و  ــاپ كني ــيديم چ ــا را نمي رس ــدادي از كتاب ه تع
در بيــرون چــاپ مي كرديــم، ولــي بــه لطــف الهــي، در 
ــن كتاب هــا هــم در شــركت چــاپ و  حــال حاضــر اي

ــوند. ــع مي ش توزي
قبــل  زمــان  از  كتاب هــا  كيفيــت  خوشــبختانه 
تاكنــون خيلــي فــرق كــرده اســت و واقعــًا بــا گذشــته 
قابــل مقايســه نيســت. فراينــد كار هــم خيلــي بهتــر 
ــط  ــا فق ــر، م ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــر ش و به روزت
ســي دي را تحويــل مي گيريــم، امــا در گذشــته بايــد در 
ــرداري  ــرداري، عكس ب ــي ســنتي متــن فيلم ب ليتوگراف
و صفحه بنــدي مي شــد كــه كار مشــكلي بــود. امــا االن 
ــدي و  ــه صفحه بن ــد، در رايان ــه مي آورن ــي دي را ك س
فرم بنــدي و در دســتگاه زينــك مي شــود و فــرم چاپــي 
بيــرون مي آيــد. آن موقــع همــة ايــن كارها كار چشــم و 

دســت بــود و خيلــي دقيــق نمي شــد، امــا االن خيلــي 
دقيــق اســت.

ــته  ــي داش ــوب خارج ــذ خ ــم كاغ ــا بتواني ــر م اگ
باشــيم، درخصــوص افزايــش كيفيــت هــر كاري 
برايمــان ممكــن اســت. البتــه امســال و پارســال هــم 
ــط  ــم. فق ــاپ كرده اي ــاب چ ــي كت ــاي ايران ــا كاغذه ب
چــون تكنولــوژي مربوطــه را نداريــم، كتاب هــاي 
مفتولــي را نمي توانيــم چــاپ كنيــم. وقتــي مفتــول را 
ــذ خشــك  ــم، چــون كاغ ــي مي زني ــذ ايران وســط كاغ
ــد.  ــد و مي ترك ــول كن ــول را قب ــد مفت اســت، نمي توان
ايــن اســت كــه مجبوريــم تــه چســب كار كنيــم. البتــه 
ــت كار  ــون كيفي ــد، چ ــم درمي آي ــا ه ــداي بچه ه ص
ــد. ــرق مي كن ــگ و ... ف ــر رن ــي از نظ ــذ ايران روي كاغ

امــا همان طــور كــه قبــاًل هــم عــرض كــردم، چــون 
ــي  ــد داخل ــه از تولي ــتيم ك ــر آن هس ــم و ب مي خواهي
حمايــت و پشــتيباني كنيــم، ايــن مســير را در پيــش 
ــم  ــه بتواني ــه روزي برســيم ك ــم ب ــم. اميدواري گرفته اي
حتــي از ايــن كشــور كاغــذ را صــادر كنيــم و خــود مــا 
ــه كاغــذ و ســاير  هــم بتوانيــم تمــام نيــاز خودمــان ب

مــواد و تجهيــزات را از داخــل كشــور تأميــن كنيــم.

 مهـــــر851397
تجلیل از مؤلفان



چند قاب از كتاب های 
كهنسال درسی

1268شمسی  سال  در  دارالفنون  مدرسة  تأسيس  با 
مقارن با سال 1310 قمری تحوالت فراوانی در امور مربوط 
به مدرسه داری در ايران اتفاق افتاد. يکی از آن ها تدوين و 
طبع کتاب های فارسی در شکل انبوه و در قالب کتاب های 
درسی رسمی برای اين مدرسه و بعدها مدرسه های ديگر 
است. اين کتاب ها را در آغاز مدرسان هر درس تدوين و 
چاپ می كردند و بعدها عده ای به عنوان مؤلف به اين کار 
ارزشمند دست يازيدند. عنوان ها و برخی از مشخصات 
شناسنامه ای تعدادی از اين کتاب های تاريخی را با هم 

مرور می کنيم:

نام کتاب: حفظ الصحه 
مؤلف: ميرزا احمدخان آرام 

)معلم علوم فيزيک و طبيعی (
مخاطبان: دانش آموزان سال 

سوم دورة متوسطه 
1308شمسي؛  انتشار  سال 

1350 قمري

نصاب  منتخب  کتاب:  نام 
)موافق با پروگرام وزارت جليلة 

معارف و اوقاف( 
مؤلف: آقاشيخ محمدعلی ناطق 

االسالم قمی
ن  ا ز مو نش آ ا د : ن طـــبا مخا

پايه های پنجم و ششم ابتدايی
سال انتـــشار: 1301 شمسي؛ 

1343 قمري

نام کتاب: اخالق اجتماعی )يا 
دانش افزا(

مؤلف: آقا شيخ محمدعلی 
طهرانی )کاتوزيان(

مخاطبان: دانش آموزان پايه های 
پنجم و ششم ابتدايي

سال انتشار: 1297 شمسي؛ 
1339قمري

نام کتاب: تاريخ )شامل تاريخ 
ملل قديمة مشرق، يونان، 

روم، ايران(
مؤلفان: علی اکبر جاليی فر؛ 
حسن مشحون؛ رضا خزايل 
مخاطبان: دانش آموزان پاية 

اول دبيرستان 
سال انتشار: 1339 شمسي

نام کتاب: معرفت االرض )از 
مجموعه کتاب های امير(

مؤلف: ميرزا محمدحسين 
مدرس نهاوندی 

مخاطبان: دانش آموزان پاية 
سوم متوسطه

سال انتشار: 1302 شمسي؛ 
1344 قمري

نام کتاب: اصول علم هيئت 
)از مجموعه کتاب های امير(

مؤلف: احمد آرام 
مخاطبان: دانش آموزان پاية 

ششم دورة متوسطه
سال انتشار: 1306 شمسي

نام کتاب: علم هندسه
مؤلف: ميرزا رضاخان 

مهندس الملک 
مخاطبان: دانش آموزان دورة 

متوسطه 
سال انتشار: 1287 شمسي؛ 

1329 قمري

محمد دشتي
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نام کتاب: تدبير منزل )و 
دستور بچه داری(

مؤلف: بدرالملوک بامداد
مخاطبان: دانش آموزان دورة 

اول دبيرستان 
سال انتشار: 1333 شمسي

نام کتاب: بدايئ الجبر )اصول 
جبر و مقابلة نظری و عملی(
مؤلف: علی محمد عبدالغفار 

نجم الدوله
مخاطبان: مخصوص مدرسة 

مبارکة دارالفنون و مکاتب 
ابتداييه

سال انتشار: 1235 شمسي؛ 
1277 قمري

نام کتاب: پنجم )ابتدايی 
پسران(

ناشر: وزارت فرهنگ
مخاطبان: دانش آموزان سال 

پنجم ابتدايی
سال انتشار: سال 1317 

شمسي

نام کتاب: آيات منتخبه 
)از کالم اهلل مجيد(

به تصويب شورای عالی 
معارف

مخاطبان: دانش آموزان 
سال های پنجم و ششم 

دبستان 
سال انتشار: 1313 

شمسي

نام کتاب: چهارم ابتدايی
ناشر: وزارت معارف

مخاطبان: دانش آموزان پاية 
چهارم ابتدايی

سال انتشار: 1310 شمسي

نام کتاب: جبر و مقابله
مؤلفان: عزت اهلل واال و مصطفی 

زمانی
مخاطبان: دانش آموزان سال های 

پنجم و ششم دبيرستان های 
معارف و نظام

سال انتشار: 1317 شمسي

نام کتاب: علم االشيا
ناشر: وزارت فرهنگ

مخاطبان: دانش آموزان سال 
ششم دبستان

سال انتشار: 1337

نام کتاب: فرايد اللغئ ناصری 
)فرانسه به فارسی(

مؤلف: ميرزا حسينخان 
معتمدالملک با همکاری ميرزا 

ابوالمکارم
مترجم: ميرزا خليل طبيب وزارت 

جليلة امور خارجه و معارف 
عمومی

مخاطبان: دانش آموزان مدرسة 
مبارکة دارالفنون

سال انتشار: 1263 شمسي؛ 
1305 قمري

نام کتاب: هندسة دبستان
مؤلف: عزت اهلل همايونفر

مخاطبان: دانش آموزان دورة 
دبستان 

سال انتشار: 1318 شمسي
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وظيفـة  بـا  آموزشـي  تكنولـوژي  و  انتشـارات  دفتـر 
و  رشـد  آموزشـي  نشـريات  توليـد  و  مديريـت  اصلـي 
سـامان دهي مـواد و رسـانه هاي آموزشـي و تربيتـي، از 
دفاتـر تابـع سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزي آموزشـي 
وزارت آموزش وپـرورش اسـت. اين دفتر در سـال 1341 
بـا عنـوان »مركز تهيـة خواندني هـاي براي نوسـوادان« 
تأسـيس شـد و وظيفـة توليـد و توزيـع نشـريات پيـك 
را بـه عهـده گرفـت، چنـد سـال بعـد مركـز انتشـارات 

نـام گرفت. آموزشـي 

تاریخچة مجالت رشد
ایـرج  مديريـت  بـه  آموزشـي  انتشـارات  مركـز 
جهانشـاهي، از سـال 1343 بـه تدريـج بـه انتشـار 
مجموعـه نشـرياتي بـا عنوان اصلـي پيـك و عنوان هاي 
فرعـي كـودك، نوآموز، نوجـوان، جـوان، معلم و 
خانـواده و همچنين ماهنامـة آموزش وپرورش )در 

تـداوم ماهنامـة فرهنـگ( همـت گماشـت.
پيـك،  مجله هـاي  انتشـار  در  توجـه  درخـور  نكتـة 
ارزيابـي علمـي، مطالعـه و آزمايش هـاي مقدماتـي قبل 
بـود.  سـني  گروه هـاي  براسـاس  مجله هـا  انتشـار  از 
بـه  نيـز  در سـال 1348 »ماهنامـة آموزش وپـرورش« 
جمـع مجـالت پيـك اضافـه شـد. در سـال 1349 پيك 
جـوان بـراي دانش آموزان دورة دبيرسـتان منتشـر شـد 
و باالخـره در سـال 1351 مجلـة پيـك نوجـوان بـراي 
مخاطبـان سـني دورة راهنمايـي تحصيلي انتشـار يافت 
و تـا پيـروزي انقـالب شـكوهمند اسـالمي ادامه داشـت 
پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي نشـريات پيك بـا نام 

جديـد نشـريات رشـد شـروع بـه انتشـار كرد.
نخسـتين نشـريه از گروه نشـريات رشـد، مجلة رشـد 
معلـم بود كـه در مهرمـاه 1360 پا به عرصـة مطبوعات 
كشـور گذاشـت. سـپس رشـد دانش آمـوز و پـس از آن 
رشـد نوجوان منتشـر شـدند. طولي نكشـيد كه مجالت 
رشـد، هـم از لحـاظ كيفيـت و هـم از لحاظ كميـت، از 
پيـك سـبقت گرفتنـد؛ به طـوري كـه عـالوه بر هشـت 
عنـوان نشـريه اي كـه جايگزيـن نشـريات پيـك شـده 
بودنـد، چندين نشـرية جديد نيـز به جمع ايـن خانواده 
اضافـه شـد. هم زمـان بـا انتشـار مجـالت رشـد در ايـن 
دفتـر، در دفتـر برنامه ريـزي و تأليـف كتـب درسـي نيز 
مجالتـي بـا عنـوان كلـي »مجـالت رشـد تخصصـي« 

معرفی دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی

شـروع بـه انتشـار كـرد تـا بـه نيازهـاي علمـي دبيـران 
كشـور در درس هـاي علـوم پايـه و علـوم انسـاني پاسـخ 
گويـد. انتشـار ايـن مجالت نيـز در سـال 1372 به دفتر 
فصل نامه هـاي  شـد.  واگـذار  كمك آموزشـي  انتشـارات 
رشـد عمدتـًا جنبـة اختصاصـي  دارنـد و براي اسـتفادة 
معلمـان و دانشـجويان تربيـت معلـم منتشـر مي شـوند. 
ايـن نشـريات، بـه دليـل نقشـي كـه در جهـت حفـظ 
طـراوت علمـي معلمـان و اطالع رسـاني دربـارة تازه هاي 
مربـوط به محتـواي برنامه هاي درسـي دارنـد، از اهميت 

برخوردارند. خاصـي 
در سـال هاي بعـد، عـالوه بر افزايش شـمارگان مجالت 
نيـاز مخاطبـان  براسـاس  نيـز  رشـد، عنـوان نشـريات 
و  يافـت  افزايـش  بـه 35 عنـوان  اجتماعـي  و شـرايط 
شـمارگان نشـريات رشـد نيـز بـه حـدود 40 ميليـون 

نسـخه در سـال رسـيد.
توزيـع مجـالت رشـد نيـز بـا تدابيـر و رويكردهـاي 
جديـد، تحـول چشـمگيري يافته اسـت. امـروزه مجالت 
رشـد، بـدون تأخير و طبـق زمان بندي پيش بيني شـده، 
خواننـدگان خود را در سراسـر كشـور پوشـش مي دهند.
بدون شـك، نشريات آموزشـي رشد، در مقايسه با ساير 
پرشـمارگان ترين،  پرمخاطب تريـن،  كشـور،  مطبوعـات 

جدي تريـن و متنوع ترين نشـريات هسـتند.

وظایف و برنامه ها
و  رشـد  )مجـالت  رشـد  نشـريات  توليـد  مديريـت   -
سـني  گروه هـاي  بـراي  آموزشـي(  كمـك  كتاب هـاي 
از  بهره منـدي  بـا  تحصيلـي  گوناگـون  دوره هـاي  و 

شايسـته؛ پديد آورنـدگان  و  برنامه ريـزان 
- اجـراي طـرح سـامان دهي منابـع آ موزشـي و تربيتـي، 
جشـنوارة كتاب هاي آموزشي رشـد، توليد كتاب نامه هاي 
و  آموزشـي  كتاب هـاي  توليـد  راهنمـاي  تهيـة  رشـد، 
مشـاركت در زمينـة تجهيز منابـع كتابخانه هاي مدارس؛
- انجـام نيازسـنجي، پژوهـش و برگـزاري نشسـت هاي 
علمـي - كاربـردي نشـريات رشـد در حـوزة كتـاب و 

مجـالت؛
در  دانش آمـوزي  مجـالت  مخاطبـان  آثـار  بررسـي   -
قالب هـاي گوناگـون ادبـي و هنـري و ارائة مشـاوره هاي 
غيرحضوري )نوشتاري و الكترونيكي( توسط كارشناسان 

مركـز بررسـي آثار؛

پرویز  قراگوزلي
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- توسـعة شـبكة ارتباطـي و تعامـل فعـال بـا مخاطبـان، 
بـا اسـتفاده از قابليت هـاي فنـاوري ارتباطـات و اطالعات 
www. از طريـق وبـگاه مجالت رشـد به نشـاني )ICT(

.roshdmag.ir
رشـد آمـوزش تاريخ، رشـد آمـوزش هنر، رشـد آموزش 
تربيت بدنـي، رشـد آموزش پيش دبسـتاني، رشـد آموزش 
زبان هـاي خارجـي، رشـد آموزش مشـاور مدرسـه، رشـد 

آمـوزش جغرافيا، رشـد مديريت مدرسـه، رشـد جوانه.
فصلنامه هـاي علـوم پايـه و فنـي عبارت انـد از: رشـد 
آمـوزش فيزيـك، رشـد آمـوزش شـيمي، رشـد آمـوزش 
رياضـي، رشـد آمـوزش زيست شناسـي، و رشـد آمـوزش 

كاردانـش. و  فني وحرفـه اي 

ــالت  ــان مج ــار مخاطب ــي آث ــز بررس مرك
دانش آمــوزي

پـرورش  و  جـذب  شـناخت،  هـدف  بـا  مركـز  ايـن 
حمايـت  و  دانش آمـوزان  هنـري  و  ادبـي  اسـتعدادهاي 
از هنرجويـان مسـتعد، فعاليـت خـود را از سـال 1360، 
هم زمـان با انتشـار نخسـتين مجـالت رشـد دانش آموزي 
بـا  ارتبـاط  ايجـاد  بـا  مي كوشـد  و  اسـت  كـرده  آغـاز 
مخاطبـان مجـالت رشـد و پـرورش اسـتعدادهاي ادبي و 
هنـري دانش آمـوزان و آمـوزش مكاتبـه اي و الكترونيكي، 
در زمينـة نـگارش داسـتان، شـعر و قطعـة ادبـي، رسـم 
نقاشـي و خوش نويسـي بـه هنرجويـان مشـاوره بدهـد و 

آنـان را راهنمايـي كنـد.

سامان دهي منابع آ موزشي و تربیتي
منابـع آموزشـي و تربيتـي، به ويژه كتاب هاي آموزشـي، 
در فراينـد يادگيـري مؤثـر و پايـدار دانش آمـوزان نقـش 
بسـيار مهمـي دارنـد. سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزي 
آموزشـي، بـا عنايـت بـه ايـن موضـوع، در سـال 1387 
طرحـي بـا عنـوان سامان بخشـي كتاب هـاي آموزشـي را 

بـه اجـرا درآورد.
از آن سـال تاكنـون، ضـرورت ايجـاد سـامانة مديريتـي 
بـه منظـور اسـتفادة  كارامـد در وزارت آموزش وپـرورش 
بهينـه از فرصت ها و امكانات بخش دولتـي و غيردولتي در 
توليـد و عرضـة منابع مبتني بـر اهداف برنامه هاي درسـي 
و تربيتـي، بيـش از پيـش احسـاس شـد. بـر ايـن اسـاس، 
شـوراي عالي آموزش وپـرورش در نشسـت 828 )89/2/6( 
بـا تصويـب آيين نامـة اجرايي سـامان دهي منابع آموزشـي 
و تربيتـي )مـواد و رسـانه ها(، ضمن پي ريزي اين سـامانه و 
سـپردن مسـئوليت آن به سـازمان پژوهش، دامنة فعاليت 
آن را از دايـرة كتاب هـاي آموزشـي بـه منابـع آموزشـي 

داد. گسترش 

از جملـه فعاليت هـاي ايـن بخـش، برگـزاري جشـنوارة 

كتاب هـاي آموزشـي رشـد اسـت. دبيرخانـة سـامان دهي 
منابـع آموزشـي و تربيتـي به منظـور شناسـايي و معرفي 
آثار برتر و تشـويق مؤلفان و ناشـران كتاب هاي آموزشـي 
بـا  و منطبـق  مناسـب  توليـد كتاب هـاي  و  تأليـف  بـه 
معيارهـا و اسـتانداردهاي آموزشـي و تربيتـي بـه معلمان 
و دانش آمـوزان، جشـنواره هايي برگـزار مي كنـد. تاكنـون 
و در مجمـوع 2289  برگـزار شـده  15 دوره جشـنواره 

عنـوان كتـاب برگزيـده و معرفـي شـده اند.

مجالت رشد
در چارچـوب اهـداف و راهبردهـاي آموزش وپـرورش، با 
زمينـة آموزشـي، تحليلـي و اطالع رسـاني، بـه دو دسـتة 

ماهنامـه و فصلنامه تقسـيم مي شـوند.

ماهنامه هاي رشد
ماهنامه هـاي رشـد بـا هـدف ترويـج خوانـدن، توسـعة 
فرهنـگ مطالعـه، تعميـق تفكـر خـالق و بهبـود كيفيت 
آموزش وپـرورش، بـراي همـة گروه هـاي سـني و در دو 
مي شـوند.  منتشـر  بزرگ سـال  و  دانش آمـوزي  بخـش 

ماهنامه هـاي دانش آمـوزي عبارت انـد از: رشـد كـودك، 
نوجـوان، رشـد  دانش آمـوز، رشـد  نوآمـوز، رشـد  رشـد 
جـوان، رشـد برهـان رياضـي متوسـطة 1، رشـد روشـن 
)بـراي دانش آمـوزان نابينـاي دورة ابتدايـي تـا دورة دوم 
آموزش  متوسـطه(، رشـد كم بينايـان )بـراي دانش آ موزان 

كم بينـاي دورة ابتدايـي(.
معلـم،  رشـد  از:  عبارت انـد  بزرگ سـال  ماهنامه هـاي 
رشـد تكنولوژي آموزشـي، رشـد آمـوزش ابتدايي و رشـد 

فردا. مدرسـة 

فصلنامه هاي رشد
فصلنامه هـاي رشـد در حوزه هـاي علـوم انسـاني و علوم 
پايـه و فنـي، بـا هـدف ارتقـاي دانـش، بهبـود نگـرش و 
اصـالح مهارت هـاي حرفه اي معلمـان، مديران، مشـاوران 

و مربيـان مدارس منتشـر مي شـوند.
فصلنامه هـاي علـوم انسـاني عبارت اند از: رشـد آموزش 
قرآن و معارف اسـالمی، رشـد آموزش زبان و ادب فارسی، 
رشـد آمـوزش علوم اجتماعی، رشـد آموزش تاريخ، رشـد 
آمـوزش هنـر، رشـد آمـوزش تربيت بدنـی، رشـد آموزش 
رشـد  خارجـی،  زبان هـای  رشـد آموزش  پيش دبسـتانی، 
آمـوزش مشـاور مدرسـه، رشـد آمـوزش جغرافيـا، رشـد 

مديريت مدرسـه، رشـد جوانه
رشـد  از:  عبارتنـد  فنـي  و  پايـه  علـوم  فصل نامه هـاي 
آمـوزش فيزيـک، رشـد آمـوزش شـيمی، رشـد آمـوزش 
رياضی، رشـد آموزش زيست شناسـی، رشـد آموزش فنی 
و حرفـه ای و کار دانـش، رشـد برهان رياضي متوسـطة 2.
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حوزة تكنولوژي آموزشي
ــای  ــام ادارة فعاليت ه ــه ن ــکيالتی ب ــال 1338 تش در س
هنــری و ســمعی و بصــری در وزارت فرهنــگ وقت شــکل 
گرفــت. وظايــف ايــن اداره عبــارت بودنــد از نمايــش فيلــم 
فوق برنامــه در  امــور  و ســازمان دهی  آموزشــگاه ها  در 

مدرســه ها.
ــار  ــن اداره دچ ــا 1353 اي ــال های 1348 ت ــول س در ط
تغييراتــی شــد و ايــن در حالــی بــود کــه برگــزاری 
ـ  آموزشــی  فيلم هــای  بين المللــی  جشــنواره های 
ــرای  ــايل کمــک آموزشــی ب ــم و وس ــة فيل ــی، تهي تربيت

ــت. ــه داش ــته ادام ــکل پيوس ــه ش ــه ها ب مدرس
ــازه در  ــای ت ــا درک نيازه ــالمی، ب ــالب اس ــس از انق پ
ــه  ــدی ب ــکيالتی جدي ــاختار تش ــرورش، س ــوزش و پ آم
وجــود آمــد. ايــن تغييــرات حاصــل تکميــل امکانــات فنی 
ــه شــكل  ــه در ســال 1370 ب ــود ك و کمــک آموزشــی ب

ــد. ــوژی آموزشــی انجامي ــر تکنول ــن دفت گرفت
اکنــون پــس از گذشــت بيــش از نيــم قــرن از تشــکيل 
ــه در  ــورت گرفت ــول ص ــه تح ــه ب ــا توج ــر و ب ــن دفت اي
راســتای برنامــة درســی ملــی و تغييــر در ســاختار 
ــی،  ــزی آموزش ــش و برنامه ري ــازمان پژوه ــکيالتی س تش
ــارات  ــر انتش ــی و دفت ــوژی آموزش ــر تکنول ــف دفت وظاي
ــد و  ــده  در آمدن ــم تني ــه شــکل دره کمــک آموزشــی ب
ــوژی  ــر انتشــارات و تکنول ــام »دفت ــه ن ــدی ب ــر جدي دفت

ــد. ــد ش ــی« متول آموزش

تكنولــوژي  حــوزة  وظایــف  مهم تریــن 
آموزشــي

1. برنامه ريــزی و گســترش کاربــرد تکنولــوژی آموزشــی 
در واحدهای آموزشــی کشــور

ــواع رســانه های  ــد ان ــه و تولي ــرای تهي ــزی ب 2. برنامه ري
آموزشــی مــورد نيــاز واحدهــای آموزشــی از جملــه:

2-1 فيلــم آموزشــی )ويــژة دانش آمــوزان و کالس 
درس(

2-2 فيلم هــای آمــوزش معلمــان )بســته های آموزشــی 
ــژة معلمان( وي

دانش آمــوزان،  )ويــژة  آموزشــی  نرم افزارهــای   3-2
و کالس درس( معلمــان 

2-4 فايل هــای صوتــی )کتــاب گويــا( بــرای درس هــاي 
فارســی، عربــی و زبــان انگليســی 

3. انجام پژوهش ها و مطالعات مورد نياز
4. سرمايه گذاری در توليد رسانه های آموزشی 

ــی و  ــای درس ــف کتاب ه ــاي تألي ــا دفتره ــاط ب 5. ارتب
ســاير بخش هــای وزارت آمــوزش و پــرورش، بــه منظــور 

ــانه های آموزشــی  ــد رس ــه و تولي ــی در تهي هماهنگ
ــی  ــای علم ــی فيلم ه ــنوارة بين الملل ــزاری جش 6. برگ

آموزشــی و تربيتــی رشــد 
7. برگــزاری جشــنوارة توليــد محتــــــوای الکترونيکــی 

ــان  ــوزان و معلم دانش آم
8. راه اندازی شبکة ملی مدارس ايران )رشد(

9. شرکت در جشنواره ها و نمايشگاه های بين المللی
 

برنامه های جاری
1. توليــد فيلم هــای ويــژة والديــن دانش آمــوزان در 
ــرات  ــا تغيي ــا ب ــتر آن ه ــه بيش ــنايی هرچ ــوص آش خص

انجام شــده در برنامــه و محتــوای درســی کتاب هــا؛
رويکــرد  بــا  مــدارس  ملــی  شــبکة  راه انــدازی   .2
ــان و  ــتر معلم ــه بيش ــارکت هرچ ــور مش ــد به منظ جدي
ــه اشــتراک گذاشــتن  دانش آمــوزان در راســتاي جهــت ب

ــری؛ ــوع يادگي ــع متن مناب
3. توليد بسته های آموزشی ويژة معلمان؛

4. برنامه ريــزی بــراي مشــارکت هرچــه بيشــتر معلمــان 
)دانشــجو معلمــان( دانش آمــوزان و کارشناســان در ارائــة 

نظــرات و توليــدات آن هــا؛

شبكه رشد
ــاوری  ــی فن ــرورش مبتن ــه نظــام آموزش وپ دســتيابی ب
اطالعــات و ارتباطــات ICT بــه عنــوان نظامــی کــه 
ــی  ــه اطالعات ــرای جامع ــه آماده ســازی شــهروندان ب الزم
ــه  ــترده و هم ــای گس ــا و برنامه ريزی ه ــت، همکاری ه اس
ــد.  ــرورش طلــب می کن جانب هــای را در نظــام آموزش وپ
شــبکه آموزشــی رشــد؛ بــا وجــود دامنــه گســترده 
مخاطبــان ميليونــی خــود )دانش آمــوزان، معلمــان، 
مربيــان، مديــران، اوليــا و کارشناســان آموزش وپــرورش( 
ــازی کشــور دارد.  ــوزش و فرهنگ س ــی در آم ــش مهم نق

دستیابی به نظام آموزش وپرورش 
مبتنی فناوری اطالعات و ارتباطات 

ICT به عنوان نظامی که الزمه 
آماده سازی شهروندان برای جامعه 

اطالعاتی است
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 شبکه ملی مدارس ایران )رشد(:
از  اســتفاده  بــا  اســت کــه  الکترونيکــی  محيطــی 
ظرفيت هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، در راســتای 
اهــداف نظــام آموزشــی؛ زمينــه تعميــق ارزش هــای 
اســالمی، هويــت دينــی و ملــی، غنی ســازی اوقــات 
پــرورش  رســمی،  آموزش هــای  تکميــل  فراغــت، 
ــان و  ــات مخاطب ــادل تجربي ــت، اطالع رســانی و تب خالقي
کاربــران بــه ارائــه خدمــات و محتــوای آموزشــی و تربيتی 

در چهارچــوب برنامــه درســی ملــی می پــردازد.
هدف:

 ارتقــاء کيفيــت فرآينــد تعليــم و تربيــت بــا تأکيــد بــر 
ــت  ــن در جه ــای نوي ــه از فناوری ه ــتفاده خردمندان اس

ــت آموزشــی گســترش عدال

مأموریت ها:
1( ارائــه خدمــات و محتــوای آموزشــی و تربيتــی بــرای 

پشــتيبانی از مدرســه.
2( متناسب ســازی خدمــات و محتــوای آموزشــی و 
ــان؛  ــوزان؛ معلم ــق دانش آم ــا و عالي ــل نيازه ــی ب تربيت

ــواده. خان
ــش  ــی دان ــادل و هم افزاي ــد، تب ــای تولي ــاد فض 3( ايج
ــت و  ــر خالقي ــی ب ــی مبتن ــی و تربيت ــه آموزش و تجرب

ــوآوری. ن
ــوزش؛  ــری آم ــه براب ــيدن ب ــرای رس ــازی ب 4( زمينه س

ــی در سراســر کشــور تربيت
5( تهيــه و تدويــن اســتانداردهای آمــوزش؛ تربيتــی در 

فضــای مجــازی
ــرای افزايــش کيفــی و کمــی  ــاوری ب 6( اســتفاده از فن

ــی ــوزش؛ تربيت ــای آم ــا و فعاليت ه برنامه ه

مخاطبان شبکه رشد:
و  )ابتدايــی  تحصيلــی  دوره هــای  دانش آمــوزان   -1

متوســطه(
2- آموزگاران؛ دبيران و معلمان

3- دانشجويان دبيری
4- اولياء دانش آموزان

5- کارشناسان و مديران
6- همکاران اداری

جشنواره بین المللی فیلم رشد 
جشــنواره بين المللــي فيلم هــای علمــي آموزشــي، 
ــران  ــم اي ــنواره فيل ــن جش ــد از قديمی تري ــي رش تربيت

ــال 1342  ــده در س ــای آموزن ــتيوال فيلم ه ــام فس ــا ن ب
ــب  ــنواره موج ــن جش ــزاری اي ــرد. برگ ــکار ک ــروع ب ش
ارتبــاط و تبــادل فرهنگــي بيــن جمهــوري اســالمي ايران 
و کشــورهاي ديگــر و ســبب ارتقــاء ســطح دانــش علمــي 
ــه  ــوری ك ــه ط ــردد، ب ــرکت کنندگان مي گ ــري ش و هن
ــا  ــورمان ب ــي كش ــي و آموزش ــاي علم ــازندگان فيلم ه س
توليــدات خارجــي آشــنا مي شــوند و مي تــوان ادعــا 
ــن  ــا اي ــنواره اي ب ــزاري جش ــر دوره از برگ ــا ه ــود ب نم
ــي  ــتند گام ــي و مس ــم آموزش ــت فيل ــات، صنع خصوصي
ــوزان  ــذر دانش آم ــن رهگ ــي دارد. در اي ــر م ــو ب ــه جل ب
ــاختن  ــور در س ــي کش ــي و عمل ــرمايه هاي علم ــه س ک
ــن خيــزش فرهنگــي  ــز از اي ــر مي باشــند ني ــي بهت فرداي
ــوالت و  ــگ، تح ــا ادب و فرهن ــد و ب ــب نمي مانن بی نصي
پيشــرفت هاي علمــي جمهــوري اســالمي ايــران و ســاير 

ــوند.  ــنا می ش ــورها آش کش

ــي  ــنواره بین الملل ــزاري جش ــداف برگ اه
ــم رشــد: فیل

ــي،  ــاي علم ــي فيلم ه ــاب و معرف ــايي، انتخ 1- شناس
ــان. ــر جه ــي از سراس ــي و تربيت آموزش

و  ســينما  صنعــت  توانايي هــاي  از  بهره گيــري   -2
ــر آن در  ــش مؤث ــرورش و نق ــوزش و پ ــون در آم تلويزي

ــري. ــي و يادگي ــد يادده ــبرد فرآين پيش
3- تبــادل فرهنگــي و هنــري بيــن کشــورهاي مختلــف 

دنيــا و جمهــوري اســالمي ايــران.
4- ارتقــاء جايــگاه فيلم هــاي آموزشــي و تربيتــي 
از نظــر كمــي و كيفــي در ســطح کشــور و تشــويق 
ــه  ــه تهي ــران و ســاير كشــورها ب ــدان برجســته اي هنرمن

ســاخت فيلم هــای علمــي، آموزشــي و تربيتــي.
5- آگاهــي از تحــوالت و نوآوري هــاي علمــي- آموزشــي 

و تربيتــي كشــورهاي جهان. 
6- ايجــاد ارتبــاط متقابــل بيــن توليدكننــدگان فيلم هــا 
و برنامه هــاي علمــي، آموزشــي و تربيتــي بــا عالقمنــدان 

و خواســتاران امتيــاز فرهنگــي ايــن نــوع آثــار. 

جشنواره بین المللي فیلم های 
علمي آموزشي، تربیتي رشد از 

قدیمی ترین جشنواره فیلم ایران با 
نام فستیوال فیلم های آموزنده در 

سال 1342 شروع به کار کرد
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دفتـر تأليـف كتاب هـاي درسـي ابتدايـي و متوسـطة 
نظـري يكـی از دفترهـای اصلـی سـازمان پژوهـش و 
برنامه ريـزی آموزشـی اسـت كـه وظيفـة برنامه ريـزی و 
تأليـف كتاب هـاي درسـی دوره هـای تحصيلـی شـامل 
ابتدايی و متوسـطه را در سـطح آموزش و پرورش برعهده 
دارد. در ايـن دفتـر 13 گـروه برنامه ريـزی درسـی کار 
تأليـف كتاب هـا و اصـالح برنامه هـای درسـی را انجـام 

می دهنـد.

فرایند تألیـف و آماده سـازي كتاب هاي 
درسي

برنامه ریزي
تأليـف هر كتـاب بر مبنـاي يـك برنامة درسـي انجام 
مي شـود كـه معلوم مـي دارد هـدف از آمـوزش آن درس 
بايـد در  آموزشـي چيسـت، چـه محتوايـي  نظـام  در 
آن كتـاب گنجانـده شـود، بـا چـه شـيوه و روشـي بايد 
تدريـس شـود و چگونـه يادگيـري دانش آمـوزان در آن 
موضـوع مـورد سـنجش و ارزيابـي قـرار گيـرد و ... . اين 
كار را شـوراهاي برنامه ريـزي هـر گـروه درسـي، جمعي 
ديگـر  و  دانشـگاه  اسـتادان  كارشناسـان،  معلمـان،  از 

صاحب نظـران عضـو انجـام مي دهنـد. 

تألیف كتاب جدید
پـس از آنكـه برنامـة درسـي جديـد هـر درس مراحل 
بررسـي، اعتباربخشـي و تأييـد نهايـي را طي كـرد، بايد 
كتـاب درسـي جديـد بـر مبنـاي آن تأليف شـود. البته 
عوامـل ديگـري به جز تغيير برنامة درسـي نيز مي توانند 

سـبب تغيير كتاب شـوند.

بررسـي كتاب جدیدالتألیف در شـوراي 
برنامه ریزي 

پـس از آنكـه كتـاب جديـد توسـط مؤلفـان منتخـب 
مطابـق برنامـه و ضوابط ارائه شـده از سـوي دفتر، تأليف 

و بـه دفتـر تحويل شـد، بايـد پيش نويس كتاب در شـوراي 
برنامه ريـزي گـروه به طور دقيق بررسـي شـود و چنانچه به 
اصـالح و بازنگـري نياز داشـته باشـد، بـه تيم تأليـف اعالم 
شـود. تيم تأليف موظف است پيشـنهادهاي اصالحي شورا 
را در كتـاب اعمـال کنـد و بـرای بررسـي نهايـي بـه شـورا 
ارائـه دهـد. اعضـاي شـوراي برنامه ريـزي كـه تخصص هاي 
گوناگـون دارنـد، بايـد محتـواي كتـاب را از منظر تخصص 

خـود و نقشـي كـه در شـورا دارند، تأييـد كنند.

اصالح و بازنگري كتاب هاي موجود
هـر كتـاب درسـي، پـس از ورود بـه چرخـة آمـوزش از 
ديدگاه هـاي مختلـف نقـد و بررسـي می شـود. معلمـان، 
خـود  گاهـي  و  صاحب نظـران  دانش آمـوزان،  اوليـاي 
دانش آمـوزان می تواننـد كتاب هـا را  نقـد و بررسـي کنند و 
نظـرات خـود را از طريـق آدرس پسـتي و الكترونيكي دفتر 
تأليـف كـه روي تمام كتاب هاي درسـي چاپ شـده اسـت، 
ارسـال كنند. گروه هاي درسـي در طول سـال تحصيلي اين 
نقدهـا و نظرهـا را بررسـي می کننـد و مـواردي را كـه بجـا 
و درسـت تشـخيص دهنـد، در كتاب هـا اعمـال مي كننـد. 
ميزان تغييراتي كه الزم مي شـود در كتاب ها اعمال شـود، 
در شـرايط گوناگـون متفـاوت اسـت و از كمتريـن ميـزان 
تغييـرات تا ايجـاد تغييرات اساسـي در محتـوا و فصل ها را 

شـامل مي شـود. 

ویرایش كتاب هاي درسي
بـا توجه بـه اينكه محتواي كتاب درسـي حـاوي مطالبي 
اسـت كـه دانش آمـوزان بايد آن هـا را بخواننـد و ياد بگيرند 
و در امتحانـات بتواننـد آموخته هـاي خـود را ارائـه كننـد، 
متـن كتاب بايد با جمالت صحيح و روان نوشـته شـود و از 
لغـات و اصالحـات غامض و پيچيـده و دور از ذهن )با توجه 
بـه دورة تحصيلـي( بـه دور باشـد تـا دانش آمـوزان بتوانند 
به راحتـي بـا آن ارتبـاط برقـرار كننـد. به منظور يكدسـت 
كـردن لغـات و اصطالحـات و منطبـق كـردن عبـارات و 
جمـالت براسـاس زبـان فارسـي معيـار و يكسان سـازي 

معرفی دفتر برنامه ريزی و 
تأليف كتاب های درسی 
دوره عمومی و نظری
فاطمه   میرعارفین
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رسـم الخط كتاب هاي درسـي، الزم اسـت كتاب ها قبل از 
چاپ توسـط ويراستاران خبره ويرايش شـوند. ويراستاران 
بخـش ويرايـش دفتـر، بـا همـكاري گروه هـاي درسـي، 
متون نوشـته شـده را بررسـي، معايب نوشـتاري  آن ها را 

برطـرف و رسـم الخط کتـاب را كنتـرل مي كننـد. 

و  نهایـي خبـر كتـاب  تنظیـم نسـخة 
خبـر كارت  تكمیـل 

شـوراي  تأييـد  مـورد  درسـي  كتـاب  آنكـه  از  پـس 
برنامه ريـزي قـرار گرفـت، بايد همـراه نامه اي بـراي تأييد 
و امضـاي مديـران دفتـر و سـازمان ارسـال شـود. در ايـن 
مرحلـه بـه نسـخة كتـاب اصطالحًا »خبـر« و بـه نامة آن 

»كارت خبـر« گفتـه مي شـود. 

تعداد كتاب هاي درسي
دورة ابتدايي:  60 عنوان

دورة اول متوسطه:  44 عنوان
دورة دوم متوسطه:   134 عنوان

جهت گیري ها و خط مشي هاي دفتر
آموزش و پـرورش از بسـترهاي مهمي اسـت كـه وظيفه 
دارد با تربيت نيروي انسـاني متخلق و كارامد در چارچوب 
مبانـي فكري انقالب و نظام اسـالمي و در راسـتاي تحقق 
سـند چشـم انداز 20سـالة  كشـور، فالح، رشـد و سـعادت 
فـرد و جامعـه را تأميـن و تضميـن کنـد. قطعـًا يكـي از 
راهکارهـای نيـل به اين امر، داشـتن برنامة درسـي و مواد 

آموزشي مناسـب است. 
در ايـن راسـتا، ضمن ارج نهادن به همـة تالش هايي كه 
تاكنـون به عمـل آمـده اسـت، بايد بـا اتخاذ سياسـت ها و 
خط مشـي هاي روشـن و مؤثـر بـراي نزديك تـر شـدن به 
اهداف مصوب، تالشـی هماهنگ و مجدانه را سـامان داد. 
بـه همين منظـور، دفتر برنامه ريـزي و تأليف كتاب هاي 
درسـي بـراي  تحقق اصـول و مباني برنامه ريـزي و تأليف 
كتاب های درسـي )مصـوب شـوراي عالي آموزش و پرورش 
در سـال 1379( و اجراي سياست ها و رويكردهاي مصوب 
نظـام، جهت گيري ها، خط مشـي ها و روش هاي زيـر را در 
توليـد برنامه هـا و مـواد درسـي و بازنگري و اصـالح آن ها 

مـورد تأكيد قـرار مي دهد. 
رعايـت مبانـي، اصـول و ارزش هـاي تربيـت دينـي بـه 
و  از مطالعـات  بهره بـرداري  آن،  و عميـق  عـام  معنـاي 
تجربه هـای ملـي و جهانـي، توجـه بـه نيازهـا و اقتضائات 
كنونـي و آينـدة جامعـه در راسـتاي افزايـش و تعميـق 
كارامـدي و بازدهـي برنامه هـاي درسـي و مواد آموزشـي، 
اصـول حاكـم بـر همـة جهت گيري هـا و خط مشـي هاي 

دفتـر خواهـد بود.

رویكردها
1. توجـه بيشـتر بـه اهـداف فرهنگـيـ  تربيتـي نظـام 

آموزش و پـرورش؛
2. توجـه بـه نقـش تربيتي و هدايتي معلـم و نيز ارتقاي 

جايـگاه وي از ياددهـي صرف به تسـهيل يادگيري؛
3. تقويـت برنامه محـوري بـه جـاي كتاب محـوري بـا 
تأكيـد بـر كاهـش تمركـز در برنامه ريـزي و انعطـاف در 

درسـي؛ برنامه هـاي 
4. بهره گيـري از فنـاوري اطالعات در برنامه هاي درسـي 

و مواد آموزشـي در محتوا؛
5. ارتقاي خودباوري و هوّيت اسالميـ  ايراني؛

6. اهتمام نسـبت به تقويت و ارتقاي آداب و مهارت هاي 
زندگي؛

 تأليف نظري رــي دفتـالتـار تشكيــساخت
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير كل مسئول دفتر

منابعمقام مدير كل و معاون توسعه قائم  

  متوسطه ريزيمعاون برنامه ابتداييريزي معاون برنامه

ريزي و ارزشيابيگروه برنامه داييابت   متوسطه 

 هاي درسيگروه

 كار و فناوري

 رياضي

 هنر

 زبان و ادبيات فارسي

 علوم انساني

 قرآن و معارف اسالمي

 زبان خارجي

 تربيت معلم

بدني و پرورشي و آداب و تربيت
هاي زندگيمهارت  

دبستانيپيش  

 مطالعات اجتماعي

 علوم پايه

 حسابداري

 امور اجرايي
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7. توجـه به نيازهـاي علمي و فكري دانش آمـوزان و نيز 
فناوري هـا و دانش هـاي نوين؛

تعديـل  معنـي دار،  و  يادگيـري عميـق  بـه  توجـه   .8
حافظه مـداري و تأكيـد بـر پژوهش محـوري در قالب هـا؛
9. تقويـت رويكـرد چندرسـانه اي و توسـعة اسـتفاده از 

»بسـتة آموزشـي« بـه جـاي »كتاب درسـي«؛
ويرايـش  و  نـگارش  كيفيـت  ارتقـاي  و  اصـالح   .10
كتاب هـاي درسـي و سـاختار و سـازمان دهي مطالـب آن 
و اسـتفاده از ادبيات مناسـب با سطح رشـد دانش آموزان؛

و  روان شـناختي  جنبه هـاي  بـه  بيشـتر  توجـه   .11
زيبايي شـناختي كتاب هـاي درسـي در جهـت افزايـش 

جذابيـت و نشـاط؛
12. تعديـل حجـم كتاب هـا و ايجاد تناسـب بين محتوا 

و زمـان آموزش؛
درسـي،  كتاب هـاي  تعـداد  و  عنوان هـا  13.كاهـش 
به خصـوص در دورة عمومـي براسـاس رويكـرد تلفيـق؛
14. افزايـش بهره گيـري از ظرفيت هـاي كارشناسـي و 
پژوهشـي مراكـز علمـي كشـور به ويـژه مراكـز پژوهشـي 

سـتادي و اسـتاني آموزش و پـرورش؛
15. افزايش نقش معلمان در توليد برنامه هاي درسي؛

16.كاربـردي کـردن طرح هـاي پژوهشـي و كاربسـت 
نتايـج آن هـا در فراينـد برنامه ريـزي و تأليـف کتاب هـای 

درسي؛
ارزشـيابي هاي  و  پژوهش هـا  بـه  كيفيت بخشـي   .17
برنامه هـاي  اصـالح  و  نيازسـنجي  راسـتاي  در  مسـتمر 

درسـي؛
18. تقويـت و توسـعة تعامـل فعـال بـا مراكـز و دفاتـر 
مرتبـط درون يا بيـرون وزارتخانه و جلب همـكاري آن ها؛
19. اصـالح، تكميل و ساده سـازي مراحـل فرايند توليد 

برنامه هـاي درسـي در روش ها؛
20. برون سـپاري تأليـف كتاب هاي درسـي در راسـتاي 
اسـتفاده از همكاري و مشـاركت اشـخاص و مراكز علمي 
ذي صـالح همراه بـا ارتقاي نقش هدايتـي و نظارتي دفتر؛
بـراي  زمينه سـازي  و  چندتأليفـي  روش  21.اتخـاذ 

آن؛ گسـترش 
22.تكميـل و توسـعة نظـام اشـاعة برنامـه درسـي بـا 

اسـتفاده از همـة امكانـات و ابزارهـا،

پژوهش
اجرايـی  و  واحدهـای سـتادی  کليـة  بـا  é همـکاری 
آموزش و پـرورش در جهـت اجـرای برنامه هـای پژوهشـی  
é بررسـی طرح هـای آموزشـی ـ پژوهشـی رسـيده از 

سـوی اشـخاص و سـازمان ها 

é بررسـی مداوم  برنامة درسـی، مواد آموزشـی، شرايط 
اجرا و ارزشـيابی  

é پژوهش درخصوص ارکان و مؤلفه های برنامة درسی 

é نیاز سنجی
é نيازسـنجی در سـطوح مختلـف برنامـة درسـی اعـم 
از دوره هـای تحصيلـی، موضوعـات درسـی و پايه هـای 

تحصيلـی بـه منظـور تدويـن برنامه هـا و حـوزة اجـرا 
é تشـخيص نيازهـای آموزشـی مربـوط به آماده سـازی 
معلمـان دوره هـای مختلـف تحصيلـی بـه منظـور تهيـة 

برنامه هـای موردنيـاز 

é تولید مواد
é توليـد مواد آموزشـی شـامل كتاب درسـی، راهنمای 
معلـم، لوح هـای آموزشـی و سـاير مـوارد آموزشـی بـرای 

دانش آمـوزان و معلمـان  دوره هـای تحصيلـی 
تأليـف  و  درس هـا  سـرفصل  تهيـة  و  برنامه ريـزی   é
معلـم  تربيـت  مختلـف  دوره هـای  درسـی  كتاب هـای 

ارشـد(  كارشناسـی  تـا  )كاردانـی 
é شناسـايی و اسـتفاده از کليـة نيروهـای متعهـد و 
متخصص برای همکاری در زمينه توليد و منابع آموزشـی 
مفيد)كتاب درسـی، راهنمای معلم، لوحه های آموزشـی( 
é نظـارت بـر تأليـف و تهية مواد آموزشـی متناسـب با 

درسـی برنامه های 

اجرای برنامه
é مطالعـه و گـردآوری اطالعـات در ارتبـاط بـا شـرايط 

اجرايـی برنامه هـا و تدويـن آيين نامـه  
é برگـزاری دوره های توجيهی آموزشـی برای معلمان و 
مدرسـان مراکز تربيت معلم، در راسـتای تحـوالت برنامة 

درسـی يا نوآوری های آموزشـی  
é شـركت كارشناسـان دفتر در گردهمايی ها، نشست ها 

و مجامع آموزشـی معلمان در استان ها  
é برگـزاری دوره هـای توجيهی برای عوامـل اجرايی، به 

منظـور حمايـت از برنامه های نوين  
é برگـزاری دوره های آموزشـی توجيهی بـرای ناظران و 

ارزشـيابان از برنامه های درسـی  
é هماهنگـی و همکاری بـا دفترهای معاونت آموزشـی 

در ايجـاد شـرايط اجرايی مناسـب برنامه ها  
é مديريـت قرارداد هـای دفتـر بـا افـراد و شـركت های 

قـرارداد طرف 
ارزشيابی

é ارزشـيابی از برنامه هـای درسـی و عوامـل مؤثـر بـر 
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موفقيـت يـا شکسـت برنامه هـا 
برنامه هـای  از فراينـد اجـرای  ارزشـيابی  é نظـارت و 

درسـی  
é ارزشـيابی از کارايـی درونـی و بيرونـی برنامه هـای 

درسـی

راهنمای برنامة درسی
راهنمـای برنامـة درسـی سـندی اسـت مشـتمل بـر 
اهـداف و اصـول دورة تحصيلـی، رويكـرد و منطـق حاكم 
بـر برنامـة درسـی، اهـداف مـادة درسـی، تنظيـم محتوا، 
ارائـة  ارائـة روش هـای ياددهـی ـ يادگيـری مناسـب و 
شـيوه های ارزشـيابی. ايـن سـند در واقع راهنمـای عمل 

توليدكننـدگان مـواد آموزشـی اسـت.

عناصر و اجزای تشـكیل دهندة راهنما ی 
برنامة درسـی عبارت نداز:

1. مقدمه:  شـامل تصويری كلی از برنامه و تبيين فلسـفه 
وجودی درس.                                                              

2.تبییـن رویكـرد: شـامل جهت گيـری كلـی برنامه و 
منطـق حاكم بـر آن.       

3. اهداف: اهداف مادة درسـی در طول دورة تحصيلی در 
سـه حيطة يادگيری، شـناختی، مهارتی )ذهنی و عملی( 
و نگرشـی بيـان می شـود و سـپس اهـداف در پايه هـای 

تحصيلـی در سـه حيطة ذكر شـده، تدوين می شـوند.       

 4. محتوا: شـامل تبيين مفاهيم اساسـی مربـوط به هر 
دورة تحصيلـی و تنظيم جدول ها وسـعت و توالی مفاهيم 
و مهارت هـا بـرای هـر دورة تحصيلی.  مالك هايـی كه در 
تهيـة محتوای آموزشـی مدنظر قرار می گيرنـد، عبارت اند 

از: سـازمان دهی محتـوا، رعايت ارتباط افقـی و عمودی.      
 

5. روش هـای تدریـس: روش هـای مناسـب ياددهیـ  
يادگيـری و توصيه هـای الزم )بـر مبنـای رويكـرد برنامـة 

درسـی( در هريـك از پايه هـای تحصيلـی .
ـ بيـان روش هـای مناسـب ياددهـی - يادگيـری بـرای 

واحـد يادگيـری مـادة درسـی موردنظر       
    

 6.  ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی: توصيه های كلی 
در مـورد ارزشـيابی متناسـب با اهـداف،  تعييـن روش های 
ارزشـيابی و تعيين سـهم هر حيطه )دانستنی ها، نگرش  ها ، 
مهارت هـا( در هر پاية تحصيلی كه شـامل موارد زير اسـت:

ـ تعيين سـطح عملكرد مورد انتظـار از دانش آموزان 
در هريك از واحدهای يادگيری.

ـ تعيين شـيوه های ارزشـيابی از پيشرفت يادگيری 
دانش آمـوزان در واحدهـای يادگيری.

ـ بيان ابزارهای اندازه گيری مناسـب برای ارزشـيابی 
از پيشـرفت يادگيری دانش آموز.

ـ بيـان وسـعت و محدوديت ارزش يابی از پيشـرفت 
يادگيـری بـرای هر واحـد يادگيری. 

      
7. بیـان ویژگی هـا و مهارت هـای معلـم برای 

تدریـس هر مادة درسـی: 
ـ مهارتی هايی كه بايد در معلم تقويت شود.

ـ دانش و اطالعاتی كه معلم بايد كسب كند.
ـ عملكـردی كـه بايـد در رفتـار معلـم تجلـی پيدا 

. كند
ـ  ويژگی های عمومی و اختصاصی معلمان.       

8. تعییـن اسـتاندارد، ملزومـات، تجهیزات و 
نیـاز اجرا: امكانات مـورد 

   ـ   در زمينة فضای كالس شـامل وسـعت، آرايش 
ميـز و نيمكت و ... .

   ـ تجهيزات و ملزومات الزم مانند وسـايل ديداری 
و شنيداری، و تجهيزات آزمايشگاهی.      

9. اشـاعة برنامة درسـی: شـامل تعييـن رئوس و 
محتـوا و روش های اشـاعه )حضوری يـا غيرحضوری( 
و شـيوه های ديگـر در خصـوص هر يـك از گروه های 
معلمان، اوليـا، دانش آموزان، مديـران و عوامل اجرايی       

  
10. نظـام تجدیدنظـر: شـامل اصـول و مالك های 

تجديد نظـر در راهنمـای برنامـه ی درسـی
ارتقـای برنامه ريزی درسـی كـه از اهداف سـازمان در 
برنامـة پنـج  سـاله اسـت، در ابعـاد زير صـورت گرفته 

است:
 1. بهبـود كيفيـت فراينـد برنامه ريـزی درسـی بـا 

توجـه بـه جديدتريـن يافته هـای علمـی
 2. اعتـالی كيفيـت برنامه ها و روش های آموزشـی 

بـا توجه بـه رويكردهای جديد آموزشـی
 3. تهيـة رونـد نمـای چگونگـی توليـد، اصـالح 
كـردن  نهادينـه  و  برنامه هـا  و  طرح هـا  بازنگـری  و 

پژوهـش مبنـای  بـر  تصميم گيری هـا 
 4. توليد راهنمای برنامة درسـی جامع در دوره های 
گوناگـون تحصيلی و مواد متفاوت درسـی بـا رويكرد 

تلفيقی.
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 اشاره
تأليـف کتاب هـای درسـی در حـوزة فنی وحرفـه ای بـا 
توجـه بـه برنامه ريزی هـا و اقتضائـات دنيـای کار تغييـر 
می کنـد. هـدف مـا ايـن اسـت کـه در تدويـن فراينـد 
برنامه ريـزی درسـی و نوسـازی و توسـعة برنامه هـا بـه 
نيـروی  به کارگيـری  نيـز  و  انسـانی  نيـروی  توانمنـدی 
تخصصـی در شـوراها توجـه کنيـم. ايجـاد ظرفيت هـای 
کاری مبتنـی بـر حجم بهره برداری از منابع انسـانی خارج 
از سـازمان، از برنامه های جدی اين دفتر اسـت. احمدرضا 
دورانديش، مديرکل دفتـر تأليف کتاب هاي فنی وحرفه ای 
و کاردانـش، در گفت وگـو بـا ما، ضمن تشـريح هدف فوق 
گفـت: »در کنـار تأليـف کتـاب، مسـئوليت برنامه ريزی و 
تأليف اجزای بسـتة آموزشـی حوزة تربيت و يادگيری کار 
و فنـاوری که يکـی از حوزه هـای يازده گانة برنامة درسـی 
ملـی اسـت را برعهـده داريـم کـه از دورة ابتدايـی شـروع 
می شـود و در دورة اول و دوم متوسـطه نيـز وجـود دارد، 
مانند کتاب »کار و فناوری« متوسـطة اول و در متوسـطة 
دوم شـاخة نظـری نيـز کتـاب »کارآفرينـی« در اين دفتر 

مي شـود.«  تهيه 
مهنـدس دورانديـش می گويـد: سـعی کرده ايـم بحـث 
تأليـف کتـاب را بـه خـارج از سـازمان ببريـم و از افـراد 

صاحب تجربه اسـتفاده کنيـم. گفت وگوی مـا با مهندس 
احمدرضـا دورانديـش را در ادامـه مالحظـه می کنيـد.

لطفـًا دربـارة فراینـد تألیـف کتاب هـای 
درسـی فنی وحرفـه ای و کاردانـش توضیح 

. هید د
همان طـور که می دانيم، تأليف براسـاس برنامة درسـی 
هـر درس انجام می شـود. با اين توضيح کـه مبنای تأليف 
در هـر رشـته مجموعـه ای از مطالعـات و برنامه ريزی های 
صورت گرفته در آن رشـته اسـت. در گام نخسـت، در هر 
رشـته نيازسـنجی شـغلی انجام می شـود. در نيازسـنجی 
شـغلی براسـاس سياسـت های کلـی نظـام و مطالعـات 
مربوط به حرف، مسـير توسـعة حرفه ای و شايستگی های 
حرفـه مشـخص می شـود. همچنيـن، وظايـف، تکاليـف 
کاری از منظـر دانـش و مهـارت، ويژگی هـای شـاغل و 
شغل، و تناسـبات دنيای کار و شرايط دنيای کار به صورت 
سـند تدوين می شـوند. در مرحلـة بعد، به منظـور تدوين 
معيارهـای اثبـات مهـارت، شايسـتگی های مربـوط به هر 
حرفـه در سـطح صالحيت حرفه ای اسـتاندارد ارزشـيابی 

گفت وگو: معصومه رضوانفر

تأليف اجزاي بستة آموزشي 
در رشته هاي فني وحرفه اي
پای صحبت مهندس احمدرضا دوراندیش
مدیرکل دفتر تألیف كتاب هاي فنی حرفه ای و کار و دانش
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محتوای کتاب های درسی منطبق بر 
اهداف و فعالیت های یاددهیـ  یادگیری 
مندرج در برنامه های درسی است، لذا 

هنرآموزان می توانند با مراجعه به برنامة 
درسی براساس چارچوب های مشخص، 

خودشان موقعیت های یادگیری را طراحی 
كنند و آن را در محیط یادگیری به اجرا 

درآورند

طراحـی می شـود. در طراحـی هـر دو سـند اشـاره  شـده 
و  فنی وحرفـه ای  آمـوزش  ذی نفعـان  مشـارکت  اسـت، 
مهارتـی بسـيار پررنگ اسـت. در اصـل، طراحان اين اسـناد 
خبـرگان حرفـه ای دنيـای کار هسـتند. طراحـی سـاختار، 
اصـول آمـوزش فنی وحرفـه ای، نيازسـنجی آموزشـی در هر 
رشـته، جـزو مراحـل قبـل از تدويـن راهنمـای برنامه ريزی 
هـر رشـته اسـت. در نهايـت، در برنامـة درسـی هـر رشـته، 
شايسـتگی های فنـی و غيرفنـی، اسـتانداردها و تجهيـزات 
هـر درس، جدول هـاي وسـعت و توالی در محتويـات اهداف 
توانمندسـازی و راهبردهـای ياددهی ـ يادگيـری، به صورت 
فعاليت های يادگيری سـاخت يافته سـازمان دهی مي شـوند 
می شـود.  تعييـن  شايسـتگی  هـر  در  محتـوا  وسـعت  و 
همچنين، شـيوة ارزشيابی پيشـرفت تحصيلی، فرايند تهيه 
و تدويـن بسـته های يادگيـری و صالحيت حرفـه ای نيروی 
انسـانی در هـر بسـتة تحصيلـی به صـورت يک سـند فراهم 
می شـود. ضمن اينکـه فراينـد برنامه ريزی درسـی در حوزة 
فنی وحرفـه ای و کاردانـش توسـط 32 گـروه در دو بخـش 
»دنيـای کار« و »دنيـای آمـوزش« انجـام گرفـت. در بخش 
دنيـای کار از صاحبان حرف ها و مشـاغل بـرای اظهار نظر و 
دريافـت اطالعات دعوت می شـود. پـس از جمع بندی نتايج 

ايـن تعامـالت، تصميمات خوبـی گرفته مي شـود.

کتاب هـای فنی وحرفـه ای از تنوع در رشـته 
و شـاخه برخوردارنـد، لطفـًا در مـورد تعداد 
کتاب هـا و نیـز شـمارگان آن هـا توضیحاتی 

بدهید.
در طراحـی برنامه هـای جديـد رشـته های فنی وحرفـه ای 
کـه مصـوب شـورای عالـی آموزش وپـرورش اسـت، در هـر 
رشـتة تحصيلـیـ  حرفه ای شـش عنـوان کتـاب کارگاهی، 
دو عنـوان کتـاب دانش فنـی تخصصی، چهار عنـوان کتاب 
شايسـتگی های غيرفنـی و سـه عنـوان کتـاب علـوم پايـه 
وجـود دارد. همـراه بـا کتـاب درسـی، سـاير اجـزای بسـتة 
آموزشـی هـم در نظر گرفته  شـده اند که در برخی رشـته ها 
آمـاده  شـده اند و در برخی در دسـت تدوين هسـتند. کتاب 
راهنمـای هنرآمـوز، فيلـم هنرجـو، فيلـم هنرآمـوز، مجلـة 
رشـد فنی وحرفـه ای، و کتاب همـراه هنرجـو از جملة آن ها 
هسـتند. در شـاخة فنی وحرفه ای تعـداد 454 رشـته وجود 
دارد و تيـراژ کتاب هـای فنی وحرفه ای در هر رشـته متفاوت 

است.

چـه  فنی وحرفـه ای  کتاب هـای  تألیـف  در 
مقـدار بـه بـازار کار توجه شـده اسـت؟

اسـاس برنامه ريـزی درسـی و تدويـن محتـوای کتاب های 
درسـی و سـاير اجزای بستة آموزشی توجه به نيازهای دنيای 

کار اسـت. يکـی از مراحل اصلـی طراحی برنامه های درسـی 
فنی وحرفه ای مرحله نيازسـنجی شـغلی اسـت کـه صاحبان 
مشـاغل و حرف هـا، با توجه به نيازهای جامعـه و ويژگی های 
مشـاغل نسـبت به تعيين وظايف و تکاليـف کاری هر حرفه 
بـا دفتـر همـکاری می کنند. تحليـل وظايف حرفـه و تدوين 
اسـتانداردهای شايسـتگی مبنـای طراحـی برنامه ريزی های 
درسـی در دنيـای آمـوزش اسـت. از طـرف ديگـر کتاب های 
درسـی  برنامه هــــــای  براسـاس  فنی وحرفـه ای  درسـی 
تأليـف می شـوند، لـذا محتـوای تأليف شـده بـا نيـاز دنيای 
کار متناسـب اسـت. تأليـف کتاب های درسـی فنی وحرفه ای 
و کاردانـش بـا رويکـرد شايسـتگی محور صـورت می گيرد و 
مـا در تالشـيم از ايـن طريق هنرآمـوزان را بـه فراگيری های 

مهـارت الزم بـرای ورود بـه بازار کار سـوق دهيم.

برنامـة شـما در دفتـر بـرای چندتألیفـی 
چیسـت؟ فنی وحرفـه ای  کتاب هـای 

بحث چند تأليفی را از سـه سـال گذشـته شـروع کرده ايم. 
يعنـی قرار اسـت با توجـه به نيازهـای متفـاوت در حرفه اي 
خـاص، منابـع متفـاوت درسـی داشـته باشـيم تـا هنرآموز 
بـا توجـه بـه نيازهـای موجـود کار آمـوزش را انجـام دهـد؛ 
ضمـن اينکـه  نزديـک بـه 700 عنـوان کتـاب در شـاخة 
فنی وحرفـه ای تأليف شـده اند که برخی از آن ها مشـترکاتی 

بـا شـاخة کاردانـش دارند.

بـا توجـه بـه امکانـات متفـاوت اسـتان ها، 
آزادی عمـل معلـم در تدریـس مباحث کتاب 

درسـی چقدر اسـت؟  
آزادی عمـل هنرآمـوزان در تدريس کتاب ها در دو سـطح 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت: اول اينکـه، از آنجـا کـه 
پودمان هـای هـر درس يا کتاب از سـاير پودمان ها مسـتقل 
اسـت، ترتيـب ارائـة درس بـا توجـه بـه امکانـات و شـرايط 
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تحصيلـی بـه انتخـاب خـود هنرآموزان اسـت.
دوم اينکـه، بـا توجه بـه اينکه محتوای کتاب های درسـی 
منطبق بر اهـداف و فعاليت های ياددهیـ  يادگيری مندرج 
در برنامه هـای درسـی اسـت، لـذا هنرآمـوزان می تواننـد با 
مراجعه به برنامة درسـی براسـاس چارچوب های مشـخص، 
خودشـان موقعيت هـای يادگيـری را طراحی كننـد و آن را 
در محيـط يادگيـری بـه اجـرا درآورنـد. اگر سـند تحول و 
برنامـة درسـی بخواهد اجرا شـود، بايد بقيـة زيرنظام ها نيز 
به طـور هماهنگ حرکـت کنند که يکـی از آن ها تجهيزات 
و ديگـر منابـع انسـانی اسـت. دانش آمـوزان نيـز هم زمان با 
مهارت هـای فنـی، بايد مهارت های غيرفنی را کسـب کنند 
تـا نيازهای خـود را در جامعه برطرف کننـد. کتاب »اخالق 
حرفـه ای« و »مديريـت توليـد« نيـز داريـم کـه در همـة 

رشـته های فنـی و کاردانش و در پايـة دوازدهم قـرار دارد.

در مـورد عنوان هـاي تألیف پایـة دوازدهم 
دفتر در رشـته های فنی وحرفه ای وکاردانش 

و تعـداد آن ها در مجمـوع توضیح دهید.
در جـدول درس هـاي رشـته های فنی وحرفـه ای، عـالوه 
بـر درس هـاي عمومـی، شـش درس کارگاهـی، دو درس 
دانـش فنـی و دانـش فنی تخصصـی، چهار تا شـش درس 
شايسـتگی های پايه و چهار درس شايسـتگی های غيرفنی 

نيز تصويب شـده اسـت.
سـهم پايـة دوازدهـم از جـدول درس هـا بـه ايـن ترتيب 
اسـت کـه بـرای تمامـی رشـته های صنعـت، درس رياضی 
در  را  پايـه  شايسـتگی های  درس هـاي  از  خوشـه،  سـه 
برمي گيـرد. همچنيـن درس اخـالق حرفـه ای از درس هاي 
شايسـتگی های غيرفنی برای تمامی هنرجويان رشـته های 
فنی وحرفـه ای و کاردانـش در نظـر گرفته شـده اسـت و در 
خوشـه شايسـتگی های فنـی، درس دانش فنـی تخصصی 
کـه خاص هر رشـته تحصيلـیـ  حرفه ای اسـت و دو درس 
کارگاهی که سـطوح صالحيت حرفه ای را شـامل می شـود 

بـرای هـر رشـته برنامه ريزی شـده اسـت.
بـرای هـر کـدام از عنوان هـا يـک کتـاب درسـی هنرجو، 
يـک کتـاب راهنمای هنرآمـوز و برای کل پايـه. يک کتاب 
همراه هنرجو تأليف شـده اسـت. البته کتاب همراه هنرجو 
بـرای هنرجويـان پايـه دهم به صورت يک کتاب سـه سـاله 
شـامل پايه هـای دهـم، و يازدهـم و دوازدهـم چـاپ شـده 
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عنـوان کتـاب نو نگاشـت داريم.

آیا حجـم کتاب های درسـی فنی وحرفه ای 
در برنامه هـای جدید تغییر کرده اسـت؟

حجـم کتاب هـای درسـی فنی وحرفـه ای از دو طريق 
در برنامه هـای جديـد کاهـش يافته اسـت. اول، کاهش 
ـ  تخصصـی  رشـته،  هـر  در  کتاب هـا  عنـوان  تعـداد 
حرفـه ای اسـت و دوم ارائـة آموزش به صـورت پودمانی 
اسـت که شـامل فعاليت های يادگيری سـاخت يافته اي 
اسـت کـه به صـورت عملـی در کارگاه انجام می شـوند. 
مطالبـی کـه نيـاز بـه حفـظ كـردن دارنـد، بـه کتـاب 
را  محتـوا  سـاير  شـده اند.  منتقـل  هنرجـو  همـراه 
هنرآمـوز براسـاس کتـاب راهنمـا در فراينـد ياددهی ـ 

يادگيـری فـرا مي گيـرد.

جدیـد  درسـی  کتاب هـای  ویژگی هـای 
چیسـت؟ فنی وحرفـه ای 

در مجمـوع ويژگـی کتاب های درسـی فنی وحرفـه ای را 
در شـش مـورد می توان بيـان کرد.

1. توجه به رويکرد پودمانی در تأليف، ارائه و ارزشيابی؛
2. گذر از تأليف منبع آموزشی به سمت کتاب درسی؛

3. کاهـش حجـم محتـوا بـا تأکيـد بـر فعاليت هـای 
سـاخت يافته؛ يادگيـری 

4. در هم تنيدگی شايستگی های فنی و غيرفنی؛
5. تأليـف براسـاس تعامـل هنرجو بـا سـاير هنرجويان، 
هنرجـو بـا محتـوا و هنرجـو بـا هنرآمـوز در فعاليت های 

سـاخت يافته؛
6. تأليف براساس رويکرد شايستگی. 

لطفـًا دربـاره ضرورت بسـته آموزشـی در 
آموزش هـای فنی وحرفـه ای توضیـح دهید.

در راهـکار 9-21 از سـند تحول بنياديـن و جزء هفتم 
از بنـد 12 برنامـه درسـی ملی توجه به بسـته آموزشـی 
بـه جـای کتـاب درسـی در برنامه هـای جديـد تصريـح 
شـده اسـت. بر ايـن اسـاس در تدوين برنامه درسـی هر 
درس بـرای هـر رشـته قالبی در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه نقش اجزاء بسـته آموزشـی )يادگيری( را مشـخص 
ايـن توضيـح کـه محتـوای طراحی شـده  بـا  می کنـد. 
هـر فعاليـت يادگيـری در کـدام جـزء يـا اجزای بسـته 
آموزشـی ماننـد کتـاب درسـی، کتـاب همـراه هنرجـو، 
کتـاب راهنمـای هنرآمـوز، فيلـم يـا نرم افـزار يـا سـاير 

مـوارد و رسـانه های يادگيـری قـرار دارد.
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درسـی  کتاب هـای  مؤلفـان 
فنـی و مهارتـی چـه کسـانی 

هسـتند؟
رشـته های  درس هـاي  تمامـی 
فنی وحرفـه ای از پنـج پودمان تشـکيل 
شـده اند. در درس هـاي کارگاهـی، هـر 
پودمـان يـک شـغل را شـامل می شـود. 
درس هـاي  ويژگی هـای  بـه  توجـه  بـا 
تيـم  از  بوديـم  ناچـار  فنی وحرفـه ای، 
مؤلـف بـرای تأليـف هـر کتـاب بهـره 
درسـی  کتاب هـای  مؤلفـان  بگيريـم. 
فنـی و حرفـه ای، عـالوه بـر دارا بـودن 
در  می بايـد  عمومـی،  صالحيت هـای 
پودمان تأليفی مورد نظر از تجربة عملی 
برخوردار باشـند و نحوة کاربسـت دانش 
پداگـوژی را در طراحـی موقعيت هـای 
ياددهـی يادگيـری به خوبی بشناسـند. 
را  درسـی  کتاب هـای  مؤلفـان  اکثـر 
هنرآموزانـی بـا ايـن ويژگی ها تشـکيل 

می دهنـد.

درســـی  کتاب های  مؤلفان 
پایـة 12 فنی وحرفـه ای چنـد 

نفر هسـتند؟
تعـداد مؤلفـان کتاب هـای نونگاشـت 
بـا  کـه  دوازدهـم  پايـة  فنی وحرفـه ای 
دفتـر برنامه ريـزي تأليـف کتب درسـی 
همـکاری  کاردانـش  و  فنی وحرفـه ای 
داشـته اند، 435 مؤلف اسـت. در آموزش 
فنی وحرفـه ای مـا از تمامی اسـتان های 

کشـور مؤلـف داريم. 

در پایان اگر صحبـــــــت 
تکمیلی دارید بفرمایید.

در پايان الزم می دانم از همکاران گرامی 
و اعضــــای محترم گروه های تخصصی 
و مؤلفـان محتـرم، بـه خاطـر تالش های 
بی وقفه و مسـئوالنه خود در تدوين اسناد 
و تأليـف اجزای بسـتة آموزشـی قدردانی 
كنم. همچنين از مسئوالن و کارشناسان 
محتـرم دسـتگاه ها، اتحاديه هـا، اصنـاف 
و  اقتصـادی  بنگاه هـای  شـرکت ها،  و 
خبـرگان دنيـای کار و حرفـه که بـا ارائة 
اطالعات و تجربيات ارزشـمند خـود ما را 

يـاری داده انـد، سـپاس گزاری مي كنم
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قصـة محسـن بـا چشـم هایش آغاز شـد؛ همان دو چشـمی 
کـه آینه های روبـه روی فریـادی را در سـینة ما نهـاده بودند. 
قصـة محسـن قصـة شـگفتی بـود. او بـا دسـت هایی کـه از 
پشـت بسـته شـده بود، به سـمت روبه رو می آمـد؛ در غروبی 
کـه دوردسـت هایش سـرخ و شـفقناک بـود. میـدان جنـگ 
بسـیار خشـک و خشـن می نمود، اما پیـام آن عکس روشـن 
بـود: زانوانـش نلرزیـده بـود در لحظه هـای آخـر و بـا اینکه 

می دانسـت بـه قربانـگاه مـی رود، آرام می نمـود. 
محسـن حججـی جوانی 26 سـاله کـه تنهـا 28 روز از تولد 
26 سـالگی اش گذشـته بود، حاال اسـیر داعشی ها شـده بود. 
خیلـی زود خبـر اسـارت و پـس از آن شـهادت مظلومانه اش 
نقـل خبرگزاری هـا شـد. او حـاال یـک قهرمان حماسـی بود.

محسـن حججـی در 21 تیرمـاه 1370 در نجف آبـاد اصفهان 
زاده شـد. تمـام عمـرش را در همـان شـهر سـپری کـرد و 
آخرین سـفرش به سـوریه بـود، برای دفـاع از کیـان ایران و 

ایسـتادگی در برابـر دشـمن اهـل بیت)ع(. 
در ایـن ویژه نامـه، برخـی از گوشـه های زندگـی این شـهید 

حماسه سـاز را بـرای مخاطبـان بـه تصویر کشـیده ایم.
هنـگام  حججـی،  محسـن  از  کـه  فیلم هایـی  از  یکـی  در 
اعـزام بـه مناطق محروم بـه یادگار مانده، محسـن شـعری را 

می خوانـد کـه حـال و هـوای امـروز مـا را دارد: 
آسـمان فرصـت پـرواز بلندی سـت ولـی / قصـه این اسـت 

چـه انـدازه كبوتر باشـیم؟

 

قصه این است: 
چه اندازه كبوتر باشیم!

و

شهید 
محسن 
حججی
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همه چيـز بـا يـک نـگاه آغـاز شـد. بـا انتشـار تصويـر 
نـگاه مقتـدر مـرد جوانـی بـا نام اسـير 

يـک  در  کـه  داعشـی  نيروهـای 
چشـم 

فضـای  مرزهـای  زدن،  هـم  بـه 
مجازی را از هم گسسـت و دسـت 
صاحـب  خانـوادة  بـه  دسـت  بـه 
آنکـه  از  بعـد  و  رسـيد  عکـس 
کشـور  در  بی سـابقه ای  غوغـای 
به پـا کـرد، عزيـز يـک ملـت شـد.

از زمـان انتشـار عکـس اسـارت 
تـا خبر شـهادت محسـن حججی، 
حججـی  شـهيد  پرصالبـت  نـگاه 
مـرگ  قدمـی  يـک  در  وقتـی 
عرصـة  از  عظيمـی  بخـش  بـود، 
داخـل  اجتماعـی  شـبکه های 
هشـتگ  بـه  را  کشـور  خـارج  و 
محسـن حججی اختصاص داد. در 
و ديـوار شـهرها، از نجف آباد شـهر 
پايتخـت،  تـا  گرفتـه  زادگاهـش 
شـهيد  سـرافرازی  عکس هـای  از 
محسـن حججـی پـر شـد. فضايی 

که از چشـم رسـانه های خارجی 
انعـکاس  بـا  و  نمانـد  دور  هـم 
اخبـاری در اين بـاره، نتوانسـتند 
حيرتشـان را از جريان شورانگيز 
ايجـاد شـده در ميـان ايرانيـان 
پنهـان کننـد. جريانی که متعلق 
به هيـچ حزب، فرقه و دسـته ای 

عـام  لشـکری،  و  مقامـات کشـوری  و سياسـيون،  نبـود 
و خـاص را بـه واکنـش وا داشـت. رسـانه های آمريکايـی 
شـهادت محسـن حججـی را اتفاقـی توصيـف کردنـد که 
»ايرانی هـا را متحـد کرده اسـت«. خبرگزاری های رسـمی 
فرانسـه نوشـتند: »دستگيری و شـهادت محسن حججی، 
باعـث حمايـت گسـتردة مـردم ايـران از عمليـات نظامی 
ايـن  کشـور در عـراق و سـوريه شـد و خيـل عظيمـی 
از جمعيـت در مراسـم سـوگواری سـربازی کـه بـه نمـاد 
مبـارزه عليـه داعش تبديل شـده اسـت، شـرکت کردند.« 
خبرگـزاری »آسوشـيتدپرس« هم نوشـت: » در حالی که 
داعـش تـالش می کرد از دسـتگيری و سـربريدن حججی 
به عنـوان پروپاگاندا اسـتفاده کنـد، بسـياری در ايران اين 
موضـوع را متفـاوت ديدنـد  و تصويـر حججـی الهام بخش 
حـس ميهن دوسـتی در ميـان ايرانی هـا و کشـته شـدن 
او  باعـث وحدتيبی سـابقه در ميـان طيف هـای مختلـف 

سياسـی در اين کشـور شـد.« 
واشنگتن پسـت،  سـان ديلی،  ديلی ميـل،  روزنامه هـای 
ميدل ايسـت آی،  پايـگاه  کرونيـکل،  سانفرانسيسـکو 

خبرگـزاری رويتـرز، شـبکة خبـری بـی بـی سـی نيـوز و 
... هـم  به طـور مکـرر بـا پوشـش گـزارش تشـييع جنـازة 
شـهيد حججـی و سـخنان رهبـر انقالب اسـالمی و سـاير 
شـخصيت های سياسـی و مذهبـی حاضـر در اين مراسـم، 
حيرتشـان را از هم بسـتگی و اتحـاد وصف ناپذيـر مـردم 

ابـراز کردند.  ايـران 
در کنـار واکنش های بی سـابقة مسـئوالن، اهل سياسـت 
و چهره هـای مشـهور، هنرمنـدان، ورزشـکاران و اقشـار و 
اصنـاف مختلف، به شـهادت افتخارآفرين شـهيد محسـن 
از  بسـياری  تحسـين  بزرگـوار   ايـن  رشـادت  حججـی، 
هـم  را  اروپايـی  کشـورهای  در  سـاکن  غيرمسـلمانان 
برانگيخـت. تـا آنجا که با انتشـار عکس هايشـان همـراه با 
تصويـر شـهيد حججـی در فضاهـای مجازی، ارادتشـان را 
به شـهيد حججی نشـان دادند و بر تحسـين برانگيز بودن 

رفتـار قهرمانـة او صحه گذاشـتند.
شـهيد محسن حججی با شـجاعتش در قلب مردم ايران 
مانـدگار شـد و حـاال تقريبـًا همـة دنيـا او را می شناسـند. 
جوانـی 26 سـاله کـه بـا گام هايی اسـتوار به سـوی مرگ 

رفت تا حماسـه ای ماندگار را در تاريخ رقم  بزند. 

محسن حججی؛ 
تصویر ی از ایر ان متحد

مریم احمدی  

از نگاه رسا نه  های جهان
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شـهدای مدافع حـرم در همان مسـيری حرکت می کنند 
کـه روزی شـهدای دوران دفـاع مقـدس آن را پيمودنـد. 
هـدف، عقيده و آرمان رزمندگان مدافع حرم همانی  اسـت 
کـه رزمنـدگان دفاع مقدس بـه خاطرش حماسـه آفريدند 
و جانشـان را فـدا کردنـد. بسـياری از جوانانـی کـه امـروز 
در جبهه هـای مقاومـت مشـغول دفـاع در برابـر دشـمنان 
هسـتند، الگـوی زندگی شـان را از ميـان بـزرگان جنـگ 
هشت سـالة ايران و عـراق انتخاب کرده انـد. اين الگوپذيری 
عامل مهمی برای شـناخت مسـير زندگی شـان شـد. آن ها 
سـعی کردنـد در سـبک زندگی شـان متـر و معيـاری برای 
زندگـی بهتـر انتخاب کننـد و برای اين موضوع چه کسـی 
بهتـر از شـهدای دفاع مقـدس؟ همان هايی کـه راه بندگی 
و عبوديـت را در زيباتريـن حالـت ممکـن پيمـوده و بـرای 
جوانـان امـروز سـيره و روششـان را بـه يادگار گذاشـته اند. 
ميراثـی گران بهـا کـه تنهـا بايـد با چشـم دل به سـراغش 

رفـت و درس هايـش را آموخت. 
عشـق و عالقة محسـن حججی به شـهدا، به ويژه شـهيد 
احمد کاظمی، سـردار بزرگ زادگاهش، بر کسـی پوشـيده 
نيسـت. زندگـی اش را مديـون حـاج احمـد می دانسـت. 
هـم محسـن و هـم همسـرش. هـر دو وقتی وارد مؤسسـة  
شـهيد کاظمی شـدند و با اين سـردار بـزرگ دفاع مقدس 
آشـنايی بيشـتری پيـدا کردنـد، مصمم تر از هميشـه برای 
رسـيدن بـه اهدافشـان تـالش کردنـد. آشـنايی با شـهيد 
کاظمی برای محسـن پلی شـد برای رسـيدن بـه آرزوهای 

سـخت و دشوار. 
در  شـرکت  و  فرهنگـی  برنامه هـای  مؤسسـه،  ايـن  در 
بازسـازی  بـرای  بودنـد  فعاليت هايـی  جهـادی  اردوهـای 
و آبـادی ايـران. محسـن پـس از ورود بـه ايـن مؤسسـه، 
انگيزه هـای بيشـتری بـرای خدمـت يافت. او با شـرکت در 
اردوهـای جهـادی، مسـيرش را انتخـاب کـرد. حججی در 
کار بـرق سـاختمان بـود، امـا می گفت: »مسـيری که حاج 
احمـد )کاظمـی( بـرای مـن مشـخص کـرده، در کار بـرق 
و اين هـا محقـق نمی شـود. مـن بايـد بـه جايـی بـروم که 

مسـيرم بـه شـهادت نزديک تـر باشـد.« 
شـهيد  مـزار  سـر  بـر  شـب ها  نصـف 
می خوانـد.  فاتحـه  و  می رفـت  کاظمـی 
و  بـود  يـاد حاج احمـد  بسـياريبه  اوقـات 
حرف هايـش را بـه خاطـر مـي آورد. وقتی 
شـهيد  حرف هـای  بـا  را  روزش  کسـی 
بگذرانـد و بـه آن هـا عمـل  کنـد، منش او 
هـم به آن سـمت می رود. يکـی از جمله ها 
و رهنمودهـای شـهيد احمـد کاظمـی در 
اهـداف او تأثير شـگفتی گذاشـت. آنجا که 
شـهيد احمـد کاظمـی می گويد: »اگـر می خواهيد شـهيد 
شـويد، بايـد مثل شـهدا باشـيد؛ بايد شـهيد زنده باشـيد، 
   بايـد مثل شـهدا کار کنيد.« اين ارتباط معنوی با گذشـت 

زمـان هـر روز پررنگ تـر شـد.
محسـن بـه مسـيری رفـت کـه حـاج احمـد پيـش از 
تولـدش در آن گام نهـاده بـود. حاج احمد و محسـن به دو 
نسـل متفـاوت بـا آرمان هايـی يکسـان تعلق دارند. شـهيد 
حججـی هيـچ گاه حـاج احمـد را از نزديـک نديـد، ولـی 

آرمـان، مسـير و راهـش را درک کـرد. 
 امـروز شـهيد کاظمـی الگـوی جوانـان هم سـن و سـال 
محسـن اسـت و آنـان بـا تأسـی از ويژگی هـای رفتـاری و 
اخالقی شـان، مسـير زندگی شـان را انتخـاب می کننـد و 
قطعـًا فردا محسـن الگويـی برای نسـل های آينـده خواهد 
بـود. شـهيد حججـی امتـداد راه حـاج احمد بـود و معلوم 
نيسـت فـردا چـه انسـان هايی امتداد راه محسـن باشـند.

 

حاج احمد د ست محسن را گر فت

احمد محمدتبریزی

الگویی که راه را 
نشا نش داد

و

شهید 
محسن 
حججی
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شـهيد محسـن حججـی در مـدت زمـان کوتاه 
در  را  درخشـانی  دوره هـای  زندگـی اش 

کارنامـــــــة زندگـی اش ثبـت کـرد. 
قبـل از شـهادت قهرمانانـه اش کـه 

بـه  ديگـری  افتخـــــــار  بـرگ 
تاريـــــخ ايثار و شــــــهادت 
افـزود،  مرزوبــــــــوم  ايـن 
به عنـــــوان سـفير فرهنگـی 
نقـــــش  زادگاهـش  در 
مهمی در ترويـــــج فرهنگ 
ميـان  در  کتاب خوانـی 
نوجوانـــــان و جوانان داشت. 

سـال  و  دبيرسـتان  سـنين  از 
»مؤسسـة  بـه  ورود  بـا   ،1385

کنـار  در  کاظمـی«،  شـهيد  نشـر 
کتاب فروشـی و فعاليت در عرصة نشـر، 

بـه تبليغ و ترويـج کتاب خوانـی در مدارس 
پرداخـت و از جملـه اوليـن کسـانی بـود کـه در 

راسـتای اهداف مؤسسـة نشر شـهيد کاظمی و کتاب  شهر 
ايران، وابسـته به سـازمان تبليغات اسـالمی، سـنت حسنة 
تبليـغ کتـاب را به جايگاه های نمازجمعة شـهرها کشـاند. 
مؤسسـه ای که بـا فعاليـت جوانانی چون محسـن حججی 
يکـی از مراکـز فرهنگـی مؤثر در شـهر نجف آباد و اسـتان 
اصفهـان بـه شـمار می آيـد و تا به امـروز جريـان فرهنگی 
تأثيرگذاری در عرصة نشـر، کتاب فروشـی و ترويج فرهنگ 

دفـاع مقـدس پايه گـذاری کـرده اسـت. 
از  انتشـارات شـهيد کاظمـی،  حميـد خليلـی، رئيـس 
دوسـتان و نزديکان شـهيد حججـی، در اين بـاره می گويد: 
» ارادت محسـن بـه شـهيد احمـد کاظمی سـبب شـد او 
در شـکل گيری مؤسسـه و نشـر شـهيد کاظمـی نقـش 
پررنگـی داشـته باشـد و يکـی از فعال ترين اعضـا در انجام 
فعاليت هـای فرهنگـی ايـن مؤسسـه و کتـاب شـهر ايران 
باشـد. عصرهـا بعـد از فراغت از کار برق کشـی سـاختمان، 
بـرای اجـرای برنامه هـای مؤسسـه بـه مـدارس می رفت و 

بـه معرفـی کتـاب بـه دانش آمـوزان می پرداخـت.«
و  از دوران دبيرسـتان محسـن حججـی   خليلـی کـه 
فعاليتش در مؤسسـة نشـر شـهيد کاظمی روزهای زيادی 
را بـا او سـپری کـرده اسـت، می گويـد: »محسـن در کنـار 
کتـاب خوانـدن به نوشـتن هـم عالقة زيـادی داشـت و از 
زمـان ورودش بـه بخـش کتاب مؤسسـه، تمـام خاطراتش 
را می نوشـت. برپايـی نمايشـگاه و ترغيـب مـردم به خريد 
کتـاب هـم از عالئقـش بـود. تمـام توانـش را بـرای فروش 
کتـاب می گذاشـت و پـول جمـع شـده را صـرف اردوهای 

جهـادی و خـرج مناطـق محـروم می کرد.« 
فعاليـت و تـالش محسـن حججـی بـرای ترويـج کتـاب 
و کتاب خوانـی در دوران خدمـت سـربازی اش هـم ادامـه 
داشـت، تـا آنجـا کـه هم خدمتی هايـش بـه کمـد وسـايل 

محسـن لقـب کتابخانـه داده بودند و حتی در خاطراتشـان 
از دوران سـربازی بـا محسـن حججـی نقـل کرده انـد. 

ايـن عالقه بـه کتاب و مطالعـه که از زمان ورود محسـن 
بـه مؤسسـة شـهيد کاظمـی در وجـودش شـکل گرفتـه 
بـود، بـه مـرور  بيشـتر می شـد. بهتريـن هديـه ای کـه به 

اطرافيانـش مـی داد، کتـاب بود.  
دوسـتانش می گوينـد در نمايشـگاه کتـاب بـا همسـرش 
آشـنا شـده و به گفتة مدير مؤسسـة شـهيد کاظمی اولين 
هديـه ای که محسـن به همسـرش داد، کتاب بـود و بعد از 
ازدواج هـر مـاه ايـن رويـه را ادامـه مـی داد و به همسـرش 
يـک کتـاب هديـه می کـرد. حتـی در مراسـم عقـدش هم 
هديـه ای کـه بـه همسـرش تقديم کـرد، کتاب »سـالم بر 

ابراهيـم« بود. 
 بـه واسـطة ارادت مشـترک او و همسـرش بـه شـهيد 
کاظمـی و فعاليت هـای فرهنگـی اش در مؤسسـة نشـر اين 
شـهيد بزرگوار، همسـرش در كنار او قرار گرفت تا او را برای 
رسـيدن به شـهادت که نقطـة اوج آرزوهايش بـود، همراهی 
کنـد. حضـور در مدارس و ميـان دانش آموزان بـرای معرفی 
کتـاب و ترويـج کتاب خوانـی بـه دوسـتی بيـن محسـن 
حججـی و نوجوانـان و جوانـان عالقه منـد بـه کتـاب منجر 
شـد و پای اين افراد را  هم به مؤسسـة نشـر شـهيد کاظمی 
بـاز کـرد. نوجوانـان و جوانانـی کـه حاال محسـن حججی را 

الگـو و سرمشـق ادامـة راه و زندگی شـان می داننـد.   

سفیر 
فرهنــگی 

کتاب در 
پادگان و 

مدرسه
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مگـر می شـود بدون دعای خيـر پدر و مـادر عاقبت به خير 
شـد؟ مگر می شـود دل پـدر و مـادر را رنجاند، بعد يک شـبه 
عزيـز يک ملت شـد؟ محال اسـت بـدون رضايـت قلبيپدر و 
مـادر بـه جايی رسـيد. از امـام صـادق)ع( نقل اسـت: يکی از 
دعاهايی  که حتمًا مسـتجاب می شـود، دعای پـدر و مادر در 
حق فرزندی  اسـت که نسـبت به والدين خود نيکوکار باشـد. 
شـهيد حججـی راه رسـتگاری را از دعای خير پـدر و مادرش 
پيدا کرده بود. محسـن به زيبايی دانسـته بود که شـرط اول 
موفـق شـدن در هـر کاری راضی بـودن پدر و مادر از اوسـت.

پـس از شـهادت از شـهيد حججـی فيلم هـا و کليپ هـای 
زيـادی در فضـای مجازی پخش شـد. يکـی از اين فيلم های 
مانـدگار و تأثيرگـذار، فيلـم خداحافظـی شـهيد حججـی از 
خانـواده اش اسـت. او در کمـال تواضـع و خشـوع، جلوی پای 
پـدر و مـادرش خـم می شـود تـا قبـل از رفتـن پايشـان را 
ببوسـد. مادر اشـک  می ريزد و بغِض در گلويش اجازة سـخن 
گفتـن بـه او نمی دهـد. محسـن از ايـن سـکوت پيش آمـده 
اسـتفاده می کنـد و می گويـد:» نذر کـرده بودم، اگر قسـمت 
شـد به سـوريه اعزام شـوم، دسـت و پای مـادرم را  ببوسـم.« 
محسـن در ايـن فيلـم در حـال ادای نذری اين چنيـن زيبا و 

اسـت. بی نظير 
شـهيد حججی پيش تر يک بار ديگر به سـوريه اعزام شـده 
بـود. آن زمان همسـرش بـاردار بود و او از همسـرش خواهش 
كرد: »به خاطر شـرايطت به کسـی نگو من به سـوريه رفتم. 
چـون اگـه پـدر و مـادرم متوجه بشـن، ممكنه به مـن اجازة 

ندهن.« رفتن 
محسـن در ايـن سـفر درس بزرگـی می گيـرد. او پـس از 
بازگشـت بـه همسـرش می گويـد: »در اين سـفر فهميدم تا 

پـدر و مـادرم راضـی نباشـن، مـن بـه آرزوم نمی رسـم!«
مدتـی بعـد ، وقتی کارهايـش برای رفتـن دوباره به سـوريه 
جـور نمی شـد، دريافـت يک جـای کار گيـر دارد و شـايد به 
ايـن دليـل کـه بـدون اجـازة مـادر عـزم رفتـن کرده اسـت، 
نمی توانـد راهـی شـود. بنابراين مـی رود تا رضايت مـادر را به 
دسـت آورد. در برابـِر مـادر زانـو می زند و گريه می کنـد. او به 
مـادر التمـاس می کنـد: »اجـازه بـده من بـرم!« مـادرش هم 

می گويـد: »برو، ولی شـهيد نشـو.« 
محسـن در پاسـخ به مـادر می گويـد: »نه، من مـی رم، ولی 

عزيز می شـم مـادر.«
شـهيد حججـی برای راضـی کردن پـدر و مادر آن هـا را به 
زيـارت امام رضـا)ع( می برد. پدر شـهيد ماجرای اين سـفر را 
چنيـن شـرح می دهد: »مـا را به مشـهد برده بود تـا ضامن و 
شـفيعش شـويم. شـب قبلش هم به مادرش گفته بود: تو را 

به خـدا اجـازه رفتن به مـن بده!« 
مـادر شـهيد نيـز دربـارة اجـازه دادن به پسـرش می گويد: 
» بـه مـن می گفـت مامـان رضايـت بده من شـهيد بشـوم و 
پيـش حضـرت زينـب روسـفيد شـوم. مـن هم گفتم باشـد 
حرفـی نـدارم. من تـو را به حضـرت زينب می سـپارم. گفت: 
مامان نذر کرده ام، اگر قسـمتم شـد سـوريه بروم، پای مامان 
و بابايـم را ببوسـم. من نمی گذاشـتم، اما گفت نذر کـرده ام و 

بگذاريـد ايـن کار را بکنم.«
همـان ديـدار، آخريـن ديـدار محسـن بـا خانواده اش شـد. 
محسـن رفـت و عزيـز مـادر و ميليون هـا انسـان ديگر شـد. 
حـاال پـدر و مادرش با افتخـار از پسرشـان صحبت می کنند. 
پسـری که آوازة شـهرتش شـهر به شـهر گشـت و در سراسر 

ايـران پخش شـد.
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از نقطـه ای کـه مسـير طلبـش را پيـدا کـرد، تـا لحظـة 
نوشـيدن شـهد شـهادت، فاصلـة زيـادی نبـود. بـا اينکـه از 
ورودش بـه سـپاه پاسـداران و عضويت در يـگان ويژة گردان 
زرهـی زمـان زيادی نگذشـته بود، عزم راسـخ برای رسـيدن 
به هدفی که سـال ها در سـر داشـت، در مدت زمان کوتاهی 
بـه او آن قـدر قـدرت و تـوان نظامی بخشـيد که بـا نيروهای 
مبارز اعزامی به سـوريه همراه شـد. سـروان سـعيد هاشمی، 
فرماندة مسـتقيم محسـن حججـی در گروهان زرهی سـپاه، 
در گفت وگـو بـا ما از ورود محسـن به  گـردان زرهی و اعزام 

و شـهادتش می گويـد. 
سـروان هاشـمی، آشنایی شـما با محسـن حججی 

بود؟ زمانـی  از چه 
همان طـور کـه می دانيـد، از زمان حضور محسـن در سـپاه 
مـدت زيـادی نمی گـذرد. بعـد از دورة آموزشـی در سـال 
1393 به عنـوان نيـروی جديـد مسـتقيمًا به گـروه ما ملحق 
شـد. آشـنايی من با محسـن از زمـان عضويتـش در »گردان 

ويـژه«  شـکل گرفت. 

ر  مدتـی کـه بـه گـردان ویژه د
بـه  بـار  چنـد  پیوسـت، 
شـد؟ اعـزام  سـوریه 
محسـن اوليـن بـار چنـد روز 
پيـش از محرم 1394 به سـوريه 
اعـزام شـد و حدود سـه مـاه در مناطق »حلب« 
و »الذقيـه« بـا رشـادت جنگيـد و از مـردم اين 
سـرزمين در مقابل داعش دفاع کرد. محسـن در شـرايطی به 
سـوريه رفـت کـه منتظر بـه دنيا آمـدن فرزندش بـود. بعد از 
برگشـت بـا وجود تمـام پيگيری هـا و اصرارش بـرای رفتن به 
سـوريه، شـرايط اعزامش پيش نيامد. به قـول خودش، گيری 
در کارش بـود کـه البتـه بعدها فهميد نارضايتـی والدينش به 
ويـژه مـادرش يکـی از موانـع رفتنش بـوده اسـت. دومين بار 
هـم 27 تيـر امسـال بـه سـوريه اعـزام شـد کـه در عملياتی 
مستشـاری نزديـک مرز سـوريه با عـراق در منطقـة التنف به 
اسـارت گـروه تروريسـتی داعش درآمد و به شـهادت رسـيد. 
محسـن از سـال 1394 تـا زمان اعـزام مجـددش بارها پيگير 
رفتنـش بـه سـوريه شـد و مدام بـرای رفتـن اصرار داشـت تا 

اينکـه باالخره به خواسـته اش رسـيد. 

چـه عواملـی سـبب شـده بود کـه شـهید حججی 
با وجـود اینکـه نیـروی جدید سـپاه بـود، بالفاصله 

بـرای دفـاع از حـرم به سـوریه اعزام شـود؟
تخصصـی  آموزش هـای  ابتـدا  همـان  از  زرهـی  نيروهـای 
می بيننـد و از نظـر قـوای جسـمانی و تـوان نظامـی تقويـت 

سروان سعید هاشمی، فرمانده گروهان شهید محسن حججی:
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سروان سعید هاشمی، فرمانده گروهان شهید محسن حججی:
می شـوند. شـهيد حججـی هـم از ايـن امتيازها برخـوردار 
بـود. ضمـن اينکه آمادگـی اعتقادی بسـيار خوبی داشـت. 
در اوليـن اعـزام بـه سـوريه آن قـدر شـجاعانه جنگيـد که 
هـر کـس او را می ديـد، فکـر می کـرد چنـد سـال اسـت 
در سـوريه می جنگـد. به لحـاظ تخصص زرهـی خيلی زود 
خـودش را بـه بچه هـای زرهـی بـا سـابقه رسـانده بـود. از 
نظـر جسـمانی هميشـه چـاالک و قبـراق بـود و آمادگـی 
کامـل داشـت. يک امتيـاز و ويژگی بارزتر هم داشـت و آن 
روحيـة شـهادت طلبی و جهـادی اش بـود که سـبب شـد، 

سـاالر شـهدای مدافـع حـرم شـود و بـه آرزويش برسـد.

آخریـن باری که شـهید محسـن حججـی را دیدید 
کـی بود؟ 

بـرای خداحافظـی  از شـهادتش  قبـل  روز   20 حـدوداً 
آمـد. همـة بچه های گـردان، وقـت خداحافظی با محسـن 
می دانسـتند کـه اين بـار ديگـر برگشـتی در کار نيسـت 
شـوخی  بـه  بچه هـا  می شـود.  شـهيد  محسـن  حتمـًا  و 
می گفتنـد: آقـا محسـن نوربـاال می زنـد و اين بـار رفتنـی 

ا سـت. انـگار همـه می دانسـتيم شـهيد می شـود. 

بـه دلیـل موقعیـت سـوریه و شـرایط پرخطـر 
منطقـه بود که این تصـور برای شـما و هم رزمانش 

ایجـاد شـده بود؟
نـه، نيروهايـی کـه بـه منطقـه اعـزام می شـوند، دقيقـًا 
می داننـد کجـا می رونـد، شـرايط منطقـه چگونـه اسـت و 
چـه خطراتی را بايد انتظار داشـته باشـند. شـرايط اعزامی 
مدافعـان حـرم در 27 تيرمـاه امسـال هـم مثل قبـل بود، 
امـا حـال و هوای محسـن فـرق می کـرد. تا کسـی در اين 

لبـاس و ايـن موقعيـت نباشـد شـايد نتواند بـه راحتی اين 
حرف هـا را درک کنـد. محسـن آرام و قـرار نداشـت. رفتار 
و برخـوردش بـه خوبی نشـان مـی داد، ايـن بار قرار اسـت 
شـهيد شـود. امـا کسـی نمی دانسـت چطـور بـه شـهادت 

می رسـد و چـه نـوع رفتنـی را از خدا خواسـته اسـت. 
 ظاهـراً هميـن روحيـة شـهادت طلبی و شـوق رفتـن به 
سـوريه کـه خيلـی از دوسـتان و هم رزمانـش به آن اشـاره 
می کننـد، سـبب شـده بـود ايشـان با وجـود داشـتن يک 
فرزنـد کوچک و همسـر جـوان و يک زندگی مشـترک نوپا 

از تعلقاتش دسـت بکشـد.
بلـه. هـر آدمـی در زندگی اش يک سلسـله تعلقـات دارد 
کـه بـه آن هـا عشـق مـی ورزد. عشـق محسـن، اعـزام بـه 
سـوريه و دفـاع از حـرم بـود. ورد زبانش دائم سـوريه بود و 
بـرای رسـيدن به آنجـا ماه ها تالش کـرد تا باالخـره مجوز 
رفتنش را گرفت. بعد از برگشـت از سـوريه در سال 1394 
از گـروه اعزامـی همـراه محسـن، شـش نفـر بـه شـهادت 
رسـيده بودند. محسـن ناراحـت بود و از خدا طلبکار شـده 
بـود. می گفـت: من هم بايد شـهيد می شـدم، چرا نشـدم؟!

اگـر بخواهیـد بـه چنـد ویژگـی  بـارز و صفـات 
شـهید حججـی اشـاره کنیـد، چـه می گوییـد؟

محسـن جوان منضبط و خوش خلقی بود. در کنار معنويت 
و اعتقـادات دينـی قـوی و توجـه خـاص بـه انجـام اعمـال 
مسـتحبی، تالشـش برای حفظ و قرائت قرآن سـتودنی بود. 
حتـی مهرية همسـرش را هم حفـظ کل قـرآن تعيين کرده 
بـود. در کنار اين معنويت، اخالص محسـن هم سـبب شـده 
بود عزيز شـود. محسـن هيچ وقت نمی گفت فـالن کار را من 
کرده ام. به شـهدا ارادت خاص داشـت و به خانواده شـان سـر 
مـی زد. مـدام بـه زيارت قبور شـهدای مدافع حـرم می رفت و 
به آن ها متوسـل می شـد. خاطـرة جالبی هم در ايـن مورد از 
او دارم. يـادم هسـت يـک روز صبـح با چهرة خواب آلـود آمد. 
پرسـيدم: آقـا محسـن خواب آلود بـه نظر می رسـی؟ با لهجة 
شـيرين نجف آبـادی اش جواب داد: ديشـب حاج علـی بی قرار 
بـود و نمی خوابيـد. پسـرش را حاج علـی  صـدا مـی زد. گفت 
مجبـور شـدم سـاعت دو نصف شـب حـاج علـی را بغل کنم 
و در گلـزار شـهدای نجـف آبـاد چرخی بزنـم تا آرام شـود. تا 

برگشـتيم خانـه و خوابيديم، ديگر خيلی دير شـد. 

شـهادت محسـن حججی بـا آن شـیوة مظلومانه 
چـه تأثیـری روی هم رزمانش داشـت؟

همان طـور کـه گفتـم، انتظـار شـهادتش را داشـتيم و 
هيچ کـس از خبـر شـهادت محسـن تعجب نکـرد. اما نحوة 
اسـارت و شـهيد شـدنش شـوری در ميـان بچه هـا ايجـاد 
کـرد و بـه طـرز عجيبـی روحيـة آن هـا را تقويـت کـرد. تا 
آنجـا کـه ما دو سـه روز بعد از شـهادت محسـن بـار ديگر 
بـه منطقـه نيـرو اعـزام کرديـم. درخواسـت بچه هـا بـرای 

اعـزام بيشـتر و مصرانه تـر شـده بود. 
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می گوينـد اعمـال درجـة خلـوص دارنـد. هرچـه خلـوص 
بيشـتر باشـد، نتيجـه اش بيشـتر اسـت. گاهـی ايـن درجـة 
خلـوص بـه حدی می رسـد کـه غايـت خواسـته ات از خدا، 
می شـود نتيجـه اش! تـو نمی خواهی ديده شـوی، حسـنت 
را مخفـی می کنـی تا مبادا رنـگ تزوير بر روحت بنشـيند. 

آن وقـت خـدا عزتـت را بـرای دنيـا آشـکار می کنـد. 
حجت االسـالم احمـد لقمانی، يکـی از روحانيان اصفهانی 
و مؤلـف کتاب هايـی چـون »يـک زندگـی زيبـا«، »مـردی 
از شـهادت  بعـد  و...  ملکـوت«، »هفـت شـهر عشـق«  از 
محسـن حججـی از ايـن خادم هيئـت اباعبـداهلل خاطره ای 
نقـل می کنـد کـه عيـار خلـوص نيـت محسـن را نمايـان 
می کنـد. خلوصـی کـه در جانـت ريشـه نمی گيـرد، مگـر 

بنـدة نظرکـرده و عزيـز خدا باشـی. 
حجت االسـالم لقمانی می گويد: »در يکی از حسـينيه های 
اصفهـان سـخنران بـودم. حسـينيه ای کـه هميشـه محفل 
عاشـقان اباعبدهلل اسـت و سـفرة روضه و نـذر و حاجتش در 
ايام خاص ده ها شـبانه روز برپاسـت. يک روز در شـبکه های 
مجـازی عکـس اسـارت جوانـی را ديـدم کـه در سـوريه بـه 
دسـت داعشـی ها اسير شـده بود. عکسـی که صالبتش غوغا 

کـرده بود. 
بـه نظـرم چهـرة جـوان  اسـير خيلی آشـنا بود. بـا دقت 
کـه نـگاه کـردم، شـناختمش. آقـا محسـن خودمـان بـود؛ 

حسـينيه.  خادم 
بـه مسـئول حسـينيه زنـگ زدم و قضيـه را گفتـم. تأييد 

کـرد کـه بله ايشـان همـان آقا محسـن حججـی خودمان 
اسـت کـه دو سـال تمـام خـادم هيئـت بـوده اسـت و ايام 
روضـه و مراسـم هـر شـب تـا ديروقـت اينجـا کار می کند 
و آخـر شـب پنجـاه شـصت کيلومتـر رانندگـی می کند تا 

برسـد بـه نجف آباد. 
 روزی کـه بـرای خـادم شـدن بـه حسـينيه آمـد، گفت: 
»حـاج آقـا بـه مـن کاری بدهيـد کـه جلـوی ديد نباشـد. 
کارهـای پشـت صحنـه و تدارکاتـی را بـه مـن بسـپاريد 
کـه ديـده نشـوم. بعـد هـم گفـت می خواهم سـخت ترين 

کارهـای حسـينيه را مـن انجـام بدهـم.«
می خواسـت سـخت ترين کارهـا را انجـام دهـد و ديـده 
نشـود تـا مبادا غبار تزويـر و ريا، زاللی نگاهش را بپوشـاند. 
مثـل وقتـی کـه اراده کـرد بـرای خدمـت سـربازی اش به 
سـخت ترين جـا بـرود و يگان زرهی سـپاه را انتخـاب کرد! 
می خواسـت بـه جايـی بـرود کـه مسـيرش بـه شـهادت 
نزديک تـر باشـد. شـايد می دانسـت همين کارهای سـخت 
حسـينيه هـم پلـه ای می شـود بـرای رسـيدن بـه آرزوی 

هميشگی اش! 
حجت االسـالم لقمانـی می گويـد: »يک شـب کـه بعد از 
کلی کار در حسـينيه خسـته و کوفته سـوار ماشـين شد تا 
بـه نجف آبـاد برگـردد، کنـارش رفتم و بـا ناراحتـی گفتم: 
آقـا محسـن ببخـش خيلـی خسـته شـدی. آقا محسـن با 
همـان چهرة خسـته جواب داد: حـاج آقا ناراحت نباشـيد، 
اين ها که کار نيسـت. برای امام حسـين)ع( بايد سـر داد.«

 

مریم احمدی  
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اردوی  می شـوند.  سـاخته  شـرايط سـخت  در  انسـان ها 
جهـادی فرصـت مناسـبی اسـت تـا بـا رفتـن بـه مناطـق 
محـروم در کمـک بـه محرومـان و آبـادی کشـور تـالش 
کـرد. اردوهـای جهـادی، سـختی و دشـواری زيـاد دارنـد، 
ولـی شـيرينی خاصـی درونشـان نهفتـه اسـت که بـه تمام 
مـردم  بـا  معاشـرت  و  هم صحبتـی  مـی ارزد.  سـختی ها 
صميمـی و خودمانـی شـهرهای دورافتاده، چيزی شـبيه به 
نوشـيدن آبی گواراسـت. روح و روان آدمی را صاف و زالل و 
حـال آدمـی را خـوش می کند. حضـور در اين مناطـق پر از 
تجربه هـای گران بهاسـت. بـرای آ  ن ها کـه به دنبـال معنای 
حقيقی زندگی و بندگی هسـتند، اردوهـای جهادی فرصت 

مناسـبی بـرای شـناخت خويشـتن و تفکر اسـت. 
تصوير هـای شـهيد محسـن حججی بـا لباس های سـاده 
و خاکـی در اردوهـای جهـادی هنـوز در ذهنمـان مانـده 
اسـت. بيشـترين تصويرها و فيلم هايی که پس از شـهادت 
از شـهيد حججـی در فضـای مجازی منتشـر شـد، مربوط 

بـه حضـور ايشـان در اردوهای جهادی اسـت. 
خيلـی کـم دربـارة فعاليت هايـش در اردوهـای جهـادی 
صحبـت می کـرد و حـاال بـا انتشـار ايـن فيلم ها، دوسـتان 
و نزديـکان متوجـه فعاليت هـای جهـادی شـهيد حججـی 
شـده اند. پـدر شـهيد دربـارة حضـور محسـن در اردوهای 
را  کـه  جهـادی می گويـد: »او دورافتاده تريـن مناطقـی 
حتـی با ماشـين امـکان رفتن بـه آن هـا نبود، بـرای رفتن 
انتخـاب می کـرد. بـه دل محروم تريـن مناطـق می رفـت و 
مسـجد و حمام می سـاخت و در کنـارش کارهای فرهنگی 

و تبليغاتـی می کـرد.«
اردوهـای جهـادی درس های زيادی برای شـهيد حججی 
داشـتند. خـودش دربارة ايـن درس ها می گفـت: »از جمله 
درس هـای مهمـی كـه از اردوهـای جهـادی گرفتـم، يكی 

ايـن بـود كـه زود قضاوت نكنـم. بعضی ها به ظاهـر كم  كار 
می كردنـد، ولـی در باطـن كارهايـی مي كردنـد كـه حتـی 
ماهـا كه خيلی ادعا داشـتيم، نمي توانسـتيم انجـام بدهيم. 
مـورد ديگـر كـه خيلی بـه دلم نشسـت ايـن بود كـه بين 
مـردم روسـتا می چرخيديـم و می گفتيم كـه بياييد كمك 
كنيـد و كار كنيـد. می خواهيـم مسـجد بسـازيم. چهـار تا 
منـت هم می گذاشـتيم كـه ما از شـهر آمده ايم تا به شـما 
كمـك كنيـم. آن هـا يـك جورهايی مـا را پيش خودشـان 
ناجـی در نظـر مي گرفتنـد و فكـر می كردنـد كـه خـدا ما 
را از آسـمان فرسـتاده اسـت كـه بياييـم فقـط بـه اين هـا 
كمـك كنيـم. مـن وقتـی از پيششـان می رفتـم می گفتم: 
اين هـا چـه آدم هايـی هسـتند كـه در مـورد مـا اين جوری 
فكـر می كننـد؟! يـا مـا خيلـی خودمـان را دسـت پاييـن 
گرفته ايـم، يـا اين هـا مـا را خيلـی بـزرگ فـرض می كنند!

 از اردوی جهـادی خيلی خوشـم می آيـد. به نظرم اردوی 
جهـادی مصـداق ضرب المثـل علـف بايـد بـه دهـن بـزی 
شـيرين بيايد اسـت. افرادی كه در اردوی جهادی شـركت 
می كننـد، كار فرهنگـی، عمرانی، هنری يا هـر كار ديگری 
كـه انجـام می دهنـد، بحـث كار نيسـت، بحـث خدمت به 

اهالـی روستاسـت. به قول شـاعر:
 آسـمان فرصـت پـرواز بلندی سـت ولی / قصه اين اسـت 

چـه اندازه كبوتر باشـيم«
شـرکت در ايـن اردوهـا خيلـی در روحيـة محسـن مؤثر 
تأکيـد  اردوهـا  ايـن  در  بحـث خدمت رسـانی  روی  بـود. 
ويـژه ای داشـت و معتقـد بـود جـا بـرای کار زيـاد اسـت.  
شـهيد حججـی در يکـی از اردوهـا در جملـه ای تاريخـی 
می گويـد: »مـا اينجا از شـهر دوريم، ولی به خـدا نزديکيم. 
اگر در شـهر خودمان خدايمان را داشـته باشـيم، بيشترين 

جهـاد را کرده ايـم.«

دور ا ز شهر
 اما به خدا 
نز دیک 
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سـاعت ها بـه مـاه خيـره می شـود. صورتـت را در هـالل 
روشـنش تجسـم می کنـد. از همـان روز که رفتـی، عکس 
يـادگاری ات همـدم تنهايـی اوسـت. می خواهـد بدانـی که 
هميشـه تمـام قـول و قرارهايتـان يـادش می مانـد. همـة 
خاطره هايـت هميشـه همراهـش اسـت. مـادر می گويـد: 
سرنوشـت ايـن بـود، ولی بـه قول خـودت آدم های عاشـق 
کننـد.  عـوض  را  حتمـی  سرنوشـت  حتـی  می تواننـد 
تصميمـت را گرفتـه بـودی. عـازم سـفر شـدی. سـفری 
کـه برگشـتنش زندگـی بـود و ماندنـش هم زندگـی. اولی 
زندگـی در دنيـا و  دومـی زندگـی هـم در دنيـا و هـم در 

آخرت.
 چقـدر تـالش كـردی تا رضايت پـدر و مادر را به دسـت 
بيـاوری و در ايـن راه بـه نذر متوسـل شـدی . مـاه رمضان 
کـه مشـهد بوديـد و شـب  قـدر را بـا يکديگـر در صحـن و 
حـرم امـام رضا)ع( تـا صبح سـر کرديد، همسـرت به هتل 
رفـت. تـو رفتـه بـودی کنـار ضريـح و از آنجـا بـه او زنـگ 
زدی و التمـاس دعـا داشـتی. بـه پـدر و مـادر گفتـی: »تو 
رو خـدا دعـا کنيـن و رضايت بديـن من برم سـوريه.« بعد 
از رضايـت آن هـا ديگـر سـر از پـا نشـناختی. انـگار تمـام 

رؤياهايـت بـه واقعيـت تبديل شـده بودند. 
روز رفتـن  هـوا جـور ديگـری بـود. بعـد از نمـاز آمـادة  
سـفر شـدی. پسـرتان علی كه چند روزی از دوسـالگی اش 
می گذشـت، در خـواب نـاز بـود. او را بوسـيدی و نگاهـش 
كـردی. دوبـاره بوسـيدی و بـاز بوسـيدی و بـاز...  شـايد با 

هـر بـار بوسـيدن، تشـنه تر می شـدی. 
کوله پشـتی ات را برداشـتی. زهـرا خـودش کوله بـارت را 
بسـته بود. آخرين نگاهت هنوز پيش چشـمان اوسـت. ای 
کاش بيشـتر نگاهـت کـرده بود، هم چشـمانت را، هم قد و 

 بااليت را، هم سـرت را محسـن.
جلـو آمـد و خيـره خيـره نگاهت کـرد. با نگاهـت چيزی 
می گفتی و می خواسـتی چيزی را بفهمانی، ولی همسـرت 
نمی دانسـت چـه می خواهـی بگويـی. همچنـان نگاهـت 
می کـرد. موقـع رفتـن بار ديگـر بـرای خداحافظـی و ادای 
نـذرت نـزد مـادر و پـدر رفتـی. گفتـه بـودی: »در مشـهد 
نـذر کـرده ای کـه اگر پـدر و مـادر رضايت دهند و شـرايط 
رفتـن بـه سـوريه برايـت فراهم شـود، پايشـان را ببوسـی. 
پـای مـادر را بوسـيدی و مـادر قبولـی نـذرت را بـا اشـك 
روانـش اعـالم كـرد. بعد از آن نوبـت به پدر رسـيد. پدر اما 

حسین کشتکار

از زبان همسری که با دست خود عزيزش را راهی کرد

و

شهید 
محسن 
حججی

قول داد ه بود یم
ما نع پر وا ز هم نشویم
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نمی گذاشـت خـم شـوی. می گفـت: نـذرت قبول شـد. اما 
تـو اصـرار داشـتی كه دينـت را ادا كنـی و آخر پـدر راضی 

شـد به آنچـه مقـدر بود!
تـو می رفتـی و زهـرا در  نبودنـت سـر می کرد شـب را و 
روز را و هنـوز را. كولـه را بـه دوش انداختـی تا بروی. موقع 
رفتـن در حياط پشت سـرت قدم در جای قدمت گذاشـت. 
برگشـتی باز نگاهش كردی. از اول آشـنايی و ازدواجتان تا 
آن روز هيچ وقـت بـه ايـن حـد نگاهت بـرای زهـرا معنادار 
نبـود. در را بـاز كـردی  و ايسـتادی. توقـف در مـرز بيـن 
خـاك و افالك. بيـن دنيا و آخرت لحظـه ای درنگ كردی. 
قـرآن را بـاالی سـرت گرفـت. از زيـر قـرآن گذشـتی و باز 
نگاهـش كـردی. انگار می دانسـتی چـه می خواهـد بگويد. 
بـا لبخنـدت فهمانـدی كـه بغضـش مانـع از گفتن نشـود. 
زهـرا گفت: »محسـن حس می کنـم ديگـر برنمی گردی!«  
جوابـش را بی هيچ كالمـی با نگاه معنادارت پاسـخ دادی 
كـه زهـرا را بـه يـاد قولتـان انداخـت؛  قولـی كـه در اول 
زندگی تـان بـه هـم داده بوديـد؛ اينكـه »مانـع پـرواز هـم 
نباشـيم«. دسـتانت را بـه نشـانة خداحافظـی بـاال آوردی. 
نـگاه زهـرا بـه انگشـترت افتـاد. خاطـرة آن انگشـتر زنـده 
شـد. چنـد روز قبـل از عزيمـت،  وقتـی كـه عبـارت »يـا 
زهـرا)س(« را بر نگين انگشـترت حکاکی کـردی، رازش را 
هـم خودت برمال كـردی.  گفتی: »دلم می خواهد نشـانه ای 
همراهم باشـد که اگر دشـمن مرا اسـير کـرد، ديگر رهايم 
نکنـد.«  گفتی: »من نمی ترسـم، در چشـمان آن حراميان 
نـگاه می کنـم و می گويم که شـيعة امام علی)ع( هسـتم.« 
از خانـه كـه بيـرون رفتی، برخالف هميشـه در را نبسـتی 
و گذاشـتی همسـرت نظاره گـر رفتنـت باشـد. رفتنـی بـا 
پاهايـی اسـتوار و بی ترديـد. روحـت از كالبـدت سـبقت 

گرفتـه بـود انـگار. شـوق رفتنـت را از گام هـای سـريع و 
تنـدت دريافـت كه چه مشـتاق، برای دفـاع از حريم  حرم 

اهل بيـت، بـه مصـاف حراميـان ناپاك می شـتابد. 
    و ايـن بـار زهـرا با علی، فرزند دوسـاله تان به سـراغت 
آمدنـد بـا کوله باری از دلتنگی و  فـراق. مهربانی ات با علی، 
زبانـزد عـام و خـاص بـود، امـا بـا همـة تعلق خاطـری كه 

داشـتی، از پرواز بازنماندی.
زهـرا يکـی يکـی قبرهـا را پشت سـر می گـذارد تـا بـه 
آرامگاهـت برسـد؛ ميعادگاهـی بـرای دو عاشـق. بـه آرامی 
می نشـيند. بـاد سـردی مـی وزد. سـرما تا مغز اسـتخوانش 
نفـوذ می كنـد، ولی گرمای  عکـس خندان قـاب گرفته ات 

مانـع از احسـاس سـردی می شـود.  
دسـتانش را روی مـزارت می گـذارد. نگاه كـن ... مرواريد 
اشـکش از صـدف چشـمان روی گونـه اش می لغـزد. چـه 
بی پـروا اشـک می ريـزد. نـه بـرای رفتنـت کـه موهبـت 
اين گونه آسـمانی شـدن غصه نـدارد. نبودنت را بـاور ندارد 
كـه تـو زنده ای؛ زنده تـر از هر زنده. كـه َوال  ٰ  َتْحَسـَبنَّ الَّذيَن 

 ...
در چشـمانش عهـدی تـازه برق می زنـد؛ باتو، بـا آرمان و 
اعتقـادت. به سـنگ مـزارت خيـره مانده  اسـت. اين جمله 
 را می خوانـد: »شـهيد حججـی عزيـز، حجـت خداونـد در 
مقابـل چشـم همـگان شـد.« بـا خوانـدن ايـن جملـة آقا، 

به يـاد آخريـن نوشـته ات افتاد.
بـودی:  نوشـته  چنيـن  را  جمله هايـت  آخريـن  تـو    
»ان شـاءاهلل شـهادتم صـدق گفتـارم را گواهـی می دهـد 
همـان  واليـت  راه  باشـيد:  مطمئـن  و  نکنيـد  شـک   ...
... محسـن  علی سـت  برحـق سـيد  رهبـر  علی سـت/  راه 

» حججـی.
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به محسن اقتدا
 می کر دیم

گفت   وگو با حسین 
فرهادی، 

هم رزم شهید محسن 
حججی : 

تـوی گروهـان از خيلي هـا کم سـن تر بـود امـا آنقدر 
اعتقـادات و معنويتـش عمـق داشـت کـه يـک جمـع 
پشـت سـرش نمـاز می خواندنـد. همـه جـوره قبولش 
داشـتند و پـای درس اخالقـش می نشسـتند. حسـين 
فرهادی، هم رزم و دوسـت شـهيد محسـن حججی، در 
گفت وگـو با مـا به بيـان برخی خصائـص و ويژگی های 
ادامـه  در  را  گفت وگـو  ايـن  حاصـل  می پـردازد.  وی 

می خوانيـد. 

دوستی شما با شهید حججی از چه زمانی 
آغاز شد؟

سـه سـال پيـش، يعنيسـال 1393، بعـد از شـهادت 
يکـی از دوسـتان نزديکـم در گروهان به اسـم موسـی 
کاظمی، محسـن وارد گروهان شـد و از همان روزهای 
ابتـدای ورودش بـه مقر، به انجـام فعاليت های فرهنگی 
در حـوزة شـهدای مدافع حرم و به ويژه شـهيد موسـی 
کاظمی مشـغول شـد. با اينکه موسـی را نمی شناخت، 
امـا ارادت خاصـی بـه او پيـدا کـرده بـود و بـه منظـور 
جاودانـه کـردن نـام اين شـهيد، از روی عکـس لحظة 
شـهادت موسـی تصويـر زيبايـی کشـيد و در نمازخانة 
گـردان نصـب کـرد. همـان زمـان او را بـه دسـتة مـن 
معرفـی کردنـد و قـرار شـد به عنـوان نيـروی توپچـی 
تانـک بـا مـن همکاريكنـد. از همـان موقع دوسـتی ما 

شـکل گرفت. 

از چند و چون نحوة همکاریتان برایمان 
بگویید؟

مـن بايـد کار بـا تانـک و جنگ افزارهـا را به محسـن 
يـاد مـی دادم. زمانـی که قرار شـد بـا هم پای دسـتگاه 
برويـم، گفتـم: محسـن، يـا بـه کار فرهنگـی بـرس يـا 
دنبـال ايـن کار بـاش. چـون کار بـا تانـک حساسـيت 

مریم  احمدی  
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و

شهید 
محسن 
حججی

خاص خودش را دارد. قرار شـد محسـن بعد از سـاعات 
اداره، کارهـای فرهنگـی اش را دنبـال کند و در سـاعات 
اداری همـراه مـن جنگ افـزار آمـوزش ببينـد. يک قرار 
ديگـر هـم گذاشـتيم. بـه او گفتم: »مـن هـر روز به تو 
جنگ افـزار و کار بـا دسـتگاه را يـاد می دهـم و تـو هـم 

روزی يـک درس اخـالق بـه مـن بده.«

چرا این خواسته را از او داشتید؟
محسـن در امـور دينـی و مذهبـی مطالعـات زيـادی 
داشـت و بـه مفاهيـم اخـالق و احـکام کامـاًل مسـلط 
بـود. از طـرف ديگـر، آنقدر رفتـار و گفتارش پسـنديده 
و درسـت بـود کـه با وجود سـن کمـش، برای مـا الگو 
شـده بـود. همـة مـا قبولـش داشـتيم و  بيشـتر اوقات 

به عنـوان پيش نمـاز بـه او اقتـدا می کرديـم. 
يکـی از درس هايـی هـم کـه شـفاهی و عملـی بـه 
مـا داد و بـر آن تأکيـد داشـت، پرهيـز از غيبـت بـود. 
محسـن می گفـت: يکـی از راه هـای نزديـک شـدن بـه 
خـدا ايـن اسـت کـه زبـان را از غيبـت، چه مسـتقيم و 
چـه تلويحـی، دور نگـه داريـم. می گفـت: سـعی کنيم 
هيچ وقـت در غيـاب کسـی اسـمش را نبريـم  يـا در 
حرف هايمـان طوری اشـاره نکنيم کـه در ذهن ديگران 
نسـبت به کسی شـک و شـبهه ای ايجاد کنيم. خودش 
حواسـش بـه اين موضـوع بود و بـا اطمينـان می گويم، 
در ايـن سـه سـال حتی يک بار هم نشـد کـه از زبانش 
غيبـت کسـی را بشـنوم. محسـن روی حرف هايـی که 
مـی زد خيلـی حسـاس بـود و هيچ وقـت نه مسـتقيم و 

نـه تلويحـی از کسـی بـد نمی گفت. 

از دوران همکاری تان خاطره ای هم دارید؟
ذهنـم  در  يکی شـان  امـا  اسـت،  زيـاد  کـه  خاطـره 
بـرای هميشـه حـک شـده اسـت. عـالوه بـر محسـن 
کـه به عنـوان توپچـی در کنـار مـن بـود، فردی بـه نام  
آقـا بهـزاد هـم رانندگـی دسـتگاه را بـه عهده داشـت. 
آمـوزش نحـوة پرکـردن دفترچـة تانـک بـه محسـن و 
بهـزاد از وظايـف مـن بـود. بـه دليـل حساسـيت، روی 
ايـن موضـوع سـخت گير بـودم و از اشـتباهات راحـت 
نمی گذشـتم. يـک روز توصيه هـای الزم را بـه محسـن 
و ديگـر همکارمـان کـردم و در مـورد چنـد و چـون پر 
کـردن دفترچـه و کارهايـی کـه بايـد انجـام می شـد، 
برايشـان توضيـح دادم. تـا زمانی که کار انجام شـود، به 
دفتـر فرماندهی رفتم. بعد از يک سـاعت که برگشـتم، 
دفترچـه بـه شـيوه ای کـه گفتـه بـودم پـر نشـده بود. 
عصبانـی شـدم و گفتـم: »اين کاری نيسـت کـه من از 

خواستم!«  شـما 
بچه هـا خسـته بودنـد. آقـا بهـزاد اعتراض کـرد که: 
شـما هر چـه گفتيد انجـام داديـم. گفتم: »باشـد، اما 
اگـر بـازرس از دفترچـة تانـک ايـراد بگيرد، هـر دوی 
شـما را توبيـخ می کنـم!« و بـاز بـه مقـر فرماندهـی 

فتم.  ر
حـال  در  بـازرس  برگشـتم،  وقتـی  مدتـی  از  بعـد 
پرس وجـو از محسـن و بهـزاد بـود. سـؤاالت پيچيـده و 
تخصصـی بودنـد. هرچه اصـرار کـردم که اين سـؤاالت 
را مـن بايـد به عنـوان مسـئول جـواب بدهـم، بـازرس 
قبـول نکـرد و گفـت اطالعات اين افـراد بايـد در حدی 
باشـد کـه بتواننـد ايـن سـؤال ها را پاسـخ بدهنـد. بعد 
هـم از دفترچه حسـابی ايـراد گرفت. آن روز محسـن و 
بهـزاد متوجـه شـدند کـه دليـل سـخت گيری من چه 
بـود. از دستشـان عصبانـی بـودم. هنـوز چند قـدم دور 
نشـده بـودم کـه محسـن بـه گوشـی همراهـم پيغـام 
داد: »حسـين آقـا حـالل کـن، مـن در مـوردت فکر بد 
کـردم.« پيـام را خوانـدم و گوشـی را خامـوش کـردم و 

تـوی جيبم گذاشـتم. 
سـاعتی بعد محسـن را صدا کردم توی دسـتگاه. به 
فاصلـة چنـد متری از من توی تانک نشسـت. آموزش 
را شـروع کـردم و گفتـم: »بايـد کار با اين سيسـتم را 
خـوب يـاد بگيری.« وسـط توضيحاتم محسـن گفت: 
»آره  گفتـم:  خاموشـه؟«  گوشـی تون  آقـا  »حسـين 
باتريـش تمـوم شـده.« گفـت: »شـارژر دارم، مـی رم 
بيـارم.« بـا حالـت ناراحتـی گفتـم: »الزم نيسـت!« 
می خواسـت بدانـد پيامـش را خوانده ام يا نـه. من هم 
وانمـود کـردم که نخوانده ام. هنوز از دسـتش عصبانی 

بودم. 

باالخره بخشیده شد؟!
مگـر می شـد آقـا محسـن را نبخشـيد. هميـن نوع 
حالليـت گرفتنـش در ذهنـم حـک شـد. وقـت نماز 
رفتـم کنـار تانکـر آب. مشـغول وضـو گرفتـن بـودم 
که کسـی از پشـت بغلم کرد. برگشـتم. محسـن بود. 
بـا بغـض گفـت: »حسـين آقـا منـو ببخش تـا حاللم 
نکنـی نمی تونـم بـرم جلـوی صـف وايسـم بچه هـا 
پشـت  سـرم نمـاز بخونند. اشـتباه کـردم. فکـر کردم 
جايـگاه  و  نفـس  هـوای  روی  از  سـخت گيری هات 

باالتـره. تـو رو خـدا حاللـم کن.«
 بغـض هـر دويمـان ترکيـد. يكديگـر را بوسـيديم. 
وضـو گرفتيـم و رفتـم پشـت  سـرش ايسـتادم و نماز 

خواندم.   
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دسـتانش را دو گـردن مـادر حلقـه كـرد. موهايـش 
را يـك بـار ديگـر بوييـد و گونه هايـش را بوسـيد. از 
آغوشـش بيـرون آمـد و بـار ديگـر سـرتاپايش را نـگاه 
كـرد. چشـم هايش می خنديـد، وقتـی قامـت خميـدة 
مـادر را می نگريسـت. آن چارقـد گلداری كه هميشـه 
گـره آن پشـت گردنـش پنهان بـود، موهـای حنايی از 
فـرق باز شـده اش كه ريشـه های سـپيدش خودنمايی 
می كـرد، آن بافت هايـی كـه كم پشـتی آن گـذر عمـر 
را نشـان مـی داد و مثـل هميشـه روی شـانه هايش جا 
خـوش كرده بـود، چادری كه هميشـه نيمـه دور كمر 
گـره شـده بـود و آن دامـن گلـداری كه بـوی گل های 
سـرخش روحـش را نـوازش می کرد، تصويـری بود كه 
بايـد در ذهنـش مانـدگار می شـد، از مـادری كـه او را 
بـا كاسـه ای آب و جلدی قـرآن بدرقه می کـرد. نگاهی 
گـذرا بـه حيـاط انداخـت كـه هر بـار صبح كه چشـم 
بـاز می كـرد، پيش تر از بيدار شـدنش آب و جارو شـده 

بود. 
دِر چوبـِی حيـاط را كه باز كرد، آوازی آشـنا لبخندی 
بـه گوشـة لبانـش نشـاند. اين همـان آواز تكـراری بود 
كـه هـر بـار پـا از چهارچـوب در بيـرون می گذاشـت، 
بدرقـه اش می كـرد و بـه وقـت ورود،  بـه اسـتقبالش 
می آمـد. ايـن بـار امـا ايـن آهنـگ هم گويـی برايـش 

معنايـی ديگر داشـت. 
بسـاط مادر در سـينی اسـتيل كوچكی در دسـتانش 
خودنمايـی می كـرد. از زيـر قـرآن رد شـد و به مخمل 
سـبزرنگش بوسـه زد. بيـرون از در مقابـل قامت لرزان 
مـادر ايسـتاد. اين بار هـم انگار مادر خوب می دانسـت 
او حرفـی دارد بـرای گفتـن. سـينی را روی نيـم پلـة 
سـيمانی و كوچـك كنـار در گذاشـت و سـراپا گـوش 
شـد برای شـنيدن آنچـه تنها ثمرة عشـقش قـرار بود 

برايـش بگويد.

دنیا حیدری 

بد رقه  آخر

خر
ه  آ

 رق
بد خـم شـد و مشـتی از خـاك كوچـه را برداشـت. 

از  بعـد  را  پيـش كشـيد و خـاك  را  مـادر  دسـت 
بوييـدن كف دسـت مـادر ريخت. انگشـتان مـادر را 
جمـع كـرد و دسـتش را دور مشـت كوچـك مـادر 
مشـت كـرد. گفـت: »ايـن مشـتی خـاك كـه در 
دسـتانت گذاشـتم، جـان مـن اسـت. جانـی كـه تو 
سـال ها بـرای به ثمر رسـاندنش تالش كـردی و من 
مـی روم بـرای محافظت از آن. دلـم نمی خواهد هيچ 
بيگانـه ای بـه قصـد و نيتـی شـوم پا بـر آن بگـذارد. 
اگر برگشـتم و نفسـی نداشـتم، مشـتی از همين بر 
پيكـرم بريز؛ اما بی اشـك و بـا افتخار كه توانسـته ام 
دينـم را بـه جانـی كـه بـه مـن دادی و خاكـی كـه 
برايـم از جـان عزيزتـر بـود، ادا كنـم. اگـر هـم كـه 
بازنگشـتم، هـراز چندگاهـی كـه دلتنگـی بی تابـت 
كـرد، مشـتی از آن را بـردار و بـو كـن. ايـن همـان 
خاكـی اسـت كه بـرای گرفتنـش از اجنبـی رفتم و 
برنگشـتم. همـان خاكـی كه بـا پاهای برهنـه بر آن 

گام گذاشـتم.«
احتياجـی نبود چيـز ديگری بگويد كه مـادر بداند 
حرف هايـش تمام شـده. يـك گام به عقب برداشـت 
و مـادر هـم سـينی اش را از روی نيـم پلـة كنـار در 
حيـاط برداشـت. سـالمی نظامـی بـه مـادر داد و با 
گام هايـی محكـم و مطمئن رفت بـرای ادای دينش 
بـه مـام وطن. رفـت تا دسـت گسـتاخان را از خاك 
پـاك ايرانـش كوتـاه كند و مـادر نيز بـا دعايی خير، 
آبـی پشـت سـرش ريخـت؛ نـه بـرای اينکـه تمـام 
دارايـی اش به سـالمت بازگـردد، كه با ايـن نيت كه 
ثمـرة زندگـی اش آخريـن آزمـون زندگـی را نيـز با 

موفقيـت و افتخـار از سـر بگذراند.

و

شهید 
محسن 
حججی
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جعفر رباني

آگاهي،  معنی  به  و  قرآن  كليدی  واژه های  از  »ذكر« 
هشدار، بيدار باش، يادآور و يادآورنده است. 

پيامبران »مذكر« اند و يكی از رسالت های اساسی آن ها 
»ذكر« است؛ يعنی بيدار كردن و آگاهی دادن به انسان ها 
در راستای توحيد و يكتا پرستي. با توجه به اين تعريف، 
ادبيات را نيز، به طور كلي، مي توان نوعی»ذكر« دانست؛ 
چه، هدف از آن بيدار كردن و آگاهی دادن به انسان ها در 
جهت زيست متعالی و فراتر از زندگی روزمره است. با اين 
تعريف، و به طريق اولي، مي توان از »ادبيات دفاع مقدس 
به مثابه ذكر« ياد كرد و از آن در راستای آگاهی بخشيدن 

به نسل های امروز و فردای ايران سود جست. 
منظور از ادبيات دفاع مقدس، هر اثری است اعم از شعر، 
از  بسياری  و  سرود...  دعا،  گزارش،  تاريخ،  خاطره،  نثر،  
مقوالت ديگر كه هر كدام كاركرد و نقش ويژة خود را در 

ماندگار ساختن ارزش های دفاع مقدس دارند. 
زمان  در  حتی  و  تحميلي،  جنگ  از  پس  خوشبختانه 
آن  امروز  كه  ما،  ملت  مبارزة  و  مقاومت  ادبيات  جنگ، 
را ادبيات دفاع مقدس مي خوانيم، به خوبی ريشه هايش 
استوار شد و به ويژه در سه دهة اخير نيز پيوسته رو به 
رشد و تعالی داشته است. بنابراين اين نوع ادبيات سبب 
شده است نسل »امروز« ما خود را در »ديروز« يعنی در 
حضور پدران، مادران، برادران و خواهران شهيد، آزاده يا 
جانباز خود احساس كند و آن حادثه بلكه فاجعة عظيم 
را كه جهان خواران ديوصفت بر ملت ما تحميل كردند از 
ياد نبرد؛ هر چند مي دانيم آن حادثه به نوبة خود موجب 
شد ملت بزرگ ايران به شور آيد و فرزندانش را به صحنة 
شهادت  و  جهاد  و  ايثار  صحنه های  زيباترين  آفرينش 
بفرستد و قيامتی بر پا سازد كه ما بركات آن را شاهديم. 
كتاب ها، شعرها، خاطره ها، داستان ها، سرودها، آهنگ ها، 
فيلم ها و ديگر آثار ادبی و هنری كه در اين سال ها پيوسته 

اَد بياِت دفاع ُمَقدس 
به َمثابِه »ِذكر« 

از ايثارگران، آزادگان، جانبازان، شاعران و نويسندگان به 
بازار آمده گواه اين معناست. 

پس بايد همة اين عزيزان را »مذكراني« دانست كه به 
مسئوليت »ذكر« آفرينی خود واقف اند و از اين طريق 

رسالت خود را به انجام مي رسانند. 
اينك به پاس فرا رسيدن هفتة  دفاع مقدس، در اين 
چند صفحه، سه شعر را از نظرتان مي گذرانيم. شعری از 
امام خميني )ره( قافله  ساالر، رهبر و بنيانگذار جمهوری 
از  يكی  به عنوان  سبزواری  حميد  از  شعری  اسالمي، 
شاعران فجر انقالب اسالمی و باالخره شعری از فروغ 
تنگاب به عنوان نسل دوم شاعران دفاع مقدس، يعنی 
شاعرانی كه خودشان جنگ را تجربه نكردند اما ذاكران و 

مذكران بعد از جنگ شدند؛ و اين راه ادامه دارد.... 

اين رهروان عشق كجا مي روند زار؟ 
ره را كنار نيست، چرا مي نهند بار؟ 
هر جا روند جز سر كوينگار نيست 
هر جا نهند بار همان جا بود نگار 

ساغر نمي ستانند از غير دست دوست 
ساقی نمي شناسند از غيرآن ديار 

در عشق روی اوست همه شادی و سرور
در هجر وصل اوست همه زاری و نزار
از روی نور اوست گلستان شود چمن 

در ياد سرو قامت او بشكفد بهار 
ما را نصيب روی تو با اين حجاب نيست 

بر دار اين حجاب از آن روی گلعذار

مدرسة عشق 
امام خمینی)ره(

 مهـــــر1161397
تجلیل از مؤلفان



وقتی است تا زاد سفر بر دوش بنديم
دل بر پيام دلكش چاووش بنديم

چابك سواران، رهروان، احرام بستند 
دل بر طنين اين صالی عام بستند 

آهنگ رفتن كن كه ما را چاره فرد است 
وا ماندن از اين كاروان درد است، درد است

بايد خطر كردن، سفر كردن، رسيدن 
ننگ است از ميدان رميدن، آرميدن 
وادی به وادی سينه  بايد سود بر راه 
منزل به منزل رفت بايد تا سحرگاه 

كز خاره و خارا را اگر دور است منزل 
حكم جلودار است بربنديم محمل 

ما را گريزی جز كه آهنگ سفر نيست 
عزم سفر كن فرصت بوك و مگر نيست

یك خاطرههمپا ی جلودار
فروغ تنگاب )جهرم( حمید سبزواری

با آن دو چشم آبی زيباتر از دريا 
بايد نمي خوابيد آن شب را كه تا فردا
بنويسد آزادانه هر چه گفتنی دارد 

بر كاغذی كاهی و با پيوست يك امضا.... 
تا صبح اما با خودش صد بار انديشيد 

بي فايده است اين حرف ها بعد از من، او تنها... 
چشمش به ساكش خورد، يادش آمد از ديروز

مي خواست بارش را ببندد چند بار، اما...
پوتين خاكي! وای فردا موقع رفتن

 از الی در حتمًا نگاهش مي كند سارا 
 و ... باز چشمش روی كاغذ های كاهی ماند 

خط زد تمام گفته های روی كاغذ را
بعد، از ميان دفتر سبز غزل هايش 

يك شعر نو، همراه يك شاخه گل زيبا 
برداشت و دل را به دريا... نه، به كوچه زد 
تو، تو، خودت، تو تو تو، در را باز كن سارا 

كوچه نشان آسمانی داشت و باران 
يكريز مي باريد روی صورت آن ها 

تنها از او يك خاطره با يك غزل  ماند و ... 
يك جفت چشم خيس پشت در كه از حاال...
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احمدرضا دوراندیش
محمد كفاشان

و  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  تعليم وتربيـت  فلسـفة  در 
روي  ويـژه اي  تأكيـد  آموزش وپـرورش  تحولـي  اسـناد  در 
شايسـتگي هاي پايـه )تعقـل، ايمـان، علـم، عمـل و اخالق( 
شايسـتگي هاي محـوري )غيرفنـي( و شايسـتگي هاي فني 
شـده اسـت. در رأس شايسـتگي هاي محوري موضـوع دين، 
دينـداري، اخـالق مبتنـي بـر ديـن، هويـت ملـي و حفظ و 
حراسـت از كيان كشـور از سـاير مسـائل برجسـته تر اسـت.
تأكيـد ايـن اسـناد بـر تعامـل شايسـتگي هاي انسـان در 
عرصه هـاي چهارگانـة ارتبـاط بـا خـود، بـا خـدا، بـا خلق، و 
بـا خلقـت، تبيين كاملـي از انسـان فعال، جامع نگـر، خالق، 
ارزش محـور و باهويـت را رقـم مي زنـد كـه در مواجهـه بـا 
ناماليمـات قدم هاي اسـتواري را برمي دارد و در سـخت ترين 
و تاريك تريـن شـرايط راه مي جويـد يـا راه ايجـاد مي كنـد.

تاريـخ ايـران و به ويـژه پـس از پيـروزي انقالب اسـالمي و 
ايجاد نظام جمهوري اسـالمي پر از فراز و نشـيب، مشـكالت 
و حـوادث خارق العـاده اي اسـت كه تلخي ها و شـيريني هاي 
خاصـي را به همراه دارد. موضوع هشـت سـال دفاع مقدس، 
به رغـم همـة سـختي ها و نامهرباني هـا، يكـي از جلوه هـاي 
بسـيار غرورآفريـن ماسـت. در جايي كه تركيبي بسـيار زيبا 
از رابطـة انسـان بـا خداوند )اجـراي كامل دسـتورات الهي(، 
رابطه با خويشـتن )در سـازندگي معنوي افراد و پيمودن ره 
صدسـاله در يك شـب و ايثارها و از خودگذشتگي (، رابطه با 
خلق خدا )تقديم بهترين دارايي انسـان براي راحتي و حفظ 
خـاك وطـن و جـان و مـال و نامـوس هم نوعـان( و رابطه با 
خلقـت )اسـتفاده از منابع طبيعي و حفظ و نگـه داري منابع 
طبيعـي و...( ترسـيم شـد و تمامي عناصر تربيتي متناسـب 
بـا ظرفيـت افـراد رشـد كـرد و افـراد بـه مراحلـي از حيـاط 
طبيـه دسـت يافتنـد. در جريان دفـاع مقـدس از منظرهاي 
مختلـف اتفاقاتـي افتـاد كه در شـرايط عـادي معمـواًل قابل 
پيش بينـي نيسـت؛ از جمله ايـن اتفاقـات و رخدادهـا بارور 

شـدن قابليت خالقيت رزمندگان بود. مشـكالت و تنگناهاي 
ناشـي از جنـگ و دفـاع در برابـر مدرن تريـن سـالح هاي 
اهدايـي اسـتكبار بـه دشـمن بعضـي از يك سـو و تبعـات 
ناشـي از تحريـم ناجوانمردانـة دولت هاي حامـي رژيم صدام 
حسـين از سـوي ديگـر، عرصه هاي جنـگ را بـر رزمندگان 
سـخت و نفس گيـر كـرده بـود، امـا ارادة دليرمـردان عرصـة 
دفـاع و جانبازي وراي اين مسـائل بـود. رزمندگان غيرتمند، 
توانمنـد و بـاذكاوت مـا در ميان خـون و آتش، تـوپ و تانك 
و نبردهـاي رودررو و نفربه نفـر بـراي رهايـي از بن بسـت ها، 
دسـت بـه كارهايـي نوآورانـه و بديع زدنـد كه دنيـا را مات و 
مبهـوت خـود قـرار دادنـد و بزرگ ترين متخصصـان نظامي 
و صاحب نظـر در تجهيـزات نظامـي و طراحـي عمليات هاي 
نظامـي را وادار بـه اقـرار و كرنـش نمودنـد و بعضـًا امـروزه 
به عنـوان يكـي از فنون جنگـي و نظامي قابل اسـتفادة آن ها 

قرار گرفته اسـت.
بديهـي اسـت فهـم فرهنـگ دفاع مقـدس مي توانـد درك 
مفاهيـم اجتماعـي و سياسـي، اقتصـادي، بهداشـت فردي و 
اجتماعي و مسـائل زيسـت بوم طبيعي و شـهري را به منزلة 
امانـات الهـي، فرهنگـي و ميان فرهنگـي و... در پـي داشـته 
باشـد و شايسـتگي هاي متنوعـي را در دانش آمـوز ايجـاد 

1 كند.
يكـي از راه هـاي ايجاد خالقيـت در دانش آموز رفع نيازهاي 
بومـي او بـا اسـتفاده از علـوم فراگرفتة مبتني بـر يافته هاي 
علمـي و معتبـر بشـري اسـت. اين امر متناسـب بـا فرهنگ 

ديني و بومي كشـور اسـت.2
دفتـر تأليف كتاب هـاي درسـي فني وحرفـه اي و كاردانش 
در  بـزرگ،  كارهـاي  ايـن  از  گوشـه اي  اشـاعة  سـير  در 
كتاب هاي درسـي پاية دهم متناسـب با رشـته هاي مختلف 
ايـن  از  نمونه هايـي  ذكـر  بـه  كاردانـش،  و  فني وحرفـه اي 
خالقيت ها پرداخته اسـت، تا هنرجويان عزيز و آينده سـازان 

اشاعه فر هنگ دفاع مقدس 
در كتاب های درسی

 فنی وحر فه ای و كاردانش
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ايـن مـرز و بـوم متوجـه توانمنـدي رزمنـدگان و 
هـوش سرشـار آنـان شـوند و بـا در نظـر گرفتـن 
فضايـي كه رزمنـدگان آن كارهاي بـزرگ را انجام 
داده انـد، متوجـه اعتمادبه نفـس آنـان شـوند كـه 
ايـن امـر مي تواند زمينه سـاز ارتقـاي توانمندي ها 

و اعتمادبه نفـس هنرجويـان را فراهـم نمايـد.
در ايـن رابطه به نمونه هايي از درس نوشـته هايي 
درسـي  كتاب هـاي  در  كـه  مي شـود  اشـاره 

اسـت:  آمـده  فني وحرفـه اي 
1. رشـته صنایـع چـوب و مبلمـان: در 
كتـاب تخصصـي دانـش فني پایـه مطلب 

اسـت. آمده  زیـر 
شاه كار مهندسي جنگ در رودخانه اي خروشان

در دوران دفـاع مقـدس بعـد از تصـرف شـهر 
فـاو، عبـور از دريـاي خروشـان ارونـد و رسـاندن 
تجهيـزات و پشـتيباني از نيروهـا بسـيار ضروري 
بـود. بـا نصـب چنـد پـل بـر روي ايـن رودخانه و 
ناموفـق بـودن آن، احـداث پـل بـر روي رودخانـه 
اروند در دسـتور كار فرماندهان جنگ قرار گرفت. 
از نظـر مهندسـي احداث پـل بـر روي رودخانه اي 

بـا شـرايط و مشـخصات ارونـد در حالت عادي نيـاز به ماه ها 
وقـت و مصالـح انبوهـي دارد. امـا پـل موردنظـر فرماندهان 
جنـگ بايـد در كمتريـن زمـان، در اسـتتار و پوشـش كامل 

احـداث مي شـد.
طراحـي پـل بـه ايـن صـورت اسـت كـه بـا انتقـال حدود 
5000 لولـه فـوالدي 12 متـري و چينـش آن هـا از كـف 
رودخانـه تـا بـاالي آب، سـاخته شـود. بـه دليـل نزديكي به 
خليج فـاس و جريـان جـزر و مـد، آب رودخانـه كيفيت آب 
دريـا را دارد. فشـار آب باعـث مي گشـت جهت رهاسـازي و 
شـناورماندن در محل موردنظر چاره اي انديشـيده شـود تا از 
ورود آب در ابتـداي رهاسـازي درون لولـه ممانعـت به عمل 

آيد.
بـراي بسـتن ابتـدا و انتهـاي لوله هـا جهـت جلوگيـري 
از ورود آب و غـرق شـدن آن هـا قبـل از اتصـال بـه بقيـه، از 
درپوش هـاي برزنـت و پالسـتيك اسـتفاده مي شـد و بـراي 
محكـم كـردن درپـوش بـه دورتـادور سـِر لوله، تسـمه هاي 
پالسـتيكي مخصـوص كارتن بنـدي بـه كار مي رفـت. بعد از 
اتصـال لوله هـا به هـم و تنظيـم محـل غـرق نمـودن آن هـا 
روي سـطح آب، يكـي پـس از  ديگـري درپوش هـا را بـاز 
مي كردنـد و آب بـا فشـار وارد لوله هـا شـده، آن هـا را غـرق 
و روي لوله هايـي كـه قبـاًل غـرق شـده بودنـد قرار مـي داد، 
تـا بدنه پـل ايجاد شـود. انتهـاي رشـتة لوله ها بـراي اتصال 

لوله هـاي بعـدي و ادامـة كار، روي آب باقـي مي مانـد
البته بايد اشـاره كرد كه اين قسـمت كار، بسـيار خطرناك 

بـود زيـرا هـر لوله با خروش و تكان شـديدي غرق مي شـد.
امـا در مواقعـي كـه عمـق رودخانـه از 6 متر بيش تـر بود، 
برزنـت بـه تنهايي حتي با تقويت شـدن به وسـيله ميل گرد 

و غيـره قـادر نبود نيروهـاي فشـاري آب را تحمل نمايد.
گذاشـتن تختـه چوبـي در پشـت برزنـت مشـكل را حـل 
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شاه كار مهندسى جنگ در رودخانه اى خروشان
در دوران دفاع مقدس بعد از تصرف شهر فاو، عبور از درياى خروشان اروند و رساندن تجهيزات و پشتيبانى از نيروها 
بسيار ضرورى بود. با نصب چند پل بر روى اين رودخانه و ناموفق بودن آن، احداث پل بر روِى روخانه اروند در دستور 
كار فرماندهان جنگ قرار گرفت. از نظر مهندسى احداث پل بر روى رودخانه اى با شرايط و مشخصات اروند در حالت 
عادى نياز به ماه ها وقت ومصالح انبوهى دارد. اما پل مورد نظر فرماندهان جنگ بايد در كمترين زمان، در استتار و 

پوشش كامل احداث مى شد.
طراحى پل به اين صورت بود كه با انتقال حدود 5000 لوله فوالدى 12 مترى و چينش آنها از كف رودخانه تا باالى 
آب، ساخته شود. به دليل نزديكى به خليج   فارس و جريان جزر و مد، آب رودخانه كيفيت آب دريا را دارد. فشار آب 
باعث مى گشت جهت رهاسازى و شناورماندن در محل مورد نظر چاره اى انديشيده شود تا از ورود آب در ابتداى 

رهاسازى درون لوله ممانعت به عمل آيد.
براى بستن ابتدا و انتهاى لوله ها جهت جلوگيرى از ورود آب و غرق شدن آنها قبل از اتصال به بقيه، از درپوش هاى 
برزنت و پالستيك استفاده مى شد و براى محكم كردن درپوش به دور   تا دورِ سِر لوله، تسمه هاى پالستيكِى مخصوِص 
كارتن بندى به كار مي رفت. بعد ازاتصال لوله ها به هم و تنظيم محل غرق نمودن آنها روى سطح آب، يكى پس از 
ديگرى درپوش ها را باز مى كردند و آب با فشار وارد لوله ها شده، آنها را غرق و روى لوله هايى كه قبًال غرق شده بودند 
قرار مى داد تا بدنه پل ايجاد شود.  انتهاى رشتة لوله ها براى اتصال لوله هاى بعدى و ادامة كار، روى آب باقى مى ماند. 

البته بايد اشاره كرد كه اين قسمِت كار، بسيارخطرناك بود زيرا هر لوله با خروش و تكاِن شديدى غرق مى شد.
اما در مواقعى كه عمق رودخانه از 6 متر بيش تر بود، برزنت به تنهايى حتى با تقويت شدن به وسيله ميل گرد و غيره 

قادر نبود نيروهاى فشارى آب را تحمل نمايد.
گذاشتن تخته چوبى در پشت برزنت مشكل را حل مى كرد، تخته هاى چوبى به صورت خورشيدى يا طبق هاى گرد 
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از داخل گذاشته مى شود سپس پشت آن را با نبشى جوش داده و روى آن برزنت نصب مى شد. بهترين نوع آن 
به خصوص، با بست ها و پشت بندها مقاومت خوبى در مقابل فشار آب داشت. البته همين تخته ها در عمق حدود 10 

متر در  اثر فشارآب نيز با مشكالتى همراه بوده و احتمال شكستن وجود داشت.
شكل زير مراحلى ازساخت و نصب طبق هاى چوبى و همچنين مراحل پايانى نصب پل را نشان مى دهد.

مراحل ساخت و بهره بردارى از پل بعثت

پورشريفى،  بهروز  مهندس  به  مى توان  پل  اين  مجريان  و  طراحان  از 
مهندس سيد هاشم بنى هاشمى، مهندس محمد رضا توسلى، عبد الرحمن 

جزايرى و … اشاره كرد.
يكى از شهداى نابغه جنگ كه فعاليت هاى فنى بسيارى داشته است، 
شهيد حسن آغاسى است. ايشان فارغ التحصيل دانشگاه تورنتوى كانادا با 

رتبه اول و مدرك كارشناسى ارشد در رشته پل سازى بود.

  شهيد حسن آغاسى 

يـا  خورشـيدي  به صـورت  چوبـي  تخته هـاي  مي كـرد، 
طبق هاي گرد از داخل گذاشـته مي شـود. سـپس پشـت آن 
را بـا نبشـي جـوش داده و روي آن برزنـت نصـب مي شـد. 
بهتريـن نوع آن به خصوص، بسـت ها و پشـت بندها مقاومت 
خوبـي در مقابـل فشـار آب داشـت. البته هميـن تخته ها در 
عمق حدود 10 متر در اثر فشـار آب نيز با مشـكالتي همراه 

بـوده و احتمـال شكسـتن وجود داشـت.
شـكل زيـر مراحلـي از سـاخت و نصب طبق هـاي چوبي و 

همچنيـن مراحـل پاياني نصب پـل را نشـان مي دهد.
از طراحـان و مجريـان اين پـل مي توان به مهنـدس بهروز 
بني هاشـمي، مهنـدس  پورشـريفي، مهنـدس سيدهاشـم 

محمدرضـا توسـلي، عبدالرحمـن جزايـري و... اشـاره كرد.
فنـي  فعاليت هـاي  كـه  نابغـه جنـگ  از شـهداي  يكـي 
بسـياري داشـته اسـت، شـهيد حسـن آغاسي اسـت. ايشان 
فارغ التحصيل دانشـگاه تورنتـوي كانادا با رتبـه اول و مدرك 

كارشناسـي ارشـد در رشـته پل سـازي بـود.

2. رشـته صنایـع چـوب و مبلمـان: در 
كتاب طراحي و سـاخت كابینت آشپزخانه 

مطلـب زیـر آمده اسـت:
فناوري چوب

نوآوري پل كابلي لحظه عبور
محدوديت هـا و مصائـب جنگ هشـت سـالة تحميلي جز 
بـا نوآوري هـا و تالش هـاي فـراوان و پرشـور مهندسـان و 
پزشـكان و ديگـر نـوآوران ايراني بـه سـرانجامي اين چنيني 
نمي رسـيد. نـوآوران متعهدو خـالق ايرانـي در دوره جنگ با 
اتكا به امكانات محدود و خالقيت سرشـار خود توانسـتند به 
نوآوري هايـي دسـت يابنـد كـه بسـياري از آن ها نـه تنها در 
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دوره جنـگ تحميلـي كه حتي پس از جنـگ نيز در حركت 
جامعـه بـه سـمت رفاه عمومـي نقش مؤثـري را بـازي كرد.

يكـي از نوآوري هـاي مهـم ايـن دوران، طراحي، سـاخت و 
اجـراي طـرح پـل نفـررو كابلـي اسـت. طراحـي اين پـل در 
زمانـي صـورت گرفت كـه خبـري از نرم افزارهاي مهندسـي 
نقشه كشـي  نرم افزارهـاي سـريع  يـا  و  دقيـق محاسـباتي 
و يـا حتـي كاغذهـاي ايزومتريـك بـراي سـهولت كشـيدن 
نقشـه هاي مهندسـي دقيـق نبـود و طراحـي ايـن پـل تنها 
بـا تـالش طاقت فرسـاي مهندسـان متعهـد و توانـاي ايراني 

انجام پذيـر شـد.
سيسـتم بنيـادي ايـن طـرح از همـان پل هـاي طنابـي 
قديمـي الهـام گرفتـه شـده كـه در ايـران باسـتان بـه روي 
اسـت.  مي شـده  احـداث  كوچـك  و  بـزرگ  رودخانه هـاي 
امـا در ايـن پل هـاي جديـد بـه جـاي طنـاب از كابل هـاي 
فـوالدي سـبك كـه مقاومت بيشـتري نسـبت به كشـش و 
فشـار و خسـتگي دارند و يك سـري اتصاالت خاص استفاده 
مي شـود و قسـمت كف پـل را هم با قطعاتـي از تخته، فرش 
مي كنـد. هدف از طراحي و سـاخت اين پـل، تأمين نيازهاي 

رزمـي مناطـق كوهسـتاني بود.

از ايـن پل ها در زمان جنگ بيشـتر در مناطق كوهسـتاني 
غـرب ايـران و در كردسـتان و بانـه و... اسـتفاده مي شـد؛ 
هنگامي كـه عمليـات بايـد در سـكوت كامـل و يـا كمترين 
هزينـه زماني انجام مي شـد و بنابراين امـكان احداث پل هاي 
كالسـيك و رايج در آنجا نبود. كاربرد اين پل در زمان جنگ 
بيشـتر در دره هـا و رودهـاي بزرگـي بـود كه چنـد ماهي از 
سـال را بـه علت بـاال بـردن آب و ديگـر شـرايط جغرافيايي 
غيرقابـل عبـور بـوده و يـا به علـت وجـود راه هـاي ارتباطي 
خـاص )فقـط به صـورت مـال رو( امـكان احـداث پل هـاي با 

سـازه هاي عمرانـي قـوي نبود.
اين پل ها قابليت حمل آسـان داشـتند و تمامي قطعات آن 
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فناورى چوب

 نوآورى پل كابلى لحظه عبور 
مهندسان  پرشور  و  فراوان  تالش هاى  و  نوآورى ها  با  جز  تحميلى  سالة  مصائب جنگ هشت  و  محدوديت ها 
و پزشكان و ديگر نوآوران ايرانى به سرانجامى اين چنينى نمى رسيد. نوآوران متعهد و خالق ايرانى در دوره 
جنگ با اتكا به امكانات محدود و خالقيت سرشار خود توانستند به نوآورى هايى دست يابند كه بسيارى از 
آنها نه تنها در دوره جنگ تحميلى كه حتى پس از جنگ نيز در حركت جامعه به سمت رفاه عمومى نقش 

مؤثرى را بازى كرد.
يكى از نوآورى هاى مهم اين دوران، طراحى، ساخت و اجراى طرح پل نفررو كابلى است. طراحى اين پل در 
زمانى صورت گرفت كه خبرى از نرم افزارهاى مهندسى دقيق محاسباتى و يا نرم افزارهاى سريع نقشه كشى 
و يا حتى كاغذهاى ايزومتريك براى سهولت كشيدن نقشه هاى مهندسى دقيق نبود و طراحى اين پل تنها با 

تالش طاقت فرساى مهندسان متعهد و تواناى ايرانى انجام پذير شد.
طنابى  پل هاى  همان  از  طرح  اين  بنيادى  سيستم   
روى  به  باستان  ايران  در  كه  شده  گرفته  الهام  قديمى 
رودخانه هاى بزرگ و كوچك احداث مى شده است. اما 
در اين پل هاى جديد به جاى طناب از كابل هاى فوالدى 
فشار  و  كشش  به  نسبت  بيشترى  مقاومت  كه  سبك 
استفاده  خاص  اتصاالت  يك سرى  و  دارند  خستگى  و 
تخته،  از  قطعاتى  با  هم  را  پل  كف  قسمت  و  مى شود 
فرش مى كنند. هدف از طراحى و ساخت اين پل، تأمين 

نيازهاى رزمى مناطق كوهستانى بود.
 از اين پل ها در زمان جنگ بيشتر در مناطق كوهستانى 

غرب ايران و در كردستان و بانه و ... استفاده مى شد؛ هنگامى كه عمليات بايد در سكوت كامل و با كمترين 
هزينه زمانى انجام مى شد و بنابراين امكان احداث پل هاى كالسيك و رايج در آنجا نبود. كاربرد اين پل در 
زمان جنگ بيشتر در دره ها و رودهاى بزرگى بود كه چند ماهى از سال را به علت باال بودن آب و ديگر شرايط 
جغرافيايى غيرقابل عبور بوده و يا به علت وجود راه هاى ارتباطى خاص (فقط به صورت مالرو) امكان احداث 

پل هاى با سازه هاى عمرانى قوى نبود. 
اين پل ها قابليت حمل آسان داشتند و تمامى قطعات آن توسط قاطر قابل حمل است و حتى در شرايطى 
كه اين امكان وجود نداشت، مى توان آنها را با نيروى انسانى حمل كرد. در بسيارى از عمليات ها رزمندگان 

ايرانى قطعات اين پل ها را روى دست حمل كرده و بعد از نصب از روى آن عبور كردند. 
طول اين پل ها كه برابر با عرض رودخانه بين 35 تا 157 متر بوده و هر 5 متر براى عبور يك نفر طراحى 
مى شد اما در عمل گاهى چند برابر ظرفيت در نظر گرفته شده، نيروهاى رزمنده از اين پل ها عبور مى كردند 

و ايمنى باالى اين پل ها و ضريب اطمينان باالى طراحى از بروز حوادث ناگوار جلوگيرى مى كرد. 
مهندسان ايرانى خود براى طراحى اين پل ها موفق به طراحى يك جدول استاندارد شده بودند كه استفاده از 

آن طراحى پل ها را آسان تر مى كرد.

فتح اهللا همتى بر روى پل

توسـط قاطر قابل حمل اسـت و حتي در شرايطي 
كه اين امكان وجود نداشـت، نيروي انسـاني آن ها 
را حمـل كرد. در بسـياري از عمليات ها رزمندگان 
ايرانـي قطعـات ايـن پل هـا را روي دسـت حمـل 

كـرده و بعـد از نصـب از روي آن عبور كردند.
طـول ايـن پل ها كـه برابر با عـرض رودخانه بين 
25 تـا 157 متـر بـوده و هر 5 متر بـراي عبور يك 
نفـر طراحي مي شـد اما در عمل گاهـي چند برابر 
ظرفيـت در نظر گرفته شـده، نيروهـاي رزمنده از 
ايـن پل هـا عبـور مي كردنـد و ايمنـي بـاالي اين 
پل هـا و ضريـب اطمينـان بـاالي طراحـي از بروز 

حـوادث ناگوار جلوگيـري مي كرد.
مهندسـان ايرانـي خود بـراي طراحـي اين پل ها 
موفـق بـه طراحـي يـك جـدول اسـتاندارد شـده 
بودنـد كه اسـتفاده از آن طراحي پل ها را آسـان تر 

مي كـرد.
يكـي از اوليـن سـازنده هاي پل چوبـي »فتح اهلل 
همتـي« معـروف بـه »دايـي همتـي« پـل چوبي 
جاده سوسـنگرد ـ بسـتان را سـاخت. اين پل 85 
متـري در عمليات امام مهدي)عج( مهم تريـن راه مواصالتي 

مي شد. محسـوب 

ايـن پـل كـه اولين راه بيـن رودخانـه در جبهه بـود به پل 
»دايي همتي« معروف شـد. شـكل صفحة قبل همتي را در 

آسـتانه پل نشـان مي دهد.
نمونه هـاي ديگـري از اين نـوع پل در شـكل هاي زير آمده 

است.

3. رشـته شـبكه و نرم افـزار رایانـه: در 
كتـاب دانـش فني پایـه مطلب زیـر آمده 

: ست ا
خوشـبختانه در كشـور ما هم در زمينه بازي هـاي رايانه اي 
فعاليت هايـي صـورت گرفتـه و بازي هايـي طراحي شـده اند. 
از سـال 83 بازي هـاي سـه بعدي ايرانـي، طراحـي و ايجـاد 

شدند.
برخي بازي هاي ساخت كشورمان در زير آمده است:

پژوهش
چـه بازي هـاي ايرانـي ديگري مي شناسـيد؟ تحقيق كنيد 

و در كالس ارائـه دهيد.

5-4-3- بازي هاي آنالین
امـروزه اينترنـت در زندگـي روزمـره مـا حضـور دارد و در 
زمينه هـاي مختلـف از آن بهره مي بريم. يكـي از كاربردهاي 
اينترنـت بازي هـاي آناليـن اسـت. بـراي بازي هـاي آناليـن 
نيـاز بـه اينترنت پرسـرعت اسـت تا امـكان دريافـت تصاوير 
گرافيكـي در زمـان كوتـاه امكان پذير باشـد. ايـن بازي ها به 
دو صـورت انفـرادي و گروهي هسـتند. در بازي هاي گروهي، 

٢٠

فرش باتالقی؛ فناوری عبور از زمين  های باتالقی در دفاع مقدس 
با استفاده از پروفيل  های آلومينيومی

باتالق  ها،  از  نيروها  از  زيادی  تعداد  عبوردادن  مقدس  دفاع  دوران  در 
می کرد  طلب  را  خاصی  فن  هرکدام  بزرگ  و  کوچک  رودخانه های  و  نهرها 
پليکا،  شناور،  پل  های  فايبرگالس،  پل های  ساخت  در  جهادگران  تالش  که 
کمترين  با  عمليات  شب های  در  را  نيروها  عبور  سرعت  باتالقی،  فرش  های 
و  ابتکاری  مهندسی  سازه  يک  باتالقی،  فرش  راستا،  دراين  می برد.  باال  تلفات 
بی  همتا می  باشد که برای عبور رزمندگان از زمين  های باتالقی ايجاد شد. به منظور 
اطراف  باتالقی  زمين های  در  تا  گرفتند  تصميم  جهادگران  آبادان،  حصر  شکستن 

شکل۴۴ــ۱ــ شهيد سيدجالل الدين شاهچراغی

شکل۴۵ــ۱ــ تصاويری از فرش باتالقی

آبادان، جاده احداث کنند. از همين  رو، ايده «فرش باتالقی» مطرح شد که به وسيله آن ماشين ها و ادوات جنگی را به راحتی می توان 
از باتالق عبور داد.

ايدٔه اصلی طراحی و ساخت اين سازٔه فلزی خالقانه توسط شهيد واالمقام مهندس سيدجالل الدين شاهچراغی به مرکز  تحقيقات 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی داده شد.

جهادگران با استفاده از مصالح ويژه، توانستند بر محيط باتالقی اطراف آبادان غلبه پيدا کرده و جاده ماهشهر ــ آبادان را به هم 
وصل کنند. اين جاده در ابتدا جاده وحدت نام گذاری شد ولی بعد از شهادت سيدمحمد شهشهانی که مدير احداث جاده بود، به نام 
ـ ماهشهر را برقرار  جاده شهشهانی ناميده شد. مهم ترين ارمغان اين جاده، شکست حصر آبادان بود. ضمن اينکه ارتباط  زمينی آبادانـ 

کرد. 
برای ساخت فرش باتالقی، مواد و مصالح مختلفی مانند ورق کرکره مطرح شد که البته استحکام کافی نداشت. جهادگران پس 
از بررسی ها، از پروفيل آلومينيومی استفاده کردند. به اين شيوه که سر و ته، پروفيل ها به هم بسته می شد. بعد از آزمايش و مثبت بودن 

نتايج، پروفيل ها وارد فاز توليد انبوه شد. پروفيل ها درقالب صفحه هايی ساخته و آماده می شدند که عرضشان به چند متر می رسيد.

 مهـــــر1201397
تجلیل از مؤلفان



رقيـب شـما در بـازي، فـردي 
اسـت كـه از طريـق اينترنت با 
شـما بـازي مي كنـد و مي تواند 

در هـر كجـاي دنيا باشـد.

كنجكاوي
كـه  آناليـن  بـازي  چنـد   .1

ببريـد. نـام  را  مي شناسـيد 
و  سـخت افزاري  امكانـات   .2
بـازي  نيـاز  مـورد  نرم افـزاري 
رايانـه اي آناليـن را بـا يك بازي 

غيرآناليـن مقايسـه كنيـد.

ــك  ــته مكانی 4. رش
ــاب  خودرو: در كتـــ
ــه  ــي پایـ ــش فن دان
ــده  ــر آم ــب زی مطل

ــت: اس
 این كتـاب غیرقابل 

مي باشد اسـتناد 

5. آشنایي با قوانین كار
بـراي موفقيت در كار الزم اسـت يك تعميـركار از قوانين 
بيمـه، ماليـات، كار و بازنشسـتگي، حقـوق و دسـتمزد، 
مرخصي و سـاعت كار اطالع كافي داشـته باشـد و در موارد 
ضـروري از ايـن قوانيـن اسـتفاده كنـد. دسترسـي بـه اين 
قوانيـن معمـواًل به صورت مـدون در يك كتـاب براي عموم 

اسـت. امكان پذير 

6. نگاه اقتصادي 
يكـي ديگـر از ضروريات تعميـركار موفق نـگاه اقتصادي 
بـه كسـب و كار اسـت. جهـت راه انـدازي يك كسـب و كار 
كوچـك اما موفق، بهتر اسـت نـكات زير را مدنظر داشـت: 
ـ از تعميـركاران موفـق كـه مي شناسـيد پرس وجو كنيد 

و رمـوز موفقيت آن ها را بررسـي نماييد.
ـ بـه جغرافيـاي محلي كه بـراي كار مدنظر قـرار داده ايد 
توجـه كنيـد، برخـي مناطق اسـتعداد ايجـاد تعميـرگاه را 

ندارنـد )مثاًل دور از دسـترس هسـتند(.
ـ يـك تعميـركار خـودرو همواره بـا چند شـغل ديگر در 
ارتباط نزديك اسـت )مثاًل فروشـندة لوازم يدكي، تراشـكار 
و...(. تعميـركاري موفـق اسـت كـه بـا شـاغالن در ايـن 

رشـته ها ارتبـاط مناسـبي برقـرار كند.
ـ يكـي از مهم ترين مسـائل ايجاد خالقيت در كار اسـت. 
شـايد پرسـيدن اينكـه »چگونـه مي تـوان در كاري ماننـد 

تعميـر خـودرو خالقيت بـه خرج داد؟«، سـؤال خوبـي براي 
انديشـيدن باشد.

بحث كافي
يـك تعميـركار چگونـه مي توانـد بـا اسـتفاده از روش هاي 
ابتـكاري و خالقانـه، درآمـد خـودـ  با در نظـر گرفتن اخالق 

حرفـه اي ـ را افزايـش دهد؟

دانستني ها
خالقیت در شرایط سخت

چالـش و سـختي بـراي همه پيـش مي آيد. برخـي از افراد 
در بيـرون آمـدن از چالش هاي سـخت بهتـر از ديگران عمل 
مي كننـد. ايـن افراد معتقدند كه همواره مي توانند پيشـرفت 
كننـد و مي داننـد كـه چطـور مي تواننـد در زمـان مناسـب 
چهارچوب مشكالت را تغيير داده و يا روش بهينه آن مشكل 
را حـل كننـد. در اين زمينـه مي توان بـه خالقيت هاي زمان 
جنـگ تحميلـي اشـاره كـرد كـه بـا وجود شـرايط سـخت 
ابتكارات نظامي و مهندسـي مي توانست نتيجة عمليات هاي 
ضددشـمن را جور ديگـري رقم بزند. جبل باتـالق رو يكي از 
تجهيزاتـي بـود كه بـراي عبـور از باتالق ها و نيزارها سـاخته 
شـد. ايـن دسـتگاه بزرگ بـا چرخ هايي بـا قطر 4 متـر براي 
يدك كشـي، بـاز كـردن راه و موانـع در باتالق هـا و نيزارهاي 

جنوب سـاخته شـده بود.

قايـق مـرداب رو يكي ديگـر از ابتـكارات دفاع مقـدس بود. 
مهندسـان براي رفع مشـكل گير كردن پروانة موتور قايق ها 
بـه گياهـان و ني هاي مرداب، دسـت به ابتكاري نـو زدند كه 
بـا ملـخ چوبـي و از طريـق جابه جايـي هـوا روي نـي و آب با 
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فصل  سوم: نقشه كشى و ساخت كابينت آشپزخانه

يكى از اولين سازنده هاى پل چوبى «فتح اهللا همتى» معروف به « دايى همتى» پل چوبى جاده سوسنگرد ـ 
بستان را ساخت. اين پل 85 مترى در عمليات امام مهدى(عج) مهم ترين راه مواصالتى محسوب مى شد.  اين 
پل كه اولين راه بين رودخانه در جبهه بود به پل «دايى همتى» معروف شد. شكل صفحة قبل همتى را در 

آستانه پل نشان مى دهد.
نمونه هاى ديگرى از اين نوع پل در شكل هاى زيرآمده است.

نمونه هايى از طرح و اجراى پل نفر رو

يادشان گرامى و راهشان پر رهرو باد.

انرژیهسته اي

نجات بندر 

مدافعین كربال 

مقاومت خرمشهر 

نجات یك مهندس ایرانیاز 
چنگال نیروهایرژیم 

صهیونیستي
محصول 1383

محصول 1385

محصول 1387

محصول 1393

براساس یك داستان واقعیدر 
جنگ تحمیلي

اتحاد مسلمانان برایشكست 
ابرقدرت ها

روایت دفاع مردم خرمشهر در 
34 روز اول جنگ تحمیلي
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سـرعت پيـش مي رفـت. براي ايـن ابتـكار از موتـور فولكس 
كـه بـراي خنك شـدن احتيـاج به آب نـدارد و بـا هوا خنك 

مي شـود، اسـتفاده شد.

ارزشیابي پایاني
1. چه مطالبي نياز به مستندسازي دارد؟
2. تفاوت گارانتي و وارانتي در چيست؟

3. روش هاي بايگاني را توضيح دهيد.
4. مشتري مداري را شرح دهيد.

5. چنـد نكتـه از موارد ضـروري اقتصـادي در هنگام ايجاد 
كسـب و كار را بيـان كنيد.

6. تفـاوت كتـاب راهنمـاي مشـتري و كتـاب راهنمـاي 
سـرويس و تعميـرات در چيسـت؟

7. در صـورت كمبـود قطعـه در خـودرو پـس از تعميـر، 
چگونـه مي توان نسـبت به مفقود شـدن آن ادعاي خسـارت 

كرد؟
8 . مطابق كدام سـند فعاليت هاي انجام شـده روي خودرو 

مي شود؟ مشخص 
9. مطابق كدام سـند فعاليت هاي پيشـنهادي روي خودرو 

مشـخص مي شود؟
10. آيـا در اسـناد، تماس با مشـتري در فرايند تعمير درج 

مي شـود، كدام سند؟
11. كيفيـت سـرويس و خدمـات حاصـل كـدام نگـرش 

مثبـت اسـت؟

5. در كتـاب كار و فنـاوري پایـه هشـتم 
مطلـب زیـر آمده اسـت:

فـرش باتالقي؛ فنـاوري عبور از زمين هـاي باتالقي در دفاع 
مقدس با اسـتفاده از پروفيل هاي آلومينيومي

در دوران دفـاع مقـدس عبـور دادن تعداد زيـادي از نيروها 
از باتالق هـا، نهرهـا و رودخانه هـاي كوچـك و بـزرگ هـر 

را  خاصـي  فـن  كـدام 
طلـب مي كـرد كـه تالش 
سـاخت  در  جهادگـران 
فايبـرگالس،  پل هـاي 
پليـكا،  شـناور،  پل هـاي 
باتالقـي،  فرش هـاي 
را  نيروهـا  عبـور  سـرعت 
عمليـات  شـب هاي  در 
بـاال  تلفـات  كمتريـن  بـا 
راسـتا،  ايـن  در  مي بـرد. 
فـرش باتـالق، يـك سـازه 
و  ابتـكاري  مهندسـي 
كـه  مي باشـد  بي همتـا 
بـراي عبـور رزمنـدگان از 
ايجاد  باتالقـي  زمين هـاي 
شـد. بـه منظور شكسـتن 
حصـر آبـادان، جهادگـران تصميـم گرفتند تـا در زمين هاي 
باتالقـي اطراف آبـادان، جاده احداث كننـد. از همين رو، ايده 
»فـرش باتالقـي« مطـرح شـد كه به وسـيله آن ماشـين ها و 
ادوات جنگـي را بـه راحتـي مي تـوان از باتـالق عبـور داد.

ايـدة اصلـي طراحـي و سـاخت ايـن سـازة فلـزي خالقانه 
توسط شـهيد واالمقام مهندس سيدجالل الدين شاهچراغي 
بـه مركـز تحقيقات مهندسـي جنگ جهـاد سـازندگي داده 

. شد
جهادگـران با اسـتفاده از مصالح ويژه، توانسـتند بر محيط 
باتالقـي اطـراف آبـادان غلبـه پيدا كـرده و جاده ماهشـهرـ  
آبـادان را به هم وصـل كنند. اين جاده در ابتـدا جاده وحدت 
نام گذاري شـد ولي بعد از شـهادت سـيدمحمد شهشـهاني 
كـه مدير احـداث جاده بـود، به نـام جاده شهشـهاني ناميده 
شـد. مهم ترين ارمغان اين جاده، شكسـت حصر آبـادان بود. 
ضمـن اينكـه ارتباط زميني آبادان ـ ماهشـهر را برقـرار كرد.

بـراي سـاخت فرش باتالقي، مـواد و مصالح مختلفي مانند 
ورق كركـره مطرح شـد كـه البته اسـتحكام كافي نداشـت. 
جهادگران پس از بررسـي ها، از پروفيل آلومينيومي اسـتفاده 
كردنـد. بـه اين شـيوه كه سـر و تـه، پروفيل ها به هم بسـته 
مي شـد. بعـد از آزمايش و مثبت بودن نتايـج، پروفيل ها وارد 
فـاز توليد انبوه شـد. پروفيل ها در قالب صفحه هايي سـاخته 

و آمـاده مي شـدند كه عرضشـان به چند متر مي رسـيد.

6. در كتـاب كار و فناوري پایه نهم مطلب 
زیر آمده اسـت:

پـل متحـرك خضـر، يـك سـاز و كار حركتـي خالقانه در 
دفـاع مقدس 

بعـد از عمليـات والفجـر 8، نيروهـاي مسـتقر در منطقـه 
»فـاو« نيازمنـد پشـتيباني و تـداركات بودنـد. غذا، سـوخت 

پل متحرک خضر، يک ساز و کار حرکتی خالقانه در دفاع مقدس
     بعد از عمليات والفجر ٨ ، نيروهای مستقر در منطقه «فاو» نيازمند پشتيبانی و تدارکات بودند. غذا، سوخت و مهمات برای 
آن ها حياتی بود. در اثر بمباران های مکرر شيميايی، آب سالم در فاو پيدا نمی شد و جبهه فاو به جبهه سختی تبديل شده بود. پشت 
سر رزمندگان حاضر در فاو، رودخانه خروشان اروند با عرض حدود ٩٠٠ متر بود. انجام تدارکات سنگين با قايق، بسيار سخت و 
کند بود. مهندسين پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد چند پل روی اروند پيش بينی و نصب کردند ولی هواپيماهای دشمن و سرعت 
حرکت آب، آن پل های به زحمت نصب شده را از بين می برد، از طرف ديگر نياز به تدارکات سنگين، به شدت به فرماندهان جنگ فشار 
می آورد ولی راهی برای برقراری ارتباط نمانده بود. شرايط نيروهايی که در فاو مستقر بودند روز به روز سخت تر می شد. مهندسين 
جوان جهاد؛ در نهايت برای حل مشکل بزرگ عبور از اروند، «پل خضر» را که يک ساز و کار حرکتی بود، طراحی و اجرا کردند.

اين پل از يک صفحه بزرگ شناور که «دوبه» نام داشت تشکيل می شد. سه رشته سيم بکسل، با شمع کوبی و بتن ريزی در دو 
طرف اروند رود، محکم و مهار شده بودند. سيم بکسل ها از داخل گوشواره هايی که بر روی دوبه تعبيه شده بود عبور داده شده بودند.

دو سيم بکسل بزرگ، نقش هدايت دوبه را داشتند تا جريان شديد آب، آن را از مسير مشخص شده (امتداد عرض رودخانه) 

شکل ١٨ــ٣ــ تصاويری از پل خضر

شکل١٩ــ٣ــ شهيد حاج اسدالّله هاشمی

خارج نکرده و با خود َنَبَرد. بر روی نقطه محاسبه شده ای از دوبه، يک تراکتور 
جاسازی شده بود که الستيک هايش را جدا کرده، به يکی از چرخ های عقب 
آن، رينگ مخصوصی بسته بودند و سيم بکسل سوم را چند بار دور آن رينگ 
به  خضر  می زد،  را  تراکتور  جلوی  دنده  خضر  راننده  وقتی  بودند.  چرخانده 
عقب می رفت و هر وقت دنده عقب را می زد، خضر به جلو می رفت. چون سيم 
بکسل های اول و دوم، خضر را در امتداد عرض رودخانه نگاه می داشتند، لذا 
اطرافش  بکسل  سيم  دو   ، آن  ريل  که  بود  قطاری  مثل  و  نبود  فرمان  به  نيازی 
بودند. قابل ذکر است که مهندسين جهاد سازندگی، از اين ابتکارات در جنگ 

زياد داشته اند (شکل ١٨ــ٣).

کار  نبودن  پيچيده  همچنين  و  خضر  پل  بودن  سريع النصب  و  بودن  ارزان 
با آن، از مزيت های اين طرح بود. هواپيماهای عراقی هيچ گاه نتوانستند اين پل 

متحرک را که برايشان نامرئی بود، مورد حمله قرار دهند.  
يکی از تيم های اجرايی قوی در ساخت پل های خضر، تيم شهيد «اسداللّه 
هاشمی» بود. تيم ايشان کارکردن با سيم بکسل را بسيار عالی بلد بود. او يک کانتينر 
همراه خود داشت که در آن همه جور وسيله برای تعمير ماشين آالت يا ساخت و 
تعميرات ديگر، وجود داشت. هر جا تيم حاج اسداللّه هاشمی بود، خيال فرماندهی 

پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد از بابت حل مشکالت آن منطقه راحت بود.
شهيد اسداللّه هاشمی، يکی از فرماندهان دلير پشتيبانی و مهندسی جنگ 

جهاد بود (شکل١٩ــ٣). 
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شكل 6-2- قايق مرداب رو

قايق مرداب رو يكى ديگر از ابتكارات دفاع مقدس بود. 
مهندســان براى رفع مشــكل گير كردن پروانة موتور 
قايق ها به گياهان و نى هاى مرداب، دست به ابتكارى 
نو زدند كه با ملخ چوبى و از طريق جابه جايى هوا روى 
نى و آب با ســرعت پيش مى رفت. براى اين ابتكار از 
موتور فولكس كه براى خنك شدن احتياج به آب ندارد 
و با هوا خنك مى شود، استفاده شد.                                                                                              

ارزشيابى  پايانى 
1- چه مطالبى نياز به مستند سازى دارد؟
2- تفاوت گارانتى و وارانتى در چيست؟
3- روش هاى بايگانى را توضيح دهيد. 

4- مشترى مدارى را شرح دهيد. 
5- چند نكته از موارد ضرورى اقتصادى در هنگام ايجاد كسب و كار را بيان كنيد. 

6- تفاوت كتاب راهنماى مشترى و كتاب راهنماى سرويس و تعميرات در چيست؟ 
7- در صورت كمبود قطعه در خودرو پس از تعمير، چگونه مى توان نسبت به مفقود شدن آن ادعاى خسارت كرد؟ 

8- مطابق كدام سند فعاليت هاى انجام شده روى خودرو مشخص مى شود؟
9- مطابق كدام سند فعاليت هاى پيشنهادى روى خودرو مشخص مى شود؟

10- آيا در اسناد، تماس با مشترى در فرايند تعمير درج مى شود، كدام سند؟
11- كيفيت سرويس و خدمات حاصل كدام نگرش مثبت است؟

 مهـــــر1221397
تجلیل از مؤلفان



و مهمـات بـراي آن هـا حياتـي بـود. در 
اثـر بمباران هـاي مكـرر شـيميايي، آب 
نمي شـد و جبهـه  پيـدا  فـاو  سـالم در 
فـاو به جبهـه سـختي تبديل شـده بود. 
پشـت سـر رزمنـدگان حاضـر در فـاو، 
رودخانـه خروشـان اروند با عـرض حدود 
900 متـر بـود. انجـام تداركات سـنگين 
بـود.  كنـد  و  بسـيار سـخت  قايـق،  بـا 
مهندسـين پشـتيباني و مهندسي جنگ 
جهـاد چند پـل روي ارونـد پيش بيني و 
نصـب كردنـد ولـي هواپيماهاي دشـمن 
و سـرعت حركـت آب، آن پل هـاي بـه 
زحمـت نصـب شـده را از بين مي بـرد، از 
طـرف ديگـر نيـاز به تـداركات سـنگين، 
فرماندهـان جنـگ فشـار  بـه  به شـدت 
مـي آورد ولي راهي براي برقـراري ارتباط 
نمانـده بود. شـرايط نيروهايي كـه در فاو 
مسـتقر بودند روزبه روز سـخت تر مي شد. 
مهندسـين جـوان جهـاد؛ در نهايت براي 
حل مشـكل بـزرگ عبـور از ارونـد، »پل 
خضـر« را كـه يك سـازوكار حركتي بود، 

طراحـي و اجـرا كردند.
ايـن پـل از يـك صفحـه بزرگ شـناور 
كـه »دوبه« نام داشـت تشـكيل مي شـد. 
سـه رشته سـيم بكسل، با شـمع كوبي و 
بتن ريـزي در دو طـرف ارونـد رود، محكم 
و مهـار شـده بودنـد. سـيم بكسـل ها از 
داخـل گوشـواره هايي كـه بـر روي دوبـه 
تعبيه شـده بـود عبـور داده شـده بودند. 
دو سـيم بكسـل بـزرگ، نقـش هدايت 
دوبـه را داشـتند تـا جريـان شـديد آب، 
آن را از مسـير مشـخص شـده )امتـداد 
عـرض رودخانـه( خـارج نكـرده و با خود 

َنَبـَرد. بـر روي نقطه محاسـبه شـده اي از دوبه، يـك تراكتور 
جاسـازي شـده بـود كـه السـتيك هايش را جـدا كـرده، به 
يكـي از چرخ هـاي عقـب آن، رينگ مخصوصي بسـته بودند 
و سـيم بكسل سـوم را چندبار دور آن رينگ چرخانده بودند. 
وقتـي راننده خضـر دنده جلـوي تراكتور را مـي زد، خضر به 
عقـب مي رفـت و هـر وقـت دنـده عقـب را مـي زد، خضر به 
جلـو مي رفـت. چـون سـيم بكسـل هاي اول و دوم، خضـر را 
در امتـداد عـرض رودخانـه نـگاه مي داشـتند، لذا نيـازي به 
فرمـان نبـود و مثل قطاري بود كه ريل آن، دو سـيم بكسـل 
اطرافـش بودنـد. قابـل ذكـر اسـت كـه مهندسـين جهـاد 
سـازندگي، از ايـن ابتكارات در جنگ زياد داشـته اند )شـكل 
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ارزان بـودن و سـريع النصب بـودن پـل خضـر و همچنين 
پيچيـده نبـودن كار بـا آن، از مزيت هـاي ايـن طـرح بـود. 

هواپيماهـاي عراقـي هيچ گاه نتوانسـتند اين پـل متحرك را 
كـه برايشـان نامرئـي بود، مـورد حملـه قـرار دهند.

يكـي از تيم هـاي اجرايـي قوي در سـاخت پل هـاي خضر، 
تيـم شـهيد »اسـداهلل هاشـمي« بود. تيـم ايشـان كار كردن 
بـا سـيم بكسـل را بسـيار عالـي بلـد بـود. او يـك كانتينـر 
همـراه خـود داشـت كه در آن همه جور وسـيله بـراي تعمير 
ماشـين آالت يـا سـاخت و تعميـرات ديگـر، وجـود داشـت. 
هرجـا تيـم حـاج اسـداهلل هاشـمي بـود، خيـال فرماندهـي 
پشـتيباني و مهندسـي جنگ جهـاد از بابت حل مشـكالت 

آن منطقـه راحـت بود.
شـهيد اسداهلل هاشـمي، يكي از فرماندهان دلير پشتيباني 

و مهندسـي جنگ جهاد بود )شـكل 3-19(.

31

5. آشنايى با قوانين كار 
 براى موفقيت در كار الزم اســت يك تعميركار از قوانين بيمه، ماليات، كار و بازنشســتگى، حقوق و دســتمزد، 
مرخصى و ســاعت كار اطالع كافى داشته باشــد و در موارد ضرورى از اين قوانين استفاده كند. دسترسى به اين 

قوانين معموالً به صورت مدون در يك كتاب براى عموم امكان پذير است. 

6. نگاه  اقتصادى 
يكى ديگر از ضروريات تعميركار موفق نگاه اقتصادى به كسب و كار است. جهت راه اندازى يك كسب و كار كوچك 

اما موفق، بهتر است نكات زير را مد نظر داشت:
 - از تعميركاران موفق كه مى شناسيد  پرس و جو كنيد و رموز موفقيت آنها را بررسى نماييد. 

 - بــه جغرافياى محلى كه براى كار مد نظر قرار داده ايد توجه كنيد، برخى مناطق اســتعداد ايجاد تعميرگاه را 
ندارند (مثال دور از دسترس هستند).

 - يك تعميركار خودرو همواره با چند شــغل ديگر در ارتباط نزديك اســت (مثال فروشندة لوازم يدكى، تراشكار 
و....). تعميركارى موفق است كه با شاغالن در اين رشته ها ارتباط مناسبى برقرار كند.

 - يكى از مهم ترين مســائل ايجاد خالقيت در كار است. شــايد پرسيدن اينكه «چگونه مى توان در كارى مانند 
تعمير خودرو خالقيت به خرج داد؟»،  سؤال خوبى براى انديشيدن باشد.      

يك تعميركار چگونه مى تواند با اســتفاده از روش هاى ابتكارى و خالقانه، درآمد خود- با در نظر گرفتن اخالق  
حرفه اى- را افزايش دهد؟

دانستنى ها
خالقيت در شرايط سخت 

چالش و ســختى براى همه پيــش مى آيد. برخى از افراد در بيرون آمدن از چالش هاى ســخت بهتر از ديگران 
عمل مى كنند. اين افراد معتقدند كه همواره مى توانند پيشــرفت كنند و مى دانند كه چطور مى توانند در زمان 
مناســب چهارچوب مشــكالت را تغيير داده و  با روش بهينه آن مشــكل را حل كنند. در اين زمينه مى توان به 
خالقيت هاى زمان جنگ تحميلى اشــاره كرد كه با وجود شرايط سخت ابتكارات نظامى و مهندسى مى توانست 

نتيجة عمليات هاى ضد دشمن را جور ديگرى رقم بزند.
جبل باتالق رو يكــى از تجهيزاتى بود كه براى عبور از 
باتالق ها و نيزارها ســاخته شــد. اين دستگاه بزرگ با 
چرخ هايى با قطر 4 متر براى يدك كشــى، باز كردن راه 
و موانع در باتالق ها و نيزارهاى جنوب ساخته شده بود. 

شكل 5-2-جبل باتالق رو

بحث كالسى
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خاك مخلوط (دج): خاكى كه داراى انواع دانه هاى 
ريز و درشت و درصدى نيز خاك رس باشد مخلوط يا 

دج ناميده مى شود. 
در زمان دفاع مقدس يكى از اقدامات مهم در جبهه ساخت 
جاده بود كه با توجه به جنس خاك در شرايط اقليمى 
منطقه اين كار صورت مى گرفت جهادگران براى جاده اى 
كه پس از ساخت سيدالشهدا نام گرفت از خاصيت خاك 
ساحل حور در قسمت ايران كه ُرس بود استفاده كردند. 
نى زارهاى كنار جاده كمك زيادى به جلوگيرى از نفوذ آب 

به جاده مى كردند، با ريختن خاك در كناره ها مانع نفوذ آب به جاده شده و هم چنين باعث رشد ريشه هاى نى شدند.
شكل 11

سنگ
سه  به  شكل گيرى  منشأ  نظر  از  ساختمانى  سنگ هاى 
دسته آذرين، ته نشينى و دگرگون تقسيم مى شوند. منشأ 
و نحوه تشكيل سنگ ها بر كيفيت و ويژگى آنها بسيار 
تأثيرگذار است. سنگ هاى ساختمانى از نظر محل كاربرد 

به دو دستة باربر و تزيينى تقسيم مى شوند.

شكل 12
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سيم و اتصاالت آن        

ابتكار موشك دوزمانه با برق

ماجراى هشت سال دفاع مقدس جنبه هاى گوناگون دارد. داستان تالش مستمر و انديشه پويا وخالقانه رزمندگان،  
اقدامات علمى، مبتكرانه و هوشمندانه آنان را بيان مى كند. 

شهيد چمران در ابتكارى اولين بار از طريق رهاسازى آب در دشت خوزستان كه خاك آن رسى بود و آب را جذب 
نمى كرد، باتالقى براى نيروهاى دشمن درست كرد. با نصب پمپ هاى آب در كنار رود كارون و احداث يك كانال 
به طول حدود بيست كيلومتر و عرض يك متر در مدتى حدود يك ماه، آب كارون را به طرف تانك هاى دشمن 
روانه ساخت، به طورى كه آنها مجبور شدند چند كيلومتر عقب نشينى كنند و با احداث خاكريز، سدى عظيم 

مقابل خود بسازند.
با ابتكار شهيد چمران و شهيد مصطفى ابراهيمى مجد براى انهدام خاكريزها نيز چاره اى انديشيده شد كه مقدمه 

ساخت موشك هاى پيشرفته تر شد.
دكتر چمران پيشنهاد ساخت موشك دومرحله اى داد. به طورى كه در مرحلة اول با سوخت آر پى جى روى آب 
حركت كند و داخل خاكريز شود، در مرحلة دوم، انفجارحاصل از حجم زياد مواد منفجره داخل لوله كه با تأخير 
اتفاق مى افتاد باعث مى شد تاجريان آب كانال يك مسير براى حركت به سمت تانكهاى زرهى دشمن پيدا كند. 
موشك پر از TNT روى تخته اى شبيه به قايق موتورى نصب مى شد و نيروى پيشرانه از يك الكتروموتور مجهز 
به پروانه و انرژى الكتريكى مورد نياز توسط باترى تامين مى شد. با برخورد اين سامانه به خاكريز، موشك از تخته 

جدا شده وپس ازنفوذ به درون خاكريز منفجر مى شد.

شهيد مصطفى ابراهيمى مجد

شهيدچمران وهمراهان ايشان درحال آزمايش موشك

فصل اول: كليات

7

كارشناسان  از  بعضى  توسط  پرتاب،  النچر  گيربكس 
غربى به عمد دستكارى شده بود تا براى ايران قابل 
استفاده نباشد كه با طرح هايى ازكارخانه تراكتورسازى 

تبريز، دوباره عملياتى شد.
تحقيقاتى  موشك هاى  اولين  جزو  تاو  موشك 
و  است  پوكه  يك  تاو  موشك  بود.  ايرانى  دانشمندان 
وقتى به آن نگاه مى كنيد يك لوله استوانه اى مى بينيد؛ 
هرچه هست در آن لوله قرار دارد. جالب است افرادى 
تاو  نمى دانستند  كنند  كار  آن  روى  بر  بود  قرار  كه 
چه شكلى است. آمريكا براى طراحى و آزمايش اين 
بود.  كرده  صرف  زمان  سال  هفت  پيچيده  محصول 
تالش ها در بحث هاى تخصصى سامانه موشكى، يعنى 
سوخت،  منابع  هدايت،  كنترل  سيستم  سرجنگى، 
موتور و... رخ داد. اين تيم ضمن شناسايى فناورى، 
تمام مسيرهاى ممكن با يك بسيج علمى تحقيقاتى 
از ايرانيان دنيا و جامعه صنعتى جهانى طى سه سال 
ايجاد و در 5 سال تكميل كردند. همين گروه صدها 
موشك معيوب را درست كردند و به جنگ رساندند.

موشكى  خانواده  ساخت  به  منجر  تالش ها  اين  همه 
ايران با نام  هاى ((فاتح))، ((زلزال))، ((سجيل))، ((عماد))، 
به  آنها  از  بعضى  برد  كه  شد  و...  ماهواره برها  انواع 

مى رسد. كيلومتر   2000
يكى از افرادى كه پرورش يافته خانواده فرهنگى است 
و فعاليت هاى مهمى در زمينه طراحى جنگ افزارهاى 
عليرضا  شهيد  داده  انجام  جنگى  عمليات   نياز  مورد 
براى  برزنتى  فرش  تهيه  (شكل1-5).  است  عاصمى 
((آر   پى  جى))،  آتشبار  خاردار،  سيم  روى  گستردن 
خاردار بُر  سيم  دشمن،  دژ  انهدام  براى  موشك 
انجام  انفجارى،  تله هاى  انواع  تهيه  و  هيدروليكى 
كارهاى تحقيقاتى و نمونه سازى كه بعضى از آنها به 
بود.  او  مؤثر  فعاليت هاى  از  رسيد  انبوه  توليد  مرحله 
سرانجام وى در اثر انفجار بمب عمل نكرده به درجه 

آمد. نائل  شهادت  رفيع 
را  آن  از  ناشى  تخريب  و  شهرها  بمباران  شكل1-6 

مى دهد. نشان 

شكل5ـ1ـ شهيد عليرضا عاصمى

شكل7ـ1ـ توانمندى ساخت موشك هاى هوشمند                             شكل6ـ1

 مهـــــر1231397
تجلیل از مؤلفان
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در عمليات عاشورا در منطقه ميمك،يكى از تخريب چى ها، چشم هاى الكترونيك زير مين ها تعبيه كرده بود. 
اين سنسورهاى حساس به نور، به محض قرارگرفتن در معرض نور با فعال كردن يك مدار باعث انفجار زمين 
مى شد. روى مين مسلح به اين سنسور با كمى خاك پوشانده مى شد و زمانى كه نيروى دشمن قصد پاكسازى 
معبر را داشت با احتياط مين را از زمين بلند مى كرد تا چاشنى آن را جهت خنثى سازى خارج كند اما بالفاصله 

با برخورد نور به سنسور مين منفجر مي شد.
به نظر شما رزمندگان خالق براى انجام اين ابتكار از سنسور حضور افراد PIR 1 استفاده كردند يا مقاومت تابع 

نو ر (LDR 2)؟

شكل 78ـ4

 آلديك موسيسيان 
از چهره هاي اثر گذار استاندارد صنعت برق، مهندس 
آلديك موسسيان است. او از دانشجويان دانشكده فنى 
دانشگاه تهران در سال 1336 از هم دوره هاى دكتر 
ايشان،  فعاليت هاي  مجموعه  بود.  چمران  مصطفى 
تحقيقات در زمينه تأسيسات برقي و تدريس مهندسي 
حرفه اي در رشته برق بوده است او در اين راه همواره 
پيشتاز مهندسان و كارشناسان برق بوده و از همان 
ملي  مقررات  دفتر  و  برق  سازمان  شكل گيرى  آغاز 
ساختمان در اين دو نهاد ازجايگاه ويژه اى برخوردار 
بوده است. همچنين او مصرانه در پى استاندارد نمودن 
شهري  متداول  ساختمان هاي  برق  سيم كشى  روش 
و تأسيسات برقي ساختمان هاى بزرگ بود و در اين 

به  خود  از  ماندگارى  آثار  راه 
اوليه  متن   . گذاشت  يادگار 
مقررات ملي ساختمان مبحث 
از  آن  راهنماي  و  سيزدهم 
جمله آثار مهندس موسسيان 
سيم كشي  به  اهميت   . است 

در  پيگير  فعاليت  و  مسكوني  ساختمان هاي  برق 
سازمان  برق  صنعت  استانداردهاي  تدوين  جلسات 
ملي استاندارد باعث شد مهندس موسيسيان جايگاه 
ويژه اى در ميان متخصصين و پيشكسوتان صنعت 

برق پيدا كند. 

Passive infrared sensor ـ1
lisht dependent Resistor ـ2

نوآورى، خالقيت در دفاع مقدس

 پيشگامان صنعت برق ايران

پي نوشت
1. سند تحول بنيـادين 

آموزش وپرورش ـ سند مشهد 
مقدس ـ فصل هفتم ـ هدف های 
عملياتی و راهكارها ـ هدف های 
كالن 1، 4، 5، 2 و 8 ـ صفحة 
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 ساخت يك تخته موج سوارى بهتر
برش  خاصى  ظرافت  با  و  به راحتى  آب  تا  مى شود  موجب  نهنگ  بال  كوهانى  لبه هاى  روى  بر  موجود  امواج 
داده شود. اين برجستگى ها به نهنگ ها كمك مى كند تا نيروى كششى موجود در آب را كاهش دهند و با 

مهاركردن آب بدون توجه به ابعاد بزرگ خود در محل هاى تنگ نيز بتوانند به خوبى شنا كنند.
يكى از شركت هاى توسعه دهنده تخته هاى موج سوارى، باله هاى تخته هاى موج سوارى خود را با الگو بردارى 

از همين امواج موجود بر روى بال نهنگ ها توليد كرده است. 

از  مؤثر  استفاده  و  سنگين  پشتيبانى  و  تهيه  آتش 
بود.  عراق  ارتش  نبرد  سيستم  الينفك  جزو  توپخانه 
ابتداى  ماه هاى  همان  از  عراق  سنگين  تهيه  آتش 
جنگ فشار شديدى را بر نيروهاى ايرانى وارد آورد و 
توپخانه  عراقى (واحدهاى  معروف  خمسه خمسه هاى 
كه به صورت 5 تايى شليك مى شدند) از نظر روانى بار 

مى كرد. وارد  خودى  نيروهاى  بر  را  سنگينى 
بعثى  رژيم  با  خود  نبرد  در  ايران  اينكه  به  توجه  با 
عراق تأثير موشك هاى بالستيك و فناورى موشكى را 
در استراتژى دفاعى به خوبى درك كرده بود، بهترين 
روش براى ايجاد امنيت در مرزهاى خود را ، استفاده 

از استراتژى دفاع موشكى نامحدود دانست.
ايران تصميم به ساخت موشك گرفت و با مهندسى 

معكوس موشك هاى اسكادبى كار ساخت آن را كليد 
قبول  همسايه  كشورهاى  از  يكى  زمان  اين  در  زد. 
مى كند نيروهاى ايرانى را آموزش دهد و شهيد حسن 
آموزش هاى  12 نفره  گروه  صدر  در  مقدم  طهرانى 
سه ساله را در دو ماه فرا گرفته و به ايران باز مى گردند.
از هشت فروند موشك خريدارى شده يكى را جهت 
و  مى كنند  استفاده  معكوس  مهندسى  و  بررسى 
همزمان كار را بر روى ساخت النچر پرتاب گر موشك 

مى كنند. آغاز  نيز 
آزمايش كننده  افراد  اولين  از  يكى  سالمى  شهيد 
موشك با برد بيش از 170 كيلومتر در شرايط بسيار 
سخت و خطرناك در دوران دفاع مقدس است. يكى از 
افراد حاضر در پرتاب اولين موشك مى گويد: سيستم 

مهندسى معكوس، 
ساخت و بهبود 
جنگ افزار چاره اى 
ناگزير

شكل4ـ1شكل3ـ1

 خالقيت و نوآورى در دفاع مقدس

7

كّليات

خالقيت و نوآورى در دفاع مقدس
ابتكار و خالقيت از خصايص پيشتازان جامعه است. يكى 
از ابتكارات فرماندهان ايران در طول دفاع مقدس كشاندن 
جنگ به محل هايى كه نقطه ضعف دشمن بود و يا اينكه 
به علت صعب العبور بودن و پيچيدگى و سختى ظاهرى، 
انتظار حمله از آن محل نمى رفت. محور هورالعظيم كه 
باتالقى و آب بود به عنوان استراتژى نيروهاى ايران در 
دستور كار قرار گرفت. حركت از اين محور، بسيار مشكل 
و نيازمند انديشيدن تدابير مهندسى رزمى و اطالعاتى 
باال بود. در همين راستا عمليات خيبر در منطقة هور 

طرح ريزى و اجرا شد.
رزمندگان با استفاده از اصل غافلگيرى، موفق به تصرف 
مجنون  جزيره  اعظم  بخش  و  شمالى  مجنون  جزيره 
جنوبى شدند. اما پشت سر آنها، حدود 14 كيلومتر آب 
بود و به عقبه جبهه متصل نبودند. احداث پل شناور 13 

كيلومترى خيبر راه حل اين مشكل بود.
اين پل از دو قسمت فلزى و شناور تشكيل شده بود. در 
پل خيبر 1 از پشم شيشه، فايبر گالس، كائوچو و رزين 
به عنوان صفحه شناور استفاده شد. در پل خيبر 2 سازه 
فلزى تغييراتى كرد و قدرت تحمل افزايش يافت. باألخره 
ابتكار تلفيق فوم و فايبرگالس در پل خيبر راهگشا بود، 
زيرا پس از اصابت تركش به پل، از شناورى آن كاسته 
نشده و پل غرق نمى شد. در واقع پل خيبر، يك پل شناور 
ضد تركش بود. قسمت شناورى نيز از دو نوع ساخته شد 
يكى نوع «پالستوفوم» و ديگرى «پلى  اورتان  فوم» كه براى 
عايق بندى از آن استفاده مى شود تا در مقابل گلوله مقاوم تر 
باشد. پوشش روى فوم هم از فايبر گالس و براى محافظت 
پل  فلزى  صفحه  است،  شده  ساخته  ضربه ها  مقابل  در 
نيز تحمل بارى حدود 6 تن را دارد و شناورها هم در هر 
شش متر حدود هشت متر مكعب حجم دارند. اين قطعات 
مى توانند تا حدود هشت تن بار نهايى را تحمل كنند. البته 
قطعات طورى ساخته  شده اند كه مى توانند انتقال نيرو 
كرده و اين امر باعث مى شود كه هر قطعه بيش از ظرفيت 

اسمى خود بار حمل كند.
به مقدار  كشور  داخل  در  اكثراً  كار  اين  اوليه  مواد 

و  پلى اليتران  يعنى  شيميايى  مواد  داشت،  وجود  كافى 
در  نيز  مى باشد  پالستوفوم  اصلى  مواد  كه  پلى استايرن 
كار  براى  رزين  مقدارى  تنها  بود.  موجود  كشور  داخل 
فايبرگالس الزم بود كه از خارج وارد شد. كارخانه هاى 
زيادى از جمله زاگرس، FM، نبوغ، فابيس ساوه، يوريتان 
رشت و... توليد قطعات پلى اورتان، پلى استايرن، پوشش 

كامپوزيتى قطعات پليمرى و... را بر عهده داشتند.
تمام قطعات پل از جمله بلوك هاى پلى استايرن همانند 
قطعات يك جورچين (پازل) در گوشه و كنار ايران توسط 
حدود 20 كارخانه داخلى تهيه شده و براى مونتاژ به اهواز 

حمل شدند.
عمده ترين مشخصه اين پل سبكى وزن، امكان توليد آن 
مى باشد.  آن  شناورهاى  خاص  حالت  و  كوتاه  مدت  در 
هوا  صندوقچه هاى  واقع  در  نظامى  پل هاى  شناورهاى 
هستند كه با ورقه هاى فلز ساخته شده اند. اما اگر گلوله اى 
و يا تركشى بخورند، ديگر قابل استفاده نمى باشند، ولى 
خاصيت اين پل ها اين است كه هر چقدر هم كه گلوله 
و يا تركشى به آن اصابت كند اگر حتى سوراخ نيز بشود، 
غرق شدنى نيست. از ديگر خاصيت هاى مهم اين پل اين 
شرايطى  هر  در  و  بود  تعويض  قابل  قطعاتش  كه  است 
مى توان بدون اينكه سيستم پل به هم بريزد يك الى چند 

قطعه از پل را تعويض كرد.
اين پل در مدت حدود دو ماه ساخته شد. افراد مختلفى 
جهت تكميل شدن طرح پل نقش داشتند، از طراحان 
آن آقايان مهندس بهروز پورشريفى، مهندس افشارزاده، 
مهندس مرجوى و... است. شهداى زيادى هنگام اجراى اين 
پل شيميايى شده و به شهادت رسيدند كه از آن جمله 
شهيد سيد محمد صنيع خانى بود كه بعد از پايان جنگ به 

شهادت رسيد (شكل 5  ـ1).

شكل 5 ـ1ـ شهيد سيد 
محمد صنيع خانى

8

شكل 6 ـ1ـ تصاويرى از مراحل آمادگى، نصب و آماده سازى پل خيبر

شكل6 ـ1 مراحل مختلف اجراى اين پل را نشان مى دهد.

مشاغل رشته متالورژى

نام گروه كارى/ شغلرديفنام گروه كارى/ شغلرديف

متصدى خط تجزيه الكتريكى مواد معدنى1متصدى ساخت مخلوط ماسه1

متصدى فرايند تبديل فلزات غيرآهنى2قالب گير ماسه تر2

متصدى كوره ذوب فلزات3كمك ماهيچه گير3

ذوب ريز4كمك متصدى كوره ذوب فلزات4

مدل ساز فلزى5كمك ذوب ريز5

قالبگير ماسه اى6كمك مدل ساز چوبى6

ماهيچه گير درجه 71مدل ساز چوبى7

قالب گير سراميك8ماهيچه گير درجه 82

آلياژ ساز9متصدى قالب هاى فلزى9

چدن ساز10كارگر تخليه درجه ريخته گرى10

متصدى آزمايشگاه متالورژى11مدل ساز فومى11

متصدى كوره عمليات حرارتى12برش كار محصوالت فلزى12

آبكار فلزات13جوشكار محصوالت فلزى13

اپراتور ماشين روكش كارى فلز14متصدى تعمير قطعات ريخته گرى14

استاد كار حفاظت كاتدى و خوردگى15متصدى تكميل كارى قطعات ريخته گرى15

مشاغلى كه هنرجويان پس از فارغ التحصيلى مى توانند در بازار كار مشغول شوند در جدول زير ارائه شده است.

وظايف: وظايف شاغلين در رشته متالورژى به قرار زير است.
توليد فلزات  ـ مدل سازىـ  ماهيچه سازى  ـ قالب گيرى  ـ ذوب سازىـ  ريخته گرىـ  آزمايشات متالورژىـ  عمليات حرارتى 

ـ توليد متالورژيكى قطعات ـ حفاظت از فلزات در برابر خوردگى

7. رشـته معماري داخلي: در كتاب دانش 
فنـي پایه مطلب زیر آمده اسـت:

خـاك مخلوط )دج(: خاكـي كه داراي انـواع دانه هاي ريز و 
درشـت و درصدي نيز خاك رس باشـد مخلوط يا دج ناميده 

مي شود.
در زمـان دفـاع مقـدس يكـي از اقدامـات مهـم در جبهـه 
سـاخت جـاده بـود كه بـا توجه به جنـس خاك در شـرايط 
كار صـورت مي گرفـت جهادگـران  ايـن  منطقـه  اقليمـي 
بـراي جـاده اي كـه پـس از سـاخت سيدالشـهدا نـام گرفت 
از خاصيـت خـاك سـاحل حـور در قسـمت ايـران كـه ُرس 
بـود اسـتفاده كردنـد. نيزارهاي كنـار جاده كمـك زيادي به 
جلوگيـري از نفـوذ آب به جـاده مي كردند، بـا ريختن خاك 
در كناره هـا مانـع نفـوذ آب به جـاده شـده و هم چنين باعث 

رشـد ريشـه هاي ني شـدند.

سنگ
سـنگ هاي سـاختماني از نظر منشـأ شـكل گيري به سـه 
دسـته آذرين، ته نشـيني و دگرگون تقسـيم مي شوند. منشأ 
و نحـوه تشـكيل سـنگ ها بر كيفيـت و ويژگي آن ها بسـيار 
تأثيرگذار اسـت. سـنگ هاي سـاختماني از نظر محل كاربرد 

به دو دسـتة باربر و تزييني تقسـيم مي شـوند.
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مقدمه
اداي دیـن بـه مقـام شـامخ تمامـي شـهیدان و 
جانبـازان و ایثارگـران عزیـز كـه حماسـه آفرین 
هشـت سـال دفاع مقدس شـدند، فراتر از وظیفه، 
بلكـه یـك تكلیـف الهـي و میهنـي اسـت كـه 
برنامه ریـزان درسـي در  و  تك تـك كارشناسـان 
سـازمان پژوهـش و برنامه ریزي آموزشـي همواره 
به عنـوان یـك اولویـت بـه آن توجـه داشـته و 

دارند.
در نوشـتة حاضـر كـه با هـدف بررسـي اجمالي 
دوره هـاي  درسـي  كتاب هـاي  توجـه  میـزان 
و  محورهـا  بـه  متوسـطه  و  ابتدایـي  تحصیلـي 
مؤلفه هـاي مفهومـي مرتبـط بـا دفـاع مقـدس، 
نـگارش و تقدیـم مي شـود، سـعي بـر آن بـوده تا 
ضمـن معرفي بخشـي از ایـن فعالیت هـاي علمي 
صورت گرفتـه در ایـن بخش، دسـت نیاز به سـوي 
صاحبان دل و اندیشـه دراز كـرده، از نفس و قلم و 

فكر ایشـان بـراي بهبـود و ارتقاي 
در  شـهادت  و  ایثـار  فرهنـگ 
جامعـه و مـدارس و به ویژه نسـل 

اسـتمداد  جوییـم. آینده سـاز 
٭٭٭

مقام معظم رهبري:
من مشــــتاقم كه 
جوان هاي ما قصه جنگ 
تحمیلي هشت ساله را 
بدانند كه چه بود. یك 
نگاه كالن به این هشت 
سال، با اطالع از جزئیاتي كه 
وجود داشته است، خیلي براي 
برنامه ریزي آینده نسل جوان در 
روزگار ما مهم است.
1387/8/8

روش تحقيـق در ايـن پژوهـش اجمالـي، توصيفـي 
اسـت. جامعة پژوهـش را نيز كلية كتاب هاي درسـي 
دورة ابتدايـي و متوسـطه، چـاپ دو سـال گذشـته 
)سـال تحصيلـي 94-95 و 95-96( شـامل مي شـود.

عمده تريـن يافته هـاي پژوهـش بيانگـر مطالب زير 
است: 

1. محورهاي موردنظر در اين پژوهش عمدتًا: 
ـ بررسـي تعـداد كتـب، دروس و صفحـات مرتبـط 
بـا ثبـت و ترويج فرهنگ حماسـة هشـت سـال دفاع 

مقدس؛
ـ بررسـي عناويـن و موضوعـات دروس مرتبـط بـا 

موضـوع دفـاع مقـدس )اعـم از متـن و تصويـر(.
2. در مجمـوع 21 درس و 53 صفحـه از 11 كتـاب 
درسـي در دورة ابتدايـي به ثبت و نشـر فرهنگ دفاع 

مقدس پرداخته اسـت.
3. در مجمـوع 54 درس و 122 صفحـه از 13 كتاب 
درسـي دورة متوسـطه اول بـه ثبـت و نشـر فرهنـگ 

دفاع مقـدس پرداخته اسـت.
4. در مجمـوع تاكنـون حداقـل 21 درس و 170 
صفحـه از هشـت كتـاب درسـي دورة متوسـطه دوم 
بـه ثبت و نشـر فرهنـگ دفاع مقدس پرداخته اسـت.
5. در مجمـوع حداقـل 96 درس و 345 صفحـه 
از 32 كتـاب درسـي در دوره هـاي تحصيلـي ابتدايي 
و متوسـطه بـه ثبـت و نشـر فرهنـگ دفـاع مقـدس 

پرداختـه اسـت.
بـا توجـه بـه سـير تغييـرات كتاب هاي درسـي كه 
يازدهـم  پايـة  و  دوم  متوسـطة  دورة  بـه  هم اكنـون 
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رسـيده اسـت، سـازمان پژوهـش و برنامه ريـزي آموزشـي در حال توليـد كتاب هاي جديد در سـال هاي پايانـي اين دورة 
اسـت. تحصيلي 

6. بيشـترين توجـه بـه محورهـا و مؤلفه هاي مفهومي دفاع مقدس به ترتيـب در دورة دوم ابتدايي و دورة اول متوسـطه 
است. بوده 

7. رونـد مذكـور در كتاب هـاي، تعليمـات ديني و قرآن، فارسـي، اجتماعي و تاريخ بيش از سـاير دروس و كتب درسـي 
است.

8. در بيـن محورهـاي مفهومي مورد بررسـي، بيشـترين توجه به محـور واژه ها و اصطالحات دفاع مقـدس در وهلة اول 
و تصاوير حماسـي در وهلة دوم و متون ادبي و شـعر در وهلة سـوم بوده اسـت.

9. بـا توجـه بـه پايـگاه و جايـگاه خطيـر كتاب هـاي درسـي در حفـظ ارزش هـاي انقـالب اسـالمي و ارتقـاي فرهنگ 
مقاومـت، ايثـار و شـهادت در جامعـه و نيـز با عنايت به تنـوع دروس و آموزش هـا، در هر يك از دروس بـه ميزان ارتباط 
مفهومـي دروس بـا ايـن موضـوع، بـه موضوع پرداخته شـده اسـت و لذا بيـش از كميت بايد بـه ميزان ارتبـاط و عمق و 

وسـعت و اثربخشـي مطالب توجه شـود.
10. جـدول زيـر تـا حـدودي مي توانـد تصويـري روشـن از مفاهيـم بـه كار رفته دربـارة دفـاع مقـدس را در كتاب هاي 

درسـي نشـان دهد: 

میزان پرداختن كتاب های درسی به هر یك از عناوین و موضوعات مرتبط با دفاع مقدس

موضوعاتردیف

دورة 
اول و 
دوم 

ابتدایي

دورة اول 
متوسطة

دورة دوم 
مالحظاتجمعمتوسطة

كتاب1113832تعداد كتاب درسي1

درس21542196تعداد دروس2

صفحه53122170345تعداد صفحات3

آيه و پيام قرآني107320آيات مرتبط با ايثار و شهادت4

متن6-24احاديث مرتبط5

متن و تصوير137525خاطرات دفاع مقدس6

متن 74516شعر دفاع مقدس7

متن و تصوير105217زندگي نامة شهدا8

متن و تصوير10-43معرفی شهدای دانش آموز9

تصوير2226شهدای هسته اي10

تصوير10-55ماهوارة اميد، نماد ايثار و شهادت11

متن و تصوير193293واليت فقيه و دفاع مقدس12

صفحه17235191تبيين جهاد و دفاع مقدس13

در پایان ذكر دو نكته الزم است:
1. بديهـي اسـت آنچـه تقديـم مي شـود، تنهـا گوشـه اي از ايـن فعاليت هاسـت كـه در قالـب كتاب هـاي درسـي ارائه 
مي شـود. درخصـوص فعاليت هـاي پرورشـي و فـوق برنامـه، تنـوع و توجـه بيشـتري وجـود دارد كـه البته بـه فرصت و 

حوصله اي بيشـتري نيـاز دارد.
2. دروس متعـددي وجـود دارد كـه بـه ظلم سـتيزي و جهـاد در راه خدا و ايثار و شـهادت مي پردازد كـه به دليل رعايت 
اختصـار از آوردن آن هـا صرف نظر شـده اسـت؛ مانند داسـتان كودكي حضرت موسـي عليه السـالم و بت شـكني حضرت 
ابراهيـم عليه السـالم  و يـا مبـارزات انبيا و اوليـاي الهي كه در كتب قـرآن، ديني، تاريخ، فارسـي و... به كرات آمده اسـت.
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الفـ  حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتاب های درسی دورة ابتدایی )پایه های اول تا ششم ابتدایي( 

ردیف
كتاب 

درسي
پایه

فصل/ صفحه/ 

درس
نام درس و موضوع )و نحوه پرداختن به آن(

1
آموزش 

قرآن

سوم
انس با قرآن 5، 

ص 77

پيام قرآنی»ِاّن اهلَل اليحِب الّظالميَن«

و تصوير لحظة شهادت نوجوان شهيد محّمد الّدوره

چهارم

درس 4، ص 

24

تصوير دانش آموز با سربند »القدس لنا« 

و دختری كه در مسجداالقصی نماز مي خواند.

درس 6، ص 

36

پيام قرآنی»جاء الحق و زهق الباطل«

و تصوير لحظة تاريخی ورود امام به ميهن

ششم

درس 2، ص 

14

سورة فتح و پيام قرآنی»انا فتحنا لك فتحا مبينا«

و تصاوير فتح مكه و فتح خرمشهر

ص 15

1. انس با قرآن كريم )تصوير شهيد غالمحسين تازه عصاره از شهدای دزفول 

در حال خواندن قرآن(

2. حتی يك وجب خاك: عمليات هايی كه به نام سوره ها و آيات قرآن اجرا شد.

يادآوری1، 

ص 35

گنجاندن فعاليت های قرآنی با موضوع دفاع مقدس 

)مانند تصوير رزمنده ای كه مي خواهد پرچم اسالم را بر قله برافرازد.(

درس 8، ص 

55

حديث شريف پيامبر اعظم دربارة مردان پارسي، همراه با تصوير ماهوارة اميد

 مهـــــر1271397
تجلیل از مؤلفان



ردیف
كتاب 

درسي
نام درس و موضوع )و نحوة پرداختن به آن(فصل/ صفحه/ درسپایه

فارسي2

سوم

چهارم

درس 6، 

ص 50 تا 54

فهميده، سهام خيام و  درباره شهيدان حسين  ـ  فداكاران 

معرفی جايگاه جانبازان 

)از ص 50 كتاب سوم )فارسي( آورده شود.

درس 14، 

ص 101 و 102

دوران و  عباس  بابايي،  عباس  دربارة شهيدان  ـ  آباد  ايراِن 

علي اكبر شيرودي

درس 15، 

ص 105 و 106

آزادسازی  حماسة  سالگرد  دربارة  داستان  ـ  سيب  بوی 

خرمشهر

درس 11، 

ص 88 تا 92

از  ـ خاطره  دل ها  فرمانده  ـ  فردا  و  امروز  ديروز،  نام آوران 

شهيد حسين خرازي

پنجم
درس 9،

 ص 70 تا 73

نام آوران ديروز، امروز و فردا ـ معرفی چهار تن از شهدای 

علمی و فناوری هسته اي

 

درس 11، 

ص 78

معرفی شهيد هسته ای در كنار دانشمندان و مفاخر ايران زمين ذيل آية 11 سورة مجادله

درس 12، ص 

84 و 85

موضوع عبرت آموزی از سقوط مستكبران و ظالمانی مانند فرعون، شاه و صدام و نيز 

قيام  امام حسين عليه السالم

ردیف
كتاب 

درسي

1
آموزش 

قرآن

مطالعات اجتماعي3

فصل 2، درس 3، سوم
ص 17 و 18

از بزرگ ترها قدردانی كنيم ـ تصوير پدربزرگی است 
كه جانباز دفاع مقدس است و پاهای او به خاطر دفاع از 
كشور آسيب ديده و اعضای خانواده به او كمك مي كنند.

ششم

فصل 11 و 12، 
درس 22، 23 و 
24، ص 112 تا 

124

آزادی خرمشهر/ خرمشهر در چنگال دشمن/ خرمشهر در 
دامان ميهن/ طی سه درس كامل متن و تصوير ـ بررسی 

علل حملة نظامی عراق به ايران و اشغال خرمشهر
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هديه های آسمان4
چهارم

درس 15، ص 92 
تا 97

يك ماجرای زيبا ـ خاطره ای از كودكی شهيد عباس بابايي

يك ماجرای زيبا ـ خاطره ای از كودكی شهيد علی صياد 
شيرازي

درس 15، ص 84 ششم
تا 91

سرزمين های هميشه سبز ـ معرفی مناطق جنگی همراه با  
داستان و تصاوير مرتبط

پنجمرياضي5

معرفی شهيد بهنام محمدی به عنوان يك قهرمان مليمرور دروس، ص 45

تصوير دو جانباز ملي پوش در مسابقات جهانی ورزشيبخش 5، ص 87

بـ  حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتاب های درسی دورة اول متوسطه
 )پایه های هفتم، هشتم و نهم(

نام درس و موضوع )و نحوة پرداختن به آن(فصل/ صفحه/ درسپایهكتاب درسيردیف

آموزش قرآن1

هفتم

نماز در اتاق ژنرال ـ خاطره ای زيبا از شهيد خلبان عباس باباييدرس 8، ص 79

قرآن در جبهه ـ خاطره ای از انس رزمندگان با قرآن در دوران دفاع مقدسدرس 11، ص 103

جايگاه زن در قرآن و دفاع مقدس ـ به كمك آيات قرآن كريم و تصاوير مرتبط، درس 6، ص 67 و 68هشتم
نقش مؤثر زنان در جامعه مورد بررسی و تأكيد قرار گرفته است.

نهم

درس 9، ص 101 
تا 103

هيهات منا الذله ـ بيان آياتی دربارة جهاد در راه خدا با مثال هايی از دوران دفاع 
مقدس و نيز مرور خاطرات ياز نواهای گرم و زيبای حاج صادق آهنگران در آن 

دوران

درس 11، ص 120 
تا 122

با عنوان من زنده ام )خاطرات آزادة قهرمان خانم معصومة آباد(
معرفی كتاب و بازخوانی بخش هايی از آن
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تجلیل از مؤلفان



پيام های آسماني2

هفتم

فصل 3، درس 5، ص 
64 تا 66

راهنماشناسی زندگي نامه 
و ويژگي های اخالقی 

شهيد صياد شيرازی )اسوة 
فداكاری و عدالت(

فصل 5 ـ اخالق 
درس 12، ص 129

نشان عّزت ـ برگزيده ای 
از وصيت نامة شهدا دربارة 

حجاب

درس 14، ص 138 تا 140
كمال همنشين ـ ماهوارة 

اميد/ زندگي نامة شهيد 
تندگويان

هشتم

فصل 4، درس 6، ص 56
راه و توشه ـ خاطره ای از 

شهيد صياد شيرازی دربارة 
نماز اول وقت

فصل 6، درس 14، ص 
113 و 114

ما مسلمانان ـ ذكر افكار 
و تالش های شهيد دكتر 

مصطفی چمران در زمينة 
تشكيل جامعة اسالمي

ص 117

فدائيان وحدت ـ شهيد 
شوشتری يكی از مناديان 
وحدت شيعه و سنی كه 
در اين راه به درجة رفيع 

شهادت نايل آمد.

نهم

فصل 5، درس 11، ص 
123 و 124 و 130

انفاق )خمس( ـ سيرة شهيد 
مهدی باكری و تصوير 

تعدادی از فرماندهان شهيد

درس 14، ص 131 تا 140

جهاد ـ آشنايی با واژه و 
تعريف جهاد و انواع آن از 

منظر قرآن كريم و بيان 
نمونه هايی از جهاد فی 

سبيل اهلل از جمله حماسة 
هشت سالة دفاع مقدس

100 صفحه نهمآمادگی دفاعي3
مطالب كتاب

مقدمة كتاب در يك صفحة 
كامل به معرفی شهيد 

حسين فهميده و روز بسيج 
دانش آموزی مي پردازد.

درس اول با جمله ای از 
رهبر معظم انقالب دربارة 
حفظ امنيت آغاز مي شود 
و در ادامه ضمن پرداختن 
به ضرورت دفاع به معرفی 
پيشرفت های كشور در اين 

حوزه مي پردازد. معرفی 
مصاديق دفاع مقدس در 

عرصه های پدافند غيرعامل 
و نيز فضای مجازی و تبيين 
تكليف دانش آموزان در اين 
عرصه و آموزش مهارت های 
الزم از بخش های ديگر اين 

كتاب است.
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فصل 9، ص 91نهمعلوم تجربي4
تصوير موشك فجر و اقتدار 

ايران اسالمی در ابتدای 
فصل

تفكر و سبك 5
بخش اول، ص 15 و 16هفتمزندگي

بزرگ مردان كوچك ـ 
برگرفته از كتاب 23نفره 

به عالوة آن يك نفر كه يك 
مجموعة خاطرات آزادگان 
عزيز است. دانش آموزان با 

ديدن فيلم دربارة آن به 
گفت وگو مي پردازند.

رياضي6

هشتم

فصل 5، ص 69

بردار و مختصات ـ تصوير 

موشك فاتح 110 و اقتدار 

ايران اسالمي

فصل 8، ص 119

آمار و احتمال ـ تصويری زيبا 

و غرورانگيز از شهيد مصطفی 

احمدی روشن و فرزندش و 

سانترفيوژهايی كه در حال 

كار هستند.

فصل 7، ص 113نهم

عبارت های گويا ـ تصويری 

تاريخی كه رزمندگان اسالم 

بر روی پل خيبر مشغول اقامة 

نماز هستند.

عربي7

هفتم

درس 1، ص 11
دو تصوير زيبا از حضور زنان در 
ميهن  از  دفاع  در  مردان  كنار 

اسالمي

درس 2، ص 17
از  زيبا  بسيار  و  تاريخی  تصوير 
در  رزمنده  يك  خواندن  نماز 

خط مقدم جبهه

ص 21
بانوی  يك  تنديس  از  تصويری 
ايرانی به عنوان نماد حضور زنان 

در دوران دفاع مقدس

ص 22
سيده اعظم  خانم  تصوير 
كتاب  نويسندة  حسينی 

حماسی»دا«

تصوير يك رزمنده در سنگر در درس 3، ص 35
حال قرائت قرآن كريم

هشتم

درس 1، ص 7

چهار  اول:  تصوير  ـ  تصوير  دو 
دوم:  تصوير  و  هسته ای  شهيد 
عكس يادگاری )هشت  رزمنده از 
شهرستان فيروزآباد كه همگی به 

مقام واالی شهادت نايل شدند.(

درس 4، ص 48
مادر  تصوير  شهيد/  پدر  تصوير 
در حال  قطعة شهدا  در  شهيد 

تطهير مرقد شهدای معظم

درس 6، ص 70
تصوير رزمندگان پيروز در حال 
صعود به قله برای نصب پرچم 

اسالم

درس 7، ص 80
در  رزمنده  روحانی  تصوير 
حالي كه پرچم ايران را در دست 

دارد.

درس 8، ص 94

دو تصويرـ  تصوير اول: رزمندگان 
در حال نوشتن نامه برای خانوادة 
خود و تصوير دوم: رژة خواهران 

رزمنده در دوران دفاع مقدس

درس 9، ص 105
دانش آموزان  از  تصوير  دو 
در  شركت كننده  پسر  و  دختر 

اردوهای راهيان نور

نهم
حال درس 7، ص 77 در  اسالم  رزمندگان 

گزاردن نماز جماعت

تصوير سه فرمانده شهيد دوران درس 9، ص 98
دفاع مقدس
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فارسي8

هفتم
فصل 5، درس 14، ص 126 

تا 131

اسالمی و انقالب اسالمی مرخصی 
)خاطره اياز يك رزمندة دو دوران دفاع 

مقدس(

هشتم

فصل 4، درس 11، ص 

81 تا 88

نام ها و يادها ـ پرچم داران )متن ادبی 
و شعر دربارة دفاع از ميهن و حضور 
نوجوانان و جوانانه در حماسة هشت 

سال دفاع مقدس(

درس 13، ص 94 تا 96
ادبيات انقالب، انقالب ادبياتـ  درآمديبر 

ادبيات داستانی پس از پيروزی انقالب 
اسالمي

نهم

درس 8 ، ص 61 تا 65
هم زيستی با امام ميهن ـ حضور 

مقام معظم رهبری در منزل شهدای 
اقليت های مذهبي

آرشی ديگر ـ بخشی از شعر زيبای درس 10، ص 79 تا 83
كودكی از جنس نارنجك

درس 11، ص 93 تا 96

دروازه ای به آسمان ـ متن زيبای ادبی 
از شهيد سيدمرتضی آوينی و تصويرياز 

شهيد محمد جهان آرا و مسجد 
خرمشهر پس از آزادسازی شهر

9
انگليسی كتاب 

دانش آموز
تصوير رزمنده در ترجمة واژه manدرس 2، ص 51هفتم

10
انگليسی كتاب 

كار
هفتم

تصوير شهيدان مطهري، رجايی و ص 37
شهرياري

تصوير شهيدان بهشتي، باهنر و هّمتص 41

11
انگليسی كتاب 

دانش آموز
نهم

مقدمة كتاب و ص 121
تصوير ادای احترام به مقام 

شامخ شهيدان به عنوان 
راهنمايان زندگي

ص 113
تصوير يك رزمنده در دوران 

دفاع مقدس با زيرنويس 
»زنده باد سرباز«

رژة ميليونی به مناسبت هفتة ص 120
بسيج

12
انگليسی كتاب 

كار
نهم

رزمندگان در حال رژهص 11

تصويری زيبا از رزمنده ای در ص 16
حال نماز
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13
مطالعات 

اجتماعي

فصل 2، درس 4، ص 19هشتم
وظايف دولت ـ ديدار رئيس 

جمهور محترم با يكی از 
جانبازان عزيز جنگ تحميلي

نهم

فصل 8 ، درس 16، 

ص 109 و 110

اقدامات نظامی بعد از پيروزی 
انقالب )حملة نظامی به طبس، 
ترور شخصيت های نظام، مسئلة 

جنگ تحميلی عراق و هشت 
سال دفاع و پايداری ملت، ايثار 

رزمندگان(

فصل 11، درس 22، 

ص 152

معرفی بسيج و نقش آن در 
حفاظت از امنيت ملی و دفاع از 

ارزش های اسالمي

ج ـ حماسة هشت سال دفاع مقدس در كتاب های درسی دورة دوم متوسطه 
)پایه های دهم، سوم متوسطه و پیش دانشگاهي(

فصل/ صفحه/ درسپایهكتاب درسيردیف
نام درس و موضوع )و 

نحوه پرداختن به آن(

دهمآمادگی دفاعي1

كل كتاب

درس 1 تا 10، 

ص 1 تا 110

موضوعاتی چون امنيت 
پايدار، فلسفة تشكيل بسيج، 
آشنايی با يادمان های شهدا، 
جنگ نرم، معرفی مصاديق 
دفاع مقدس در عرصه های 

پدافند غيرعامل و نيز فضای 
مجازی و تبيين تكليف 

دانش آموزان در اين عرصه 
و آموزش مهارت های فردی 
در دفاع و رزم و نيز آشنايی 

با امداد و كمك های اوليه 
از بخش های ديگر اين 

كتاب است.

2
تاريخ معاصر 

ايران

سوم 

متوسطه
درس 24، ص 210 تا 219

جنگ تحميلی رژيم بعثی 
حاكم بر عراق عليه ايران 
ـ بررسی وضعيت كشور 

در دوران هشت سالة دفاع 
مقدس ـ ذكر خاطرات و 
معرفی شهدای سرافراز 

ميهن

 مهـــــر1331397
تجلیل از مؤلفان



3
تاريخ ايران و 

جهان 2

سوم 

متوسطه
درس 26، ص 239 تا 250

هشت سال دفاع مقدس 
ـ آشنايی با ابعاد مختلف 
حماسة هشت سال دفاع 

مقدس ـ معرفی كتاب 
نورالدين پسر ايران ـ 
آشنايی با سرداران و 

اميران شهيد

جامعه شناسی42
سوم 

متوسطه
ص 47، 57 و 69

آشنايی با مفهوم هويت و 
هويت ايرانی و تقابل فرهنگ 

ايرانی اسالمی با فرهنگ 
غرب با نگاهی به دوران 

مختلف سياسی كشور از 
جمله حماسة هشت سال 

دفاع مقدس

علوم اجتماعي5
پيش  

دانشگاهي
ص 126 تا 136

بررسی جنبش های سياسی 
در دوران معاصر ـ وحدت 
بلوك شرق و غرب، جهت 

مقابله با انقالب اسالمی 
نقش امريكا و اسرائيل در 

منطقة خاورميانه به ويژه در 
مبارزه با ايران اسالمي

ادبيات فارسي6

دهم

درس 11، ص 83

شعر زيبای»خاك آزادكام« 
از بانو سپيده كاشانی )به 
خون گر كشی خاك من 

دشمن من...(

ص 86 تا 92

شيرزنان ايران ـ متن 
تقريظ مقام معظم رهبری 

بر كتاب »من زنده ام« و 
بخش هايی از كتاب برای 
تقويت مهارت روان خوانی 

دانش آموزان

درس 13، ص 109 تا 110
دليران و مردان ايران زمين 
ـ شعری از زنده ياد محمود 

شاهرخی)جذبه(

سوم 

متوسطه

فصل 5، درس 13 تا 15، 

ص 74 تا 89

ادبيات انقالب اسالمی 
معرفی آثار و جلوه های 

ادبی انقالب و دفاع مقدس 
در قالب های گوناگون 

نوشتاري

دهماستان شناسي7
فصل 11، درس 7، ص 

100 تا 107

درس هفتم هر 31 كتاب 
استان شناسی به موضوع 

»جايگاه استان در دفاع از 
سرزمين ايران« و معرفی 

شهيدان واالمقام و نيز 
فعاليت های مرتبط با 
موضوع پرداخته است.
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نتیجة بحث
دوران طاليـي دفـاع مقـدس سـرماية عظيمـي اسـت كه 
مفاهيم و اصطالحات معنويت، ايثار، جهاد و شهادت در آن 
عينيـت يافـت و فرصت مغتنمي اسـت تـا آموزش وپرورش 
با آشناسـازي نسـل جديد كشورمان با آن دسـتاورد بزرگ، 
تـداوم راه امام عزيز و شـهداي گرانقدرمـان را محقق نمايد. 
از زيبايي هـاي دوران دفـاع مقـدس صحنه هـاي بي بديلـي 
اسـت كـه شـايد در تاريـخ نمونـة آن را فقـط در كربـالي 
حسـيني بتـوان يافـت كـه چگونـه جوانـان و نوجوانـان 
كم سـن و سـال دبيرسـتاني و بعضـًا راهنمايـي بـا گريـه و 
التماس و حتي دسـتكاري در شناسـنامة خود، اشـتياق به 
حضور در جبهه هاي جنگ عليه دشـمنان اسـالم را نشـان 

مي دادنـد.
شـهيد حسـين فهميده دانش آموز 13 ساله و شهيد بهنام 
محمـدي، تنهـا نمونـه اي از هـزاران دانش آمـوز شـهيدي 
اسـت كه هـر يـك مي توانند رهبر ملتـي باشـند. گريه ها و 
نمـاز شـب هاي خالصانـه و عبادت هـا و مناجات هـاي بي ريا 
و بـدون تعلقـات مـادي آن هـا در سـنگرهاي خـط مقـدم 
دفـاع مقدس و عشـق به شـهادت و رسـيدن به قـرب الهي 
و جـوار مقـدس حضـرت حـق، برگ هـاي زرينـي در تاريخ 

معنويـت دانش آموزان ايران اسـالمي اسـت.
و  دانش آمـوز  هـزار   395 از  بيـش  بي شـمار  حضـور 
دانشـجوي تربيت معلـم )كـه 60 درصـد نيروهـاي اعزامـي 
 36000 شـهادت  و  مي دادنـد(  تشـكيل  را  جبهه هـا  بـه 
دانش آمـوز و جانبـاز و آزاده شـدن عـدة كثيـري از آنـان 
در دوران دفـاع مقـدس، نشـانگر تحولـي بـزرگ و روحيـة 

دوران طالیـي دفـاع مقـدس 
اسـت  عظیمــــي  سـرمایة 
كـه مفاهیـم و اصطالحـــات 
معنویـت، ایثار، جهـــــاد و 
شـهادت در آن عینیـت یافت 
و فرصـت مغتنمـي اسـت تـا 
آشناسـازي  با  آموزش وپرورش 
نسـل جدیـد كشـورمان با آن 

دسـتاورد بـزرگ
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معنـوي و شـهادت طلبي اسـت كـه درس هـاي فراوانـي را 
بـراي نسـل جـوان و آينـده سـازمان داد.

اينكـه حماسـة دفـاع مقـدس چـه سـهمي در تربيـت 
دانش آمـوزان و فرزنـدان ما دارد؛ اصلي انكارناپذير اسـت اما 
اينكـه برنامه ريزان درسـي و معلمـان و مربيان در اسـتفاده 
از چنيـن ظرفيـت عظيـم و موقعيـت طاليي چقـدر همت 
گماشـته اند؛ نكتـة مهمـي اسـت كه نبايـد بـه آن بي توجه 
بـود؛ بلكـه بايد بـا نقد و بررسـي وضعيت موجـود، وضعيت 
مطلـوب را ترسـيم و بـا توجـه بـه اسـناد تحولـي نظـام 

آموزشـي و پرورشـي بازنگري هـاي الزم را صـورت داد.
محتواهـاي  و  مناسـب  كتاب هـاي  داشـتن  كنـاِر  در 
و  مـدارس  نقـش  و  اجـرا  حـوزة  نبايـد  كارشناسي شـده، 
معلمـان را ناديـده گرفـت. بـا توجه بـه اهميت مـدارس در 
نشـر فعاليت هـاي فرهنگـي زيربنايي و جمعيـت قابل توجه 
مخاطبـان دانش آمـوز، مي بايسـت بـا اتخـاذ سياسـت ها و 
جهت گيري هـــــــاي درسـت در جهت پرورش مذهبي و 
دينـي دانش آمـوزان، آگاه نمودن آنان به نادرسـتي فرهنگ 
منحـط غـرب و نيز نبـود مغايرت و ناهماهنگـي  بين علم و 
دانـش بـا ديـن و مذهب و نيـز آميختگي دين با سياسـت، 
گام هـاي مفيـد و مؤثري در جهت تربيـت و پرورش صحيح 
دانش آمـوزان سراسـر كشـور و آينده سـازان ايران اسـالمي 

برداشـته شود.

شـهید حســـــــین فهمیـده 
دانش آموز 13 سـاله و شـهید بهنام 
محمـدي، تنهـا نمونـه اي از هزاران 
دانش آمـوز شـهیدي اسـت كه هر 
یـك مي تواننـد رهبر ملتي باشـند. 
گریه هـا و نمـاز شـب هاي خالصانه 
و عبادت هـا و مناجات هـاي بي ریـا 
و بـدون تعلقـات مـادي آن هـا در 
سـنگرهاي خط مقـدم دفاع مقدس 
و عشـق بـه شـهادت و رسـیدن به 
قرب الهـي و جوار مقـدس حضرت 
حـق، برگ هـاي زرینـي در تاریـخ 
ایـران  دانش آمـوزان  معنویـت 

است. اسـالمي 
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  ویـــــژه   نامـــــــه
همایـــش  ســـیزدهمین 
ــان ــل از مؤلفــــ  تجلیـ
ــواد ــدگان مـ و پدیدآورنـ
و رســـانه هـــای آموزشـــــی 

مهـــــــــــــــــر 1397 

مصاحبه با دکتر حیدر تورانی   

 سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

برنامه درسی باید به خالقیت منجر شود  

تصویرسازی کتاب های درسی از دهه 1340
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 شهید حججی
 یادواره
 شهید حججی

 13
97

ر 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
هـ

م
ی

زش
مو

ی آ
 ها

انه
رس

 و 
واد

ن م
دگا

ورن
دآ

دی
و پ

ن 
فا

مؤل
از 

ل 
جلی

ش ت
مای

ن ه
می

ده
یز

  س
مه

ه نا
یژ

و


